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1

TOIMEKSIANTO
Toimeksiantona on ollut laatia Helsingin kaupungin Malmin lentokenttäalueelle
rakennettavuusselvitys. Toimeksiantajana on ollut Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto. Konsulttina on toiminut Destia Oy Infrasuunnittelu.
Toimeksiantajan edustajana suunnittelutyön ohjauksesta on vastannut Helena
Färkkilä-Korjus. Hänen lisäkseen KSV:n edustajina projektiryhmään ovat
kuuluneet Eija Kivilaakso, Peik Salonen, Mikko Juvonen, Valtteri Heinonen, Crista
Toivola ja Tuomas Hakala sekä KV-Geon edustajana Markku Savolainen.
Konsultin projektipäällikkönä on toiminut Hannu Peltoniemi. Muut konsultin
työryhmään kuuluneet ovat olleet Ari Jokihaara, Jenni Myllymäki, Eini Reijula,
Tuomas Toivonen ja Tommi Yliniemi.
Selvitys liittyy kaupungin kaavoitukseen uudesta asuinalueesta ja se on laadittu
alueen jatko-suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Työn pääsisältö on:
•
•
•
•

alueen maaperän, rakennettavuuden ja yleistasauksen tarkastelu
alustavan katujen, puistojen ja vesiaiheiden esirakentamis- ja
pohjarakentamissuunnitelma
kuuden erilaista rakennustehokkuutta edustavan esimerkkikorttelin
perustamiskustannukset erilaisissa pohjaolosuhteissa
esirakentamisen ja pohjanvahvistuksen alustavien kustannusarvioiden
laadinta kaavoitetulle alueelle

Alueelle on 15.9.2015 päivätyssä kaavarunkoluonnoksessa suunniteltu
rakennettavaksi erityyppisiä asuinkortteleita. Pientalo- ja kerrostaloalueet on
sijoitettu alueen reunoille ja alueen keskiosaan on suunniteltu kerrostalovaltaista
rakentamista. Erilaisten korttelityyppien pohjarakentamista on tarkasteltu
kantavalla pohjamaalla, matalalla ja syvällä savikolla.
Rakennettavuusselvityksen alustavat toimenpiteet on esitetty koko alueelle.
Selvitysalue on jaettu pienempiin osa-alueisiin ja numeroitu ehdotetun rakentamisjärjestyksen mukaisesti. Rakentamisjärjestys on laadittu geotekniikan ja
kuivatuksen näkökulmasta. Tällöin on huomioitu alueen rakennettavuus,
työnaikaisten hulevesien hallinta ja lopullinen hulevesien hallinta sekä alueelle
suunniteltu raitiotie.
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SUUNNITTELUALUEEN YLEISKUVAUS
Malmin lentokenttä ja sen lentoasemarakennus on rakennettu 1930-luvun
puolivälissä. Suunnittelualueella on nykyisellään paljon käytössä olevia kiitoteitä ja
kiitoteiden suoja-alueita. Lentotoimintaan liittyvät kiinteistöt sijaitsevat kiitoteiden
eteläpäässä. Alueen itäosassa on alue, johon on läjitetty maa-aineksia. Täytemaaalueen päälle on myöhemmin rakennettu kartingrata. Selvitysalueen itäpuolella on
Tattarisuon teollisuusalue. Muualla aluetta ympräröivät asuinalueet.
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Helsingin kaupunki on käynnistänyt suunnittelutyön alueen muuttamiseksi
asuinalueeksi.
Alueelle on suunniteltu pientalo- ja rivitalo- sekä kerrostalorakentamista sekä
viher- ja puistoalueita. Kerrostaloalueiden kerroskorkeus vaihtelee kahdesta
kymmeneen kerrokseen siten, että uusi rakentaminen liittyy luontevasti ja
saumattomasti olemassa olevaan ympäröivään rakennuskantaan. Osa alueesta
jätetään aluetta palvelevaksi viher- ja puistoalueeksi. Lentoaseman nykyinen
terminaalirakennus ja lentokonehalli ovat säilytettäviä rakennuksia.
Malmin lentokenttäalueen kaavarungon pinta-ala on noin 300 ha. Tämän
selvityksen kohteena olevan kaavarungon alueen pinta-ala on noin 240 ha.
Kaavarungon ulkopuolella ovat mm. Fallkullan kartanon alue, lentokenttäalueen
länsi- ja lounaispuolella olevat nykyiset pientaloalueet sekä alueen itäreunalla
sijaitseva Tattarisuon teollisuusalue.
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LÄHTÖTIEDOT
Lähtötietoina on saatu maankäyttökaavio, alueen pohjakartta sekä tele-, vesi-,
sähkö- ja lämpöverkostokartat. Suunnittelu perustuu 15.9.2015 päivättyyn versioon
kaavarunkoluonnoksesta ja sen havainnekuvasta. Kaavarunkoluonnosta on
päivitetty 15.9.2015 jälkeen ja päivitetty versio on viety lautakuntaan. Suunnitelma
poikkeaa viimeisimmästä kaavarunkoluonnoksesta. Alueelle suunnitelluista
korttelityypeistä on lähtötietona ollut käytettävissä rakennusten ja tonttien
nimellispinta-alat, kerrosluvut ja kerrosalat.
Työn aikana tilaaja on toimittanut tiedot lentokentän liikennealueiden nykyisistä
rakenteista, joiden mukaan lentokentän kiito- ja rullaustiet ovat pääasiassa
maanvaraisia betonilaattoja, jotka ovat päällystetty asfaltilla. Alue on salaojitettu,
mutta tässä työssä ei ole ollut lähtötietoina käytettävissä tietoja salaojituksen
sijoituksesta. Salaojituksen toiminnasta ei ole yksityiskohtaisempaa tietoa.
Sito Oy on laatinut selvityksen Malmin lentokenttäalueen hule- ja pohjavesien
hallinnasta. Käytettävissä on ollut syyskuussa 2015 julkaistu versio hulevesiselvityksestä.
Maanpinta on muodostettu Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta (MML
avoin data, haettu 6/2015, lisenssi CC4.0.).
Pohjatutkimuksia Malmin lentokenttäalueella on tehty usean vuosikymmenien
aikana. Selvitystyön aikana alueella tehtiin täydentäviä pohjatutkimuksia, joiden
tulokset on saatu käyttöön työn edetessä ja, jotka on huomioitu selvityksessä.
Maaperätutkimustietoja on ollut käytettävissä noin 2100 tutkimuksesta.
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Tutkimusten lukumäärä tutkimustyypeittäin on esitetty taulukossa 1. Tutkimusten
sijainti on esitetty pohjatutkimuskartassa (piirustusnro 422575.4).
Taulukko 1. Käytössä olleiden pohjatutkimusten määrä tutkimustyypeittäin.
Tutkimustyyppi
Lukumäärä
Puristinheijarikairaus
282
Painokairaus
1159
Porakonekairaus
214
Pistokairaus
100
Siipikairaus
66
Pohja- ja orsivesiputket
91
Näytteenotto (häiritty)
120
Näytteenotto (häiriintymätön)
24
Koekuoppa
5
Tärykairaus
23
Putkikairaus
1
CPTU
10
Heijarikairaus vääntömomentilla
39
Yhteensä
2134
Pohjatutkimusaineistossa olleet pohjaveden- ja orsivedenhavaintoputkien havaintotiedoissa oli tiedot myös kaava-alueen ulkopuolella olevista havaintoputkista ja
käytöstä poistetuista havaintoputkista. Kaavarungon alueella ja sen ympäristössä on
käytössä havaintoputkia yhteensä 44 kpl.
Pohjatutkimusten lisäksi suunnittelun tukena oli alueelta tehtyjen ödömetrikokeiden tuloksia. Tuloksista saatiin geoteknisissä laskennassa käytettäviä maan ominaistietoja.
Lähtötiedot on toimitettu ETRS-GK25-tasokoordinaattijärjestelmässä ja N2000korkeusjärjestelmässä. Rakennettavuusselvityksen korkeudet on esitetty
ETRS-GK25-tasokoordinaattijärjestelmässä ja N2000-korkeusjärjestelmässä.
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POHJASUHTEET JA MAAPERÄKUVAUS
Selvityksen kohteena olevan alueen maanpinta vaihtelee +12.5…+30.0 (N2000)
välillä. Suurin osa alueesta sijoittuu nykyiselle Malmin lentokenttäalueelle, jolla
maanpinnan korkeus on +14…+16 välillä. Suunnittelualueen korkeimmat kohdat
sijoittuvat alueen eteläpäässä olevan mäen rinteelle.
Suunnittelualueen maaperä on suurimmaksi osaksi pehmeää savea. Alueen
eteläosassa ja itäosan keskivaiheilla olevalla mäellä pohjamaa on moreenia.
Pehmeät savikerrokset ovat ohuimmillaan kitkamaa-alueiden reunaosissa, sekä
suunnittelualueen keski- ja pohjoisosissa. Pehmeän savikerroksen paksuus
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vaihtelee 0-19 metriin. Alueen maaperäkartta on esitetty piirustuksessa 422575.9 ja
pohjatutkimuspisteiden sijainti on esitetty piirustuksessa 422575.4.
Alueella tehtyjen pohjatutkimusten perusteella pehmeikön pinnassa on ohut
kuivakuorikerros. Paikoin kuivakuori puuttuu ja maaperän ylin kerros on savista
liejua tai turvetta. Turvetta esiintyy alueella 0…1,5 metrin paksuisena kerroksena
suunnittelualueen itäosalla nykyisen teollisuusalueen reuna-alueilla. Turve- ja
kuivakuorikerrosten alapuolella on keskimäärin noin 5…8 metrin paksuinen kerros
liejuista savea/savista liejua, jonka vesipitoisuus vaihtelee keskimäärin 100…130
% välillä. Syvemmällä orgaanisen aineksen määrä savessa vähenee ja vesipitoisuus
alenee keskimäärin noin 40…60 % välille. Pehmeän savikerroksen alla
maalajikerrokset ovat savista silttiä tai kerrallista savea ja silttiä. Savi- ja
silttikerrosten alapuolella on moreenia. Paikoin moreenin päällä on ohuehkoja
hiekka- ja sorakerroksia.
Alueella tehtyjen siipikairausten perusteella alueen savi on leikkauslujuudeltaan
pääsääntöisesti hyvin pehmeää. Kuivakuorikerroksen leikkauslujuus vaihtelee
välillä 20…30 kPa. Liejuisen saven/savisen liejun leikkauslujuus vaihtelee
keskimäärin välillä 3…10 kPa ja sen alapuolisen saven leikkauslujuus on
keskimäärin 10…15 kPa. Kartiokokeella savinäytteistä määritetty suljettu
leikkauslujuus on vaihdellut 4…31 kPa välillä.
Alueen eteläosassa kallionpinta on rakennetulla alueella maanpinnassa. Muuten
suunnittelun yhteydessä ei ole määritetty alueen kallionpintaa.
Suuri osa suunnittelualueesta on nykyisellään kiito- ja rullausteitä tai niiden suojaaluetta. Kiito- ja rullaustiet sijoittuvat alueelle pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaisesti.
Ne on rakennettu suoraan pohjamaan varaan maanvaraisilla betonilaatoilla, jotka
ovat päällystetty asfaltilla. Kiito- ja rullaustiealueiden alapuolisten savikerrosten
konsolidaatiosta ei ole tietoa. Seuraavissa suunnitteluvaiheissa tulee selvittää
savikerrosten ominaisuudet.
Täytemaa-alueella on tapahtunut sortuma vuonna 1967. Täyttöalueen alla olevien
pehmeiden maakerrosten voi olettaa lujittuneen täyttömaiden painosta. Tältä osin
täyttöalueelta ei kuitenkaan ole tuoretta pohjatutkimustietoa.
4.1

Pohjavesi

Pohjavesi on lähes koko suunnittelualueella lähellä maanpintaa. Pohjavettä
muodostuu suunnittelualueen keski- ja reunaosissa, sekä lähialueilla, joiden
maaperä on moreenia tai hyvin vettäläpäisevää hiekkaa tai soraa. Pohjaveden
virtaussuunta on alueella länteen ja lounaaseen. Suunnittelualueella pohjaveden
virtausta tapahtuu lähinnä savi- ja silttikerrosten alapuolisissa hiekka-, sora- ja
moreenikerroksissa. Pehmeikköalueilla pohjavedenpinnan painetaso on näissä
maakerroksissa tyypillisesti maanpinnan tasossa ja alimmallaankin vain noin 1
metrin syvyydellä maanpinnasta.
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Lähin luokiteltu pohjavesialue Tattarinsuo (0109102, I-luokka) sijaitsee
suunnittelualueen itäpuolella Lahdenväylän alla ja sen itäpuolella. Pohjavesialue
rajoittuu kaava-alueen reunaan.
Kaava-alueella on tarkkailtu pohja- ja orsivettä yhteensä 41 mittauspisteessä, joista
suurin osa on sijainnut alueen reunaosissa. Lisäksi kaava-alueen ulkopuolella on
vanhoja havaintopisteitä. Osa näistä pohjavesiputkista on tuhoutunut tai ei muutoin
ole enää käytössä. Kesällä 2015 suunnittelualueelle asennettiin 16 uutta
pohjavesiputkea. Näistä putkista kolme on varsinaisen kaava-alueen ulkopuolella.
Tällä hetkellä alueella tehdään pohjavedentarkkailua yhteensä 28 putkesta. Viiteen
putkeen on asennettu automaattimittarit, jotka mittaavat vesipinnantasoa kerran
vuorokaudessa. Muista tarkkailun piirissä olevista putkista pohjavedenpinnantaso
käydään mittaamassa kuukauden tai kahden kuukauden välein.
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ALUEJAKO
Malmin lentokenttäalue jaettiin 11 osa-alueeseen. Osa-alueiden numerointi on
ehdotus alueiden rakentamisjärjestyksestä ja se on laadittu geotekniikan ja
kuivatuksen näkökulmasta. Aluejako tukeutuu kaavarungossa esitettyihin viher- ja
puistoalueisiin sekä Suurmetsänojan, Lentokentänojan ja Longinojan uomiin.
Uomien käyttö rakentamisen aikaisten hulevesien hallintaan on huomioitu Sito
Oy:n laatimassa syyskuussa 2015 käytettävissä olleen hulevesiselvityksen
mukaisesti.
Rakentamisjärjestyksessä on pyritty alueen rakentumiseen alkaen sekä pohjoisesta
että etelästä kohti alueen keskialuetta. Pohjoisessa Suurmetsäntien ja Longinojan
uomat sekä etelässä Lentokentänojan uoma valmistellaan lopulliselle
sijoituspaikalleen huomioiden puistoalueilla tapahtuva rakentamisaikainen
hulevesien hallinta. Alueen pohjoisosassa rakentamisen aikaisten hulevesien
hallintaa on mahdollista tehdä Longinojan ja Suurmetsänojan uomien
liittymäkohtaan sijoitettavan viivytys- ja laskeutusaltaan avulla. Uomat tulee ennen
pohjoisosan rakentumista rakentaa suunnitelluille sijoilleen samalla huomioiden
sekä lopputilanteen että työnaikaisten hulevesien hallinta.
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Kuva 1. Malmin lentokenttäalueen osa-aluejakokartta
Alueen eteläpäässä nykyisten lentokenttärakennusten pohjoispuolella oleva
puistoalue voi muodostaa rakennusaikaisten hulevesien keskitetyn järjestelmän
nykyisten lentokenttärakennusten edestä aina Lentokentänojalle asti. Puisto toimii
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lopputilanteessakin luontevasti pintakuivatuksen hulevesikäytävänä. Esi- ja
tukitoimintona merkitty E/T-alue on rakentamisen aikana osana rakentamisaikaisten hulevesien hallintaa, mutta muilta osin puistoalueelle sijoittuva E/T-alue
on puistokäytössä myös rakentamisen aikana. Lopulliseen käyttötarkoitukseensa
E/T-alueen eri maankäyttöalueet viimeistellään ympäristön rakentamisvaiheiden
jälkeen ja rakennustyön hulevesien hallintatarpeen päätyttyä.
Esi- ja tukitoimintoalueelle sijoittuvat myös säilytettävät lentokenttärakennukset.
Alueen rakentuessa sekä etelästä että pohjoisesta kohti alueen keskustaa ja
tukitoimintojen aluetta, kiito- ja rullausteitä sekä lentokenttärakennuksia voidaan
hyödyntää rakentamisvaiheiden aikana. Rakentamisen edetessä pohjoisesta ja
etelästä alueen keskivaiheille, on alueelle oletettavasti jo muodostunut raitiotieyhteydelle riittävä työpaikka- ja asutuskeskittymä.
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ALUEEN YLEISTASAUS
Selvitysalueelle laadittiin yleistasaus, joka on lähtökohta rakennettavuusselvitykselle, pohjarakennusvaihtoehdoille, kuivatukselle sekä kustannuslaskennalle. Suunniteltu yleistasaus perustuu syyskuun puolivälissä 2015
käytettävissä olleeseen kaavarunkoon.
Yleistasaus on laadittu liittymään jouhevasti suunnittelualuetta ympäröivän,
nykyisellään
pääosin
rakennetun
alueen
maanpintaan.
Tasauksen
nimelliskaltevuutena on käytetty puolta prosenttia, joka mahdollistaa
painovoimaisen viemäröinnin lisäksi rakennussuunnittelussa laadittavat
kortteleiden sisäiset pinnantasaukset. Korttelialueiden yleistasauksen suunnittelussa
on rakennusten oletettu perustamistaso pyritty pitämään aluella vallitsevan
pohjaveden pinnan korkeuden takia takia nykyisen maanpinnan yläpuolella.
Yleistasauksessa on oletettu, että rakennusten perustukset ovat noin 1,0..2,0 metrin
syvyydellä yleistasauksesta.
Yleistasauksessa kaavarunkoon merkittyjä puistoja ja uomia on hyödynnetty
hulevesireitteinä ja yleistasauksessa hulevesille on pyritty luomaan mahdollisuus
painovoimaisesti tapahtuvaan valuntaan puistoalueille esimerkiksi tulvatilanteessa.
Alueen yleistasauskartta on esitetty piirustuksessa 422575.2. Katujen numerointi
on esitetty kuvassa 2, sivulla 12.
Alueen pohjoisosassa Suurmetsäntie muodostaa tasauksen perustan. Idästä
tultaessa Suurmetsäntie laskee Suurmetsäntienojan uoman kohdalle noustakseen
siitä 0,5 %:n kaltevuudessa K2 -kadun ja Suurmetsäntien liittymäalueelle.
Liittymäalueelta Suurmetsäntie laskee n. 0,7 %:n kaltevuudessa ja liittyy nykyisen
Suurmetsäntien tasaukseen.
Alueen keskellä kulkevan K2-kadun tasaus on laadittu puistoalueita kohti
laskevaksi siten, että puistoalueiden välissä on vedenjakaja. Itään, Tattarisuon
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suuntaan olevien katujen tasauksessa alimmat kohdat ovat myös puistojen kohdilla.
Länteen suuntautuvien katujen tasauksessa nykyinen Longinoja on keskeinen
pakkopiste, jonka kohdalla kadut tapaavat viimeistään alimman tasausviivan
kohdan tai maanpinnan.
Tasauksen kannalta haasteellisimmat alueet ovat säilytettävien lentokenttärakennusten ja Helsinki-tekstin ympärillä. Alueen kuivatuksen kannalta puistoalueiden pinnantasauksen kaltevuus tulee olemaan erittäin pieni, sillä nykyisten
lentokenttärakennusten pohjoispuolinen puistoalue on osa alueen hulevesireititystä.
Puistoalueet liittyvät myös nykyisten lentokenttärakennuksien piha-alueisiin, jotka
yhdessä hulevesireitin kanssa muodostavat nykyistä maanpintaa mukailevan
tasauksen. Puistoalueen ympärillä olevien korttelialueiden ja puiston väliin voi
muodostua korkeusero, joka edellyttää tukimuurin tai luiskan suunnittelua puiston
ja korttelialueen väliin.
Yleistasauksessa katu K2 jakaa vedet kadun itä- ja länsipuolelle. Pohjois-etelä –
suunnassa vedenjakaja sijoittuu Fallkullan kartanoalueen kaakkoiskulmalta
nykyisen karting-radan välille sijoittuvalle linjalle. Linjan pohjoispuolella
hulevedet johdetaan pohjoiseen Suuremetsäntienojaan ja Longinojaan. Linjan
eteläpuolella hulevedet johdetaan nykyisten lentokenttärakennusten pohjoispuolisen puistoalueen ja Lentokentänojan kautta Longinojaan. Eteläpuoliseen
hulevesireittiin
liittyvät
alueen
kaakkoiskulmalta
tulevat
hulevedet.
Kaakkoiskulman hulevesivaluntaan sisältyvät myös Jarrumiehentienojan puhtaat
lähdevedet.
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PERUSTAMINEN
Arvioidut perustamistavat perustuvat alueelta saatuun pohjatutkimustietoon sekä
suunniteltuun yleistasaukseen. Tässä työssä arvioituja alustavia perustamistapoja
tulee täydentää ja tarkentaa seuraavissa suunnitteluvaiheissa.
Alueen rakennukset perustetaan pääasiassa paaluille. Alueen eteläosassa osa
rakennuksista voidaan perustaa maanvaraisesti. Täyttömäen alueelle tulevien
rakennusten perustaminen tulee suunnitella jatkossa tarkemmin lisäpohjatutkimusten perusteella. Tässä selvityksessä on oletettu täytemaa-alueen
rakennukset paalutettaviksi.
Rakennusten paalupituuksien arvioidaan vaihtelevan 5,0…25 m välillä. Paaluina
käytetään teräsbetonipaaluja. Täyttömäellä tehtävissä paalutuksissa voidaan joutua
käyttämään porapaaluja.
Maanvaraisesti rakennukset perustetaan moreenialueilla ja alle 3 m paksuilla
savialueilla. Seuraavissa suunnitteluvaiheissa suositellaan tarkennettavaksi
rakentamisen tapoja matalilla savialueilla.
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Rakennusten piha- ja liikennealueet, osa puistoista, putkijohtokaivannot sekä
alueelle rakennettavat uudet kadut pilaristabiloidaan haitallisten painumien
minimoimiseksi. Pilaristabiloinnissa käytettävän pilarivälin k/k on arvioitu olevan
yksi metri. Syvillä (>15 m) savikoilla käytetään paalulaattaa. Perustaminen on
esitetty piirustuksessa numero 422575.10.
Esirakentamiskustannuksissa on laskettu, että alueelle rakennettavien puistojen
pohjamaata vahvistetaan pilaristabiloinnilla niiltä osin, kun saven paksuus ylittää 5
metriä. Alle 5 metriä paksun pehmeän savikerroksen alueella puistot voidaan
perustaa maanvaraisesti ilman, että painumat muodostuvat liian suuriksi.
Longinojan ja Suurmetsäntienojan uoma kaivetaan massastabiloituun maahan.
Massastabiloinnin syvyys vaihtelee 3,5…6 metriin. Massastabilointi ulotetaan
vähintään kaksi metriä uoman reunojen ulkopuolelle.
Longinojan ja Suurmetsänojan liittymäkohdassa on alueen paksuin pehmeän saven
alue. Alue on kaavarungossa esitetty puistoalueeksi. Yleistasauksen perusteella
alueelle tulee täyttöä, joka aiheuttaa alueelle painumia.
Painumat voivat
muodostaa alueelle luonnollisen hulevesipainanteen. Yleistasauksen aiheuttamien
painumien rajoittamiseksi alueelle on suunniteltu määrämittainen pilaristabilointi,
jota ei uloteta pehmeän kerroksen alapintaan saakka.
Keskeiselle puistoalueelle on suunniteltu vesiaihe, joka massastabiloidaan noin
kuuden metrin syvyydeltä ja vähintään kaksi metriä uoman reunojen ulkopuolelta
alueellisen vakavuuden varmistamiseksi.
Alueen pohjoisosassa kulkeva jätevesiviemäri B600/B800 on arvioitu siirrettäväksi
kulkemaan uuden Suurmetsäntien linjauksen mukaisesti. Jätevesiviemäri
suositellaan perustettavaksi pilaristabiloinnilla vahvistetun pohjamaan varaan.

8

GEOTEKNISET LASKELMAT
8.1

Painumalaskelmat

Painumalaskelmat on tehty seuraavista alueista:
- puistoalue (leikkaus L3 - L3)
- katualue K2 ja piha-alue (leikkaus L4 – L4)
- katualue K2 (leikkaus L5 – L5)
- katualue K4 ja piha-alue (leikkaus L6 – L6)
- katualue (leikkaus L9 – L9)
Leikkausten sijainti on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2. Kortteleiden geoteknisten laskentapoikkileikkausten ja kustannustarkastelualueiden sijainti Malmin lentokenttäalueella.
Painumalaskelmat on tehty alueiden painumien ja mahdollisten painumien
vähentämiseen vaadittavien pohjanvahvistusten arvioimiseksi. Tässä työssä on
katu- ja puistoalueiden painumalaskelmiin lisätty katualueiden ajoradoille
täyttömaan tilavuuspainon (20 kN/m3) lisäksi liikennekuormitus (20 kN/m2) ja
puistoalueille sijoittuville poluille täyttömaan tilavuuspainon lisäksi (10 kN/m2)
lisäkuormitus esimerkiksi aurauskaluston liikennekuormasta.
Piha-alueilla
laskennassa on huomioitu ainoastaan täyttömaasta aiheutuva kuormitus.
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Painumalaskelmat on tehty tilanteissa, joissa pohjamaa on sekä vahvistamaton että
vahvistettu.
Painumalaskelmat on tehty Novapoint GeoCalc-ohjelmalla v.3.0. Laskelmissa
käytetyt maaparametrit on esitetty alla olevassa taulukossa 2. Maaparametrit on
määritetty alueen pohjatutkimustulosten ja ohjeen ”Teiden pohjarakenteiden
suunnitteluperusteet, Tiehallinto 2001” liitteen 5. (Maakerrosten ja pengermateriaalien geotekniset ominaisuudet) sekä liitteen 6. (Rakennusmateriaalien
ominaisarvoja) taulukoitujen arvojen perusteella. Pohjaveden pinta on määritetty
maan pinnan tasolle.
Taulukko 2: Painumalaskelmien parametrit
Maalaji
ᵞ (kN/m3)
ᵞsat (kN/m3)
Kuivakuori
17
17
Savi
15,5
15,5
Siltti
18
18
Moreeni
18,5
18,5
Pilaristabilointi D700
18
18
Pilaristabilointi D600
17
17

Cv NC (m2/a)
1,0
0,5
1
1,0
1
1

m1
50
6,5
300
500
50
50

β1
0,30
-0,50
0,30
0,50
0,3
0,3

Taulukossa 3. on esitetty laskentaohjelmalla saadut suurimmat painumat eri alueilla
ilman pohjanvahvistuksia. Tulosten perusteella alueiden painumat ilman
pohjanvahvistuksia ovat huomattavia ja niiden pienentäminen vaatii pohjanvahvistusta. Tässä työssä ehdotamme pohjanvahvistusmenetelmäksi pilaristabilointia. Pilaristabiloiduilla alueilla todelliset painumat ovat pieniä ja ne
tapahtuvat rakentamisen aikana.
Taulukko 3: Laskentaleikkausten suurimmat laskennalliset painumat ilman
pohjanvahvistuksia.
Laskentaleikkaus
Suurin painuma
(mm)
Leikkaus L3 – L3: puistoalue
2500
Leikkaus L4 – L4: piha-alue
4300
Leikkaus L4 – L4: katualue K2
4200
Leikkaus L5 – L5: katualue K2
3300
Leikkaus L6 – L6: katualue K4
1900
Leikkaus L6 – L6: piha-alue
2100
Leikkaus L9 – L9: katu
3650
Painumien pienentämiseksi katu- ja piha-alueet pilaristabiloidaan. Katu-alueilla on
oletettu käytetettäväksi stabilointipilareita, joiden halkaisija on 700 mm ja pilariväli
k/k on 1 metri. Piha-alueilla pilareiden halkaisijaksi suositellaan 600 mm ja
pilariväli k/k on 1 metri.
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8.2

Stabiliteettilaskelmat

Stabiliteettilaskelmat on tehty seuraavista alueista:
- Longinojan uoma (leikkaukset L1 – L1 ja L2 – L2 (A))
- Suurmetsänojan uoma (leikkaus L2 – L2 (B))
- katualue K2 (leikkaus L4 – L4)
- Lentokentänoja (leikkaus L7 – L7)
- hulevesiallas (leikkaus L10 – L10)
- täyttömäki (leikkaus L11 – L11)
Laskentaleikkausten sijainti on esitetty kuvassa 2.
Stabiliteettilaskelmat on tehty NovaPoint GeoCalc –ohjelmalla v.3.0. Laskentamenetelmänä on käytetty Janbun yksinkertaistettua menetelmää. Laskelmilla on
varmistettu vakavuuksia, pohjavahvistustarvetta ja pohjanvahvistuksen toimivuutta
vakavuuden parantamisessa.
Laskelmissa käytetyt maaparametrit on esitetty alla olevassa taulukossa.
Maaparametrit on määritetty alueen pohjatutkimustulosten ja ohjeen ”Teiden
pohjarakenteiden suunnitteluperusteet, Tiehallinto 2001” liitteen 5. (Maakerrosten
ja pengermateriaalien geotekniset ominaisuudet) sekä liitteen 6. (Rakennusmateriaalien ominaisarvoja) taulukoitujen arvojen perusteella.
Massastabiloinnin leikkauslujuus on määritetty laskelmilla. Pilaristabiloidulla
alueella maan keskimääräinen leikkauslujuus määritettiin Liikenneviraston ohjeen
”Syvästabiloinnin suunnitteluohje, 2010” s. 26 laskentakaavan 2 avulla. Pilarien
halkaisija on 600 mm ja pilariväli k/k on 1 metri.
Taulukko 4: Stabiliteettilaskelmien parametrit
Maalaji
ᵞ (kN/m3) ᵞsat (kN/m3)
Kuivakuori
17
17
Savi
15,5
15,5
Siltti
16
16
Moreeni
18,5
18,5
Massastabiloitu maa
16
16
Pilaristabiloitu maa
17
17
Täyttömaa
20
20
Tierakenne
20
20

c (kPa)
0
8
0
0
60
30
0
0

ᵩ (°)

30
0
28
36
0
0
38
38

Rakentamismääräyskokoelman B3 mukaan laskelmissa varmuuden tulee olla
F ≥ 1,8. Tässä työssä tarkastelussa vähimmäisvaatimuksena on käytetty kuitenkin
hieman suurempaa arvoa, F ≥ 2,0. Laskelmien perusteella vähimmäisvaatimusta ei
saavuteta ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä. Laskelmat ovat esitettynä
geoteknisissä laskelmissa. Stabiliteettilaskelmissa saadut varmuudet maapohjan
murtumista vastaan eri alueilla on esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 5: Stabiliteettilaskelmien tulokset. (Leikkausten sijainti on esitetty kuvassa 2)

Leikkaus L1 – L1:
Longinojan uoma

1) Longinojan uoman stabiliteetti ilman vahvistuksia
2) Longinojan uoman stabiliteetti massastabiloinnilla

Pienin
varmuus
0,71
1,80

Leikkaus L2 – L2 (A):
Longinojan uoma

1) Longinojan uoman stabiliteetti ilman vahvistuksia
2) Longinojan uoman stabiliteetti massastabiloinnilla

0,97
1,97

Leikkaus L2 – L2 (B):
Suurmetsänojan uoma

1) Suurmetsänojan uoman stabiliteetti ilman vahvistuksia
2) Suurtmetsänojan uoman stabiliteetti massastabiloinnilla

1,18
2,18

Leikkaus L4 – L4:
katualue K2

1) Pääkadun stabiliteetti ilman vahvistuksia
2) Pääkadun stabiliteetti pilaristabiloinnilla

2,31
3,34

Leikkaus L7 – L7:
Lentokentänoja

1) Lentokentänojan stabiliteetti ilman vahvistuksia
2) Lentokentänojan stabiliteetti massastabiloinnilla

1,02
2,05

Leikkaus L10 – L10:
hulevesiallas

1) Hulevesialtaan stabiliteetti ilman vahvistuksia
2) Hulevesialtaan stabiliteetti osittaisella massastabiloinnilla
3) Hulevesialtaan stabiliteetti kokonaan stabiloituna

0,85
1,06
2,12

Leikkaus L11 – L11:
täyttömäki

1) Täyttömäen stabiliteetti nykytilassa

1,23

Laskentaleikkaus

Kuvaus

Longinojan uoma kaivetaan massastabiloituun maahan. Massastabiloinnin syvyys
on pääkadun länsipuolella noin 6,2 metriä ja massastabilointi ulotetaan vähintään
2,5 metriä uoman reunojen ulkopuolelle. Keskeisen pohjois-eteläsuuntaisen kadun
K2 jälkeen massastabiloinnin syvyys on noin 3,7 metriä ja massastabilointi
ulotetaan vähintään kaksi metriä uoman reunojen ulkopuolelle.
Suurmetsäntien uoma kaivetaan massastabiloituun maahan. Massastabiloinnin
syvyys on noin 3,5 metriä ja massastabilointi ulotetaan vähintään kaksi metriä
uoman reunojen ulkopuolelle.
Keskeisen pohjois-eteläsuuntaisen kadun K2 stabiliteetti on riittävä ilman
pohjanvahvistusta, mutta painuman pienentämiseksi se pilaristabiloidaan noin 15
metrin syvyyteen.
Lentokentänoja kaivetaan massastabiloituun maahan. Massastabiloinnin syvyys on
noin 5,5 metriä ja massastabilointi ulotetaan uoman reunoille. Massastabilointileveys on tällöin noin 25 metriä.
Lentokentänojan vesiaihe kaivetaan massastabiloituun maahan. Massastabiloinnin
syvyys on noin kuusi metriä koko altaan alueella ja massastabilointi ulotetaan
vähintään kaksi metriä uoman reunojen ulkopuolelle.
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9

KUSTANNUSLASKELMAT
Tässä
työssä
on
arvioitu
Malmin
lentokentän
alueen
esija
pohjarakentamiskustannukset kaupungin kaavarunkoluonnoksen pohjalta. Esi- ja
pohjarakentamiskustannuksista vastaa Helsingin kaupunki ja rakennusten
perustamiskustannuksista kiinteistöjen rakennuttajat. Kaupungin esi- ja
pohjarakentamiskustannukset, jotka koostuvat alueen yleistasauksen ja kuivatuksen
sekä pohjanvahvistusten rakentamisesta, on laskettu erikseen kortteleiden pihoille,
kaduille, puistoille sekä uomille ja altaalle.
Rakennusten perustamiskustannukset on laskettu tyyppikortteleilla erilaisilla
perustamistavoilla. Rakennusten perustamiskustannusten tarkastelussa huomio
tulee kiinnittää €/k-m2 -kustannuksiin. Laskentakortteleiden sijoittelussa on pyritty
huomioimaan
tyyppikortteleiden
kerroslukumäärät
suhteessa
erilaisiin
pohjaolosuhteisiin ja alueen suunniteltuun yleistasaukseen. Kaavavaiheen
esirakentamisen ja perustamisen kustannusten arvioimisen lisäksi laskennalla
tarkastellaan rakennusten perustamiskustannuksia kerrosalan suhteen eri
pohjaolosuhteissa
ja
erilaisin
rakennustyypein.
Pohjarakentamisen
kerrosneliöhintoja tarkastellaan vertailemalla perustamiskustannuksia eri
kerroskorkeuksilla
sekä
huomioimalla
erot
perustamistavoissa.
Laskentakortteleiden sijainti ja korttelityypit on esitetty kuvassa 2 ja piirustuksessa
422575.13.
Kustannukset on laskettu Helsingin kaupungilla käytössä olevalla kaavavaiheen
kustannusten laskentaan tarkoitetulla Excel –pohjaisella Geokaava –laskentaohjelmalla. Rakennusosien yksikköhinnat on haettu FORE –kustannuslaskentaohjelmasta ja lisätty Geokaavaan.
Kortteleiden kustannukset perustuvat Geokaavan avulla laskettuihin kustannuksiin.
Yleisten alueiden osalta Geokaavaa on hyödynnetty määrälaskennan aputyökaluna
ja lopullinen kustannuslaskenta on tehty FORE –rakennusosalaskennalla.
Litterointina on käytetty Geokaavan kanssa vastaavaa litterointia (Talo2000).
Yleisten alueiden yksikköhintakustannuksiin on lisätty työmaatehtävien
kustannukset (25 %). Työmaatehtävien hintoihin on lisätty tilaajatehtävät (15 %) ja
tilaajatehtävien lisäämisen jälkeen vielä lisätty suunnittelun sekä rakentamisen
varauksia (35 %). Yleisten alueiden kokonaiskustannuksen muotoutuminen on
esitetty taulukoissa 6 ja 7.
9.1 Esirakentamisen kustannukset
Kaupungin esirakentamisen kustannuksiin on sisällytetty laskelmissa kaikki
yleisillä alueilla tarvittava esirakentaminen, sekä korttelialueiden pihojen ja katujen
esirakentaminen. Kaava-alueelle suunniteltu yleistasauksen rakennuskustannus on
laskettu koko kaava-alueelle. Ainoastaan kortteleiden piha-alueilla lasketaan
erilliset rakennekerrokset osana rakennusten kustannuksia.
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Katualueet on suunniteltu pilaristabiloitavaksi pehmeän saven alapintaan saakka
niillä alueilla, joissa pehmeän saven kerrospaksuus on 15 m tai pienempi. Yli 15 m
paksun pehmeän savikerroksen alueella on esitetty tässä työssä käytettäväksi
paalulaattaa. Paalulaattojen mahdollinen korvaaminen esim. pilaristabiloinnilla
suunnitellaan tarkemmin asemakaavavaiheessa. Pilaristabiloinnin kk-välinä on
käytetty laskennassa 1 metriä.
Pää- ja kokoojakatujen lisäksi on arvioitu tonttikatujen pinta-alat sekä niille pintaala painotetut pilaristabiloinnin keskimääräiset syvyydet. Näin on saatu lasketuksi
katujen pilaristabiloinnista kaupungille aiheutuvat esirakentamiskustannukset.
Pilaristabiloinnin yläpuolelle tuleva täyttö aina rakennekerrosten alapintaan asti on
huomioitu yleistasauksen kustannuksissa. Tonttikatujen esirakentamiskustannukset
on tässä suunnitteluvaiheessa laskettu kaupungin kustannuksiin.
Haitallisten painumien minimoimiseksi puistoalueista on suunniteltu
pilaristabiloitavaksi ne osat, joissa pehmeän savikerroksen paksuus ylittää 5 metriä.
Puistoalueiden pilaristabiloinnin keskisyvyys stabiloitavilla alueilla on noin 11
metriä.
Kortteleiden piha-alueilta on sisällytetty kaupungin esirakentamiskustannuksiin
pilaristabilointi sekä yleistasaus rakennekerrosten alapintaan. Yhden metrin
paksuiset rakennekerrokset kuuluvat rakennusten perustuskustannuksiin.
Kaupungille kohdistuvat alueen esirakentamisesta muodostuvat kustannukset ovat
arviolta noin 285 miljoonaa euroa. Taulukossa 6 on eritelty kaupungin
kokonaiskustannusten muodostuminen osa-alueittain.
Taulukko 6. Malmin alueen esirakentamisen kokonaiskustannukset osa-alueittain.
KOKONAISKUSTANNUS
KOHDE
(€)
JOHTOJEN JA PUTKIEN SIIRTO
530 000
KATUJEN JA AUKIOIDEN ESI- JA
50 520 000
POHJARAKENTAMISKUSTANNUKSET
PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN ESIJA POHJARAKENTAMIS59 660 000
KUSTANNUKSET
KORTTELIEN PIHA-ALUEIDEN
133 710 000
ESIRAKENTAMINEN
UOMAT JA HULEVESIALTAAT
5 690 000
YLEISTASAUS
34 350 000
Yhteensä:
284 460 000 €
Taulukossa 7 on eritelty kokonaiskustannuksen muodostuminen rakennuskohteittain. Kustannukset sisältävät työmaatehtävistä, tilaajatehtävistä ja
rakentamisen varauksista aiheutuvat kustannukset.
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Taulukko 7: Malmin alueen esirakentamisen kokonaiskustannukset rakennuskohteittain.
Esirakennuskohde
Kustannus (€)
Kustannus (€/m2)
JVV800
530 000
K1= Suurmetsäntie
2 960 000
97
K2
8 090 000
157
K3=Malminkaari
1 400 000
139
K4= Pikitehtaankatu
2 350 000
187
K5=Tattarisuontie
3 130 000
200
K6=Autotallintie E
2 600 000
238
K7= Autotallintie P
1 860 000
182
Tonttikadut
28 140 000
163
Puisto P1
2 480 000
144
Puisto P2
4 090 000
147
Puisto P3
14 030 000
247
Puisto P4
3 620 000
153
Puisto P5
1 990 000
192
Puisto P6
24 000 000
162
Puisto P7
1 890 000
83
Puisto P8
7 560 000
194
Kortteleiden pihat
133 710 000
137
Longinoja/Suurmetsänoja
3 860 000
130
Eteläinen hulevesiallas
960 000
223
Lentokentänoja
860 000
130
Koko alueen yleistasaus
34 350 000
19
Yhteensä
284 460 000 €

9.2 Rakennusten ja pihojen kustannukset
Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi pääsääntöisesti 3 - 6 kerroksisia kerrostaloja, 2-3 kerroksisia pientaloja ja kaava-alueen keskialueelle 6 - 10 kerroksisia
kerrostaloja. Rakennusten pohjarakennuskustannukset on laskettu kuudelle
esimerkkikorttelille. Jokainen kortteli on laskettu kolmessa tai neljässä eri
perustamisolosuhteessa suurimmalla ja pienimmällä kerrosluvulla. Näin on
selvitetty pohjarakentamisen kustannusvaihtelua korttelityypin, perustamisolosuhteen ja kerrosluvun suhteen. Pysäköintiratkaisujen kustannuksia ei ole
sisällytetty laskelmiin. Saaduilla pohjarakentamisen kerrosneliöhinnoilla voidaan
suunnittelun edetessä arvioida suunnitteluratkaisujen taloudellisuutta. Käytetyt
korttelityypit ovat seuraavat (kuvat 3…7):
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1. Helsinki pientalo / 2. Kaupunkirivitalo
Helsinki pientalo
Tontin ala: 500 m2
Kerrosluku: II
Kerrosala: 200 k-m2
et=0,4
Pysäköinti tontilla

Kaupunkirivitalo
Tontin ala: 500 m2
Kerrosluku: II½
Kerrosala: 300 k-m2
et=0,6
Pysäköinti tontilla/tallissa

Kuva 3. Helsinki pientalo/Kaupunkirivitalo –korttelityyppi

3. ”Tiivis-matala” –kortteli
Tontin ala: 7700 m2
Kerrosluku: II-III
Kerrosala: 4620 k-m2
et=0,6
Pysäköinti autokatoksissa

Kuva 4. ”Tiivis-matala” –kortteli
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4. Pienmittakaavainen kerrostalokortteli
Tontin ala: 7700 m2
Kerrosluku: IV-V
Kerrosala: 9240 k-m2
et=1,2
Pysäköintilaitos

Kuva 5. Pienmittakaavainen kerrostalokortteli
5. Kerrostalokortteli, ”Sörnäistenniemi”
Tontin ala: 7700 m2
Kerrosluku: IV-VI
Kerrosala: 14600 k-m2
et=1,9
Pysäköinti pihakannen alla, maanpinnan yläpuolella

Kuva 6. Kerrostalokortteli, ”Sörnäistenniemi”
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6. Keskustakortteli
Keskustakortteli
Kerrosluku: IV-VIII, X
et>2,0

Kuva 7. Keskustakortteli

Eri korttelityyppien pohjarakentamiselle on pyritty laskemaan kustannus
mahdollisimman erilaisissa pohjaolosuhteissa, kuitenkin kaavarungon ohjaamana.
Taulukosta
8
nähdään,
että
perustuskustannuksiltaan
edullisimmat
kerrosneliöhinnat ovat korkeilla maanvaraisesti perustetuilla rakennuksilla.
Maanvarainen perustaminen on kuitenkin alueella suhteellisen rajattua, jonka
vuoksi laskennassa painopiste on laitettu paaluperusteisten rakennusten
pohjarakennuskustannuksiin.
Pienimmät kerrosneliöihin suhteutetut pohjarakennuskustannukset ovat maanvaraisesti perustetuilla kymmenkerroksisilla kerrostaloilla, joiden kustannus on
noin 80 €/k-m2.
Paalutettavien kerrostalojen, joiden kerroskorkeus vaihtelee välillä 4…10 kerrosta
ja paalupituus 10…24 m välillä, pohjarakennuskustannukset vaihtelevat noin
välillä 100...220 €/k-m2. Paalutettavien 2…3 kerroksisten talojen pohjarakennuskustannukset vastaavilla paalupituuksilla vaihtelevat noin välillä 290…470 €/k-m2.
Paalupituus vaikuttaa kustannuksiin paalupituuden kasvaessa, esimerkiksi
paalupituuden kasvaessa 10 metristä 20 metriin, pohjarakennuskustannukset
lisääntyvät keskimäärin 20 €/k-m2.
Suurimmat kerrosneliöihin suhteutetut pohjarakennuskustannukset ovat
kaksikerroksisilla paaluperusteisilla pientaloilla. Paalupituuden ollessa noin
10…15 metrin välillä, vaihtelee kustannus n. 450…470 €/k-m2 välillä.
Maanvaraisena perustettaessa kaksikerroksisen pientalon kerrosneliöihin
suhteutettu pohjarakennuskustannus jää alle 200 €/k-m2.
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Taulukko 8: Kortteleiden rakennusten arvioidut pohjarakentamiskustannukset
Tyyppi-kortteli Perustamistapa
PaaluKerros-luku
Kustannus,
pituus
€/k-m2
Paaluperustus
11
2
456
HelsinkiPaaluperustus
13,5
2
467
pientalo
Maanvarainen
0
2
188
Paaluperustus
11
2,5
377
KaupunkiPaaluperustus
13,5
2,5
387
rivitalo
Maanvarainen
0
2,5
155
2
412
Paaluperustus
13
3
290
2
410
Tiivis-matalaPaaluperustus
12
kortteli
3
289
2
455
Paaluperustus
21
3
326
4
195
Paaluperustus
11
5
160
4
217
PienimittaPaaluperustus
17
5
180
kaavainen
kerrostalo4
216
Paaluperustus
16,5
kortteli
5
179
4
221
Paaluperustus
19
5
185
4
149
Paaluperustus
11,5
6
105
4
172
Paaluperustus
22,5
6
126
Kerrostalokortteli
4
164
Paaluperustus
17
6
119
4
135
Maanvarainen
0
6
107
4
215
Paaluperustus
23,5
10
115
4
196
Paaluperustus
15
10
102
Keskustakortteli
4
153
Maanvarainen
0
10
84
4
192
Paaluperustus
13
10
99
Kustannuslaskelman perusteella alueelle suositellaan rakennettavaksi vähintään
nelikerroksisia kerrostaloja, jolloin kerrosneliöihin suhteutetut kustannukset jäävät
suurimalla osalla paalupituuksista alle 200 €/k-m2. Omakoti- ja rivitalojen osalta
kustannuksia pienentäisi, jos rakentamiselle voitaisiin osoittaa maanvaraisen
perustamisen mahdollistamia alueita. Yli nelikerroksisilla kerrostaloilla
maanvaraisen ja paalutetun rakenteen kustannusero ei ole yhtä suuri kuin
pientaloilla.
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10 JATKOSUUNNITTELUEHDOTUKSET
Tässä selvityksessä esitettyä osa-aluejakoa voidaan käyttää jatkosuunnittelun
pohjana, jolloin suunnittelussa ja alueen rakentamisessa voidaan edetä pienempinä
kokonaisuuksina. Selvityksessä esitetty yleistasaus on ehdotus alueen
rakentamiseksi ja hulevesien hallinnan perusteiden järjestämiseksi. Alueen
rakentamisen aikainen ja lopputilanteen hulevesien hallinta ja käsittely on
suositeltavaa sovittaa mahdollisimman hyvin yhteen jatkosuunnittelun edetessä.
Selvityksessä arvioituja alustavia perustamistapoja tulee täydentää ja tarkentaa
seuraavissa suunnitteluvaiheissa.
Jatkosuunnittelun kannalta erityishuomiota vaativia olemassa olevia kohteita ovat
täyttömäen alue sekä Helsinki –teksti, lentokenttäterminaali ja lentokonehalli.
Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää rakennusten kunto ja perustamistapa.
Tässä työssä oli kaavaehdotelmassa jätetty kyseisten rakennusten ympärille
puistoaluetta. Puistoalueen tasauksissa ja suunnitelmissa tulee ottaa huomioon
rakennusten kunnon ja perustamisen vaatimat suunnittelun yksityiskohdat.
Jatkosuunnittelussa tulee myös kiinnittää huomioita kaikkien ympäröivien alueiden
rakennusten perustamistapoihin ja alueen rakentamisen vaikutukset tulee
huomioida suunnittelussa.
Jatkosuunnittelussa suosittelemme yksityiskohtaisempaa suunnittelua kaava-alueen
pohjoisosan hulevesien johtamiseen. Suurmetsäntien pohjoispuolen vesien
johtaminen siten, ettei aiheudu haittaa nykyiselle tai tulevalle asuinalueelle.
Longinojan virtaamien säilyminen nykyisellään ja vesien osittainen johtaminen
Fallkullan kartanon alueen pohjoisosaan rakennettavan uoman kautta Longinojaan
ovat jatkosuunnittelussa tarkasteltavia asioita.
Kaava-alueelle suositellaan tehtäväksi täydentäviä pohjatutkimuksia seuraavien
suunnitteluvaiheiden tukemiseksi. Alueen eteläosalla ja pohjoisosalla on alueita,
joissa tarvitaan lisäpohjatutkimuspisteitä tarkentamaan savikerroksen paksuutta ja
moreenialueen reunan selvittämiseksi. Alueen itäreunassa tulisi tarkemmin rajata
pohjatutkimuksin turvealueen reuna ja täyttömäen eli nykyisen ajoharjoittelualeen
nykyisten pohjaolosuhteiden selvittämiseksi. Täyttömäki on sortunut
vuosikymmeniä sitten ja sen täyttömaiden ominaisuuksista ei ole tietoa. Jatkossa
tulisi selvittää täyttömaan materiaali, täyttömaan alla olevan saven tiiveysaste,
leikkauslujuus, konsolidaatioaste sekä täyttömäen mahdollinen liikkuminen.
On suositeltavaa tehdä tutkimuksia myös sulfidisavien esiintymisen selvittämiseksi
maaperässä ennen rakennussuunnitelmavaihetta, koska saven korkea
sulfaattipitoisuus voi aiheuttaa kustannuslisäystä esitettyihin pohjanvahvistus- ja
perustuskustannuksiin.
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Dokumentin luoja:
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Päivämäärä:
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Laskelman kustannukset yhteensä:

146 663 200 €

Koko laskelma
Rakennusosat
Tunniste

Yks. hinta

Yhteensä

K1 SUURMETSÄNTIE

0,00 €

1 523 626 €

11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

1 523 626 €

8,56 €

1 523 626 €

K2

0,00 €

4 167 611 €

11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

4 167 611 €

8,56 €

4 167 611 €

0,00 €

721 121 €

11232.05

11232.05

Rakennusosa

Pilaristabilointi 600 mm *

Pilaristabilointi 600 mm *

Yks.

mtr

mtr

Määrä

177 950

486 751

K3 MALMINKAARI
11213 Pihan paalut
11213.01

Pihan paalulaatan tb-paalut 300x300 *

0,00 €

70 456 €

mtr

2 229

31,61 €

70 456 €

0,00 €

3 716 €

kpl

131

28,34 €

3 716 €

11214 Paalujen katkaisut
11214.02

Paalujen katkaisu *

11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

646 949 €

11232.05

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

53 509

8,56 €

458 149 €

11232.07

Paalulaattarakenteen betonilaatta *

m3

472

400,00 €

188 800 €

K4 PIKITEHTAANKATU

0,00 €

1 212 277 €

11213 Pihan paalut

0,00 €

51 701 €

31,61 €

51 701 €

0,00 €

2 015 €

11213.01

Pihan paalulaatan tb-paalut 300x300 *

mtr

1 636

11214 Paalujen katkaisut
11214.02

Paalujen katkaisu *

kpl

71

11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

28,34 €

2 015 €

0,00 €

1 158 561 €
1 056 161 €

11232.05

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

123 353

8,56 €

11232.07

Paalulaattarakenteen betonilaatta *

m3

256

400,00 €

102 400 €

0,00 €

1 610 808 €

K5 TATTARISUONTIE
11213 Pihan paalut
11213.01

Pihan paalulaatan tb-paalut 300x300 *

0,00 €

74 600 €

mtr

2 360

31,61 €

74 600 €

0,00 €

3 716 €

kpl

131

28,34 €

3 716 €

11214 Paalujen katkaisut
11214.02

Paalujen katkaisu *

11223 Putkijohtokaivantojen tuennat
11223.01

Tuentaelementti h=2,5m *

m2tr
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0,00 €

0€

58,86 €

0€

11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

1 532 493 €

11232.05

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

156 935

8,56 €

1 343 693 €

11232.07

Paalulaattarakenteen betonilaatta *

m3

472

400,00 €

188 800 €

0,00 €

1 342 065 €

K6 AUTOTALLINTIE E
11213 Pihan paalut
11213.01

Pihan paalulaatan tb-paalut 300x300 *

mtr

5 278

11214 Paalujen katkaisut
11214.02

Paalujen katkaisu *

kpl

278

11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

166 831 €

31,61 €

166 831 €

0,00 €

7 872 €

28,34 €

7 872 €

0,00 €

1 167 361 €

11232.05

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

89 623

8,56 €

767 361 €

11232.07

Paalulaattarakenteen betonilaatta *

m3

1 000

400,00 €

400 000 €

K7 AUTOTALLINTIE P

0,00 €

959 024 €

11233 Esirakentaminen ja pohjanvahvistus putkijohtolinjalla

0,00 €

959 024 €

8,56 €

959 024 €

TONTTIKADUT

0,00 €

14 501 780 €

11213 Pihan paalut

0,00 €

495 645 €

31,61 €

495 645 €

0,00 €

24 687 €

28,34 €

24 687 €

0,00 €

0€

11233.03

11213.01

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

Pihan paalulaatan tb-paalut 300x300 *

mtr

112 008

15 680

11214 Paalujen katkaisut
11214.02

Paalujen katkaisu *

kpl

871

11223 Putkijohtokaivantojen tuennat
11223.01

Tuentaelementti h=2,5m *

m2tr

11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

58,86 €

0€

0,00 €

13 981 448 €

11232.05

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

1 486 440

8,56 €

12 727 048 €

11232.07

Paalulaattarakenteen betonilaatta *

m3

3 136

400,00 €

1 254 400 €

0,00 €

1 989 603 €

LONGINOJA / SUURMETSÄNOJA
11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla
11232.05

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

11232.06

Massastabilointi määräsyvyyteen *

m3 rtr

103 950

ETELÄINEN HULEVESIALLAS
11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla
11232.05

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

11232.06

Massastabilointi määräsyvyyteen *

m3 rtr

2 853

11233 Esirakentaminen ja pohjanvahvistus putkijohtolinjalla
11233.03

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

11233.04

Massastabilointi määräsyvyyteen *

m3

25 950

LENTOKENTÄNOJA
11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla
11232.05

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

11232.06

Massastabilointi määräsyvyyteen *

m3 rtr

23 275

JVV 800B SIIRTO
11124 Kaivumaiden kuljetus

0,00 €

1 989 603 €

8,56 €

0€

19,14 €

1 989 603 €

0,00 €

551 289 €

0,00 €

54 606 €

8,56 €

0€

19,14 €

54 606 €

0,00 €

496 683 €

8,56 €

0€

19,14 €

496 683 €

0,00 €

445 484 €

0,00 €

445 484 €

8,56 €

0€

19,14 €

445 484 €

0,00 €

272 660 €

0,00 €

60 557 €

11124.01

Kitkamaiden kuljetus <5 km *

m3 ktr

2,70 €

0€

11124.01

+kuljetuksen lisäkustannus 5-10 km *

m3ktr

3,60 €

0€

11124.01

+kuljetuksen lisäkustannus 15-20 km *

m3ktr

6,50 €

0€

11124.01

+kuljetuksen lisäkustannus 20-50 km *

m3ktr

13,35 €

0€

11124.01

+kuljetuksen lisäkustannus yli 50 km *

m3ktr

19,32 €

0€

11124.02

m3 ktr

2,70 €

0€

11124.02

Koheesiomaiden ja eloperäisen maiden kuljetus < 5
km
*
+kuljetuksen
lisäkustannus 5-10 km *

m3ktr

3,60 €

0€

11124.02

+kuljetuksen lisäkustannus 15-20 km *

m3ktr

6,50 €

0€

11124.02

+kuljetuksen lisäkustannus 20-50 km *

m3ktr

13,35 €

43 115 €
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11124.02

+kuljetuksen lisäkustannus yli 50 km *

m3ktr

11124.04

Kaivumaiden vastaanotto, koheesiomaat ja
eloperäiset
* vastaanotto, kitkamaat *
Kaivumaiden

m3 ktr

11124.04

3 230

m3 ktr

11131 Pihan kanaalikaivut
11131.01

Putkikaivannon kaivu *

m3ktr

3 230

11143 Piha-alueen täytöt
11143.01

Piha-alueen yleistäyttö *

m3

11143.02

Putkijohtolinjan täytöt (arina+alkut.+lopput.) *

m3 rtr

2 295

11223 Putkijohtokaivantojen tuennat
11223.01

Tuentaelementti h=2,5m *

m2tr

850

11233 Esirakentaminen ja pohjanvahvistus putkijohtolinjalla
11233.03

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

11233.04

Massastabilointi määräsyvyyteen *

m3

0€

5,40 €

17 442 €

2,70 €

0€

0,00 €

22 583 €

6,99 €

22 583 €

0,00 €

83 813 €

8,63 €

0€

36,52 €

83 813 €

0,00 €

50 032 €

58,86 €

50 032 €

0,00 €

55 675 €

8,56 €

55 675 €

19,14 €

0€

YLEISTASAUS

0,00 €

17 699 888 €

11143 Piha-alueen täytöt

0,00 €

17 699 888 €

8,63 €

17 699 888 €

PIHAT

0,00 €

68 916 386 €

11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

68 916 386 €

8,56 €

68 916 386 €

0,00 €

1 279 058 €

11143.01

11232.05

Alueen yleistäyttö *

m3

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

6 503

19,32 €

2 050 972

8 049 005

P1
11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

1 279 058 €

8,56 €

1 279 058 €

P2

0,00 €

2 106 379 €

11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

2 106 379 €

8,56 €

2 106 379 €

P3

0,00 €

7 233 408 €

11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

7 233 408 €

8,56 €

7 233 408 €

0,00 €

1 867 428 €

11232.05

11232.05

11232.05

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

149 386

246 012

844 817

P4
11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

1 867 428 €

8,56 €

1 867 428 €

P5

0,00 €

1 024 421 €

11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

1 024 421 €

8,56 €

1 024 421 €

P6

0,00 €

12 369 255 €

11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

12 369 255 €

8,56 €

12 369 255 €

0,00 €

974 025 €

11232.05

11232.05

11232.05

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

Pilaristabilointi 600 mm *

mtr

218 104

119 646

1 444 652

P7
11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

974 025 €

8,56 €

974 025 €

P8

0,00 €

3 895 576 €

11232 Esirakantaminen ja pohjanvahvistukset piha-alueilla

0,00 €

3 895 576 €

11232.05

Pilaristabilointi 600 mm *

11232.05

Pilaristabilointi 600 mm *

1000-4000

Rakennusosat yhteensä

mtr

mtr

113 760

454 979

8,56 €

3 895 576 €
146 663 170 €

Työmaatehtävät
5100

Rakentamisen johtotehtävät

0€

5300

Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut

0€

5400

Työmaapalvelut

0€

5500

Työmaan kalusto

0€

5200

Urakoitsijan yritystehtävät

0€
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5761.31

Hintatason muutokset

0€

Työmaatehtävät yhteensä
1000-5500

0€

Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä

146 663 170 €

Tilaajatehtävät
5600

Suunnittelutehtävät

0€

5700

Rakennuttamis- ja omistajatehtävät

0€

Tilaajatehtävät yhteensä
1000-5580

0€

Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä

146 663 170 €

Muut kustannukset
Nimi

Yks.

Määrä

Yks. hinta

Yhteensä

Muut kustannukset yhteensä
Koko hanke yhteensä

Koko hanke yhteensä

(Alv. 0%)

146 663 200 €

(Alv. 24%)

35 199 200 €

(Alv. 24%)

181 862 300 €
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50
25

1

3

HELSINKI PIENTALO
TONTIN ALA: 500 M2
KERROSLUKU: II
KERROSALA: 200 K-M2
ET=0,4

2

KAUPUNKIRIVITALO
TONTIN ALA: 500 M2
KERROSALA: 300 K-M2
ET=0,6

4

TONTIN ALA: 7700 M2
KERROSLUKU: II-III
KERROSALA: 4620 K-M2
ET=0,6

7
6
9
8 10

5

PIENMITTAKAAVAINEN
KERROSTALOKORTTELI
TONTIN ALA: 7700 M2
KERROSLUKU: IV-V
KERROSALA: 9240 K-M2
ET=1,2

11
18
KERROSTALOKORTTELI,

17

12

16

TONTIN ALA: 7700 M2
KERROSLUKU: IV-VI
KERROSALA: 14600 K-M2
ET=1,9

KESKUSTAKORTTELI
KERROSLUKU: IV-VIII,
ET>2,0

14

13
15

