
 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

POHJAVEDEN HALLINTA RINNETONTILLA: 

Joulumerkintien rivitalo Oulussa 

Annika Heikkilä 

 

 

 

 

YMPÄRISTÖTEKNIIKKA 

Diplomityö 

Joulukuu 2016 

 



 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

POHJAVEDEN HALLINTA RINNETONTILLA: 

Joulumerkintien rivitalo Oulussa 

Annika Heikkilä 

Ohjaajat: Pekka Rossi ja Anna-Kaisa Ronkanen 

YMPÄRISTÖTEKNIIKKA 

Diplomityö 

Joulukuu 2016 



 

TIIVISTELMÄ 

OPINNÄYTETYÖSTÄ Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta 
Koulutusohjelma (kandidaatintyö, diplomityö) Pääaineopintojen ala (lisensiaatintyö) 

Ympäristötekniikan koulutusohjelma  

Tekijä Työn ohjaaja yliopistolla 

Heikkilä, Annika Rossi P, tutkijatohtori                                                     

Ronkanen A-K, yliopistonlehtori 

  

 

Työn nimi 

Pohjaveden hallinta rinnetontilla: Joulumerkintien rivitalo Oulussa 

Opintosuunta Työn laji Aika Sivumäärä 

Vesi- ja 

yhdyskuntatekniikka 

Diplomityö Joulukuu 2016 89 s., 8 liitettä 

Tiivistelmä  

Tutkimuksen kohde sijaitsee Oulun Mäntylässä 

 

 

Tässä työssä selvitettiin paikallisen pohjavesivirtauksen yhteyttä rinnetontilla sijaitsevan rivitalon kosteusongelmaan. 

TTutkimuskohde 

suoritus 

Tässä työssä selvitettiin paikallisen pohjaveden yhteyttä rinteeseen rakennetun rivitalon kosteusongelmaan. 

Tutkimuksen kohteena oli Oulun Mäntylässä sijaitseva, 1980-luvulla rakennettu rivitalo. Rivitalo on rakennettu 

perusmuurin päälle, jonka ympärille on tehty ensimmäiset salaojitukset 2000-luvulla. Kuivatustoimenpiteiden 

jälkeen talon kosteusongelmat ovat korjaantuneet luoteispäädyssä, mutta kaakkoispäädyn asuntojen rakenteissa on 

mitattu edelleen haitallisia kosteuspitoisuuksia. Työn tavoitteena oli luoda ymmärrys rivitalotontin nykyisestä 

kuivatusjärjestelmästä, alueen pohjaveden pinnankorkeudesta sekä paikallisen topografian ja hydrologian 

erityispiirteistä. Lisäksi työssä hahmoteltiin miten piha-alueen kuivatusta voitaisiin edelleen tehostaa ja siten 

varmistaa, että talon pohjarakenteet eivät kastuisi.  

 

Pohjaveden pinnankorkeutta tarkkailtiin tontilla marraskuun 2015 ja heinäkuun 2016 välisenä aikana viidessä 

pohjavesiputkessa. Pohjaveden pinnankorkeus mitattiin manuaalisesti kaikissa havaintoputkissa neljä kertaa 

havaintojakson aikana. Pinnankorkeuden jatkuvatoimista mittausta tehtiin neljässä havaintoputkessa tunnin välein 

koko havaintojakson ajan. Lisäksi tontilta otettiin yhdeksän maaperänäytettä, joille tehtiin raekokoanalyysit 

vedenjohtavuuden ja painekammiokokeet veden sitoutumiskäyrän määrittämiseksi. Sääolosuhteiden yhteyttä 

pohjaveden pinnankorkeuksiin tarkasteltiin Ilmatieteen laitoksen mittaamien sadanta- ja lämpötilatietojen avulla. 

 

Rivitalon kaakkoispäädyn kohdalta rakennettiin pohjaveden 2D-suotovirtausmalli GEO-SLOPE International Ltd:n 

SEEP/W-laskentaohjelmalla. Mallinnuksella simuloitiin pohjaveden nykyistä pinnankorkeutta suhteessa talon 

perustusten alapinnan korkeustasoon. Lisäksi pohjavesivirtausta simuloitiin tilanteessa, jossa talon etu- ja takapihalle 

asennettaisiin salaojat tehostamaan alueen kuivattamista. Mallin avulla arvioitiin uusien salaojien asennussyvyyksiä 

pohjaveden alentamiseksi vähintään 50 cm:n päähän perustusten alapinnasta. Pohjaveden alentamisesta aiheutuvien 

painumien tarkastelu tehtiin GeoCalc-laskentaohjelmalla. 

 

Maaperänäytteiden perusteella tontin pohjamaa on hiekkamoreenia. Havaintojakson aikana pohjaveden pinta oli 

pohjavesiputkissa noin 0…3,8 m syvyydessä maanpinnasta. Pohjavesivirtauksen suunta on talon kohdalla etupihalta 

takapihalle ja pohjavettä purkautuu maanpintaan tontin alapihalla, noin 40 m päässä talosta. Mittausten aikana 

pohjaveden pinnankorkeus vaihteli havaintoputkissa noin 22…49 cm. Havaintojaksoa edeltänyt kesä 2015 oli 

Oulussa tavanomaista viileämpi ja talvi 2016 oli keskimääräistä lauhempi. Lisäksi pohjaveden pinnankorkeuksien 

tarkkailua edeltäneet kuukaudet olivat Oulun seudulla pitkän ajan keskiarvoja sateisempia, joten paikalliset 

sääolosuhteet edistivät pohjaveden muodostumista sekä ylläpitivät pohjavedenpintojen korkeaa tasoa mittausjakson 

aikana. 

 

Mittausten perusteella pohjaveden pinta on tyypillisesti talon kaakkoispäädyssä perustusten alapinnan tuntumassa ja 

suotovirtausmallin perusteella nykyiset salaojat sijaitsevat liian korkealla. Mallin antamien tulosten mukaan 

pohjaveden pinnankorkeutta voitaisiin alentaa täydentämällä nykyistä salaojitusta uusilla salaojilla. 

Painumalaskentojen perusteella pohjaveden alentaminen tavoitetasoon ei aiheuttaisi alueella haitallisen suuria 

painumia. Pohjavesivirtausta voitaisiin leikata nykyisiä salaojia huomattavasti syvemmälle rakennettavilla, 

infrarakenteiden kuivattamisessa käytettävillä syväsalaojituksilla. Pohjavesivirtauksen katkaisu voitaisiin tehdä joko 

yhdellä salaojalinjalla talon etu- tai takapihalla tai vaihtoehtoisesti kahdella salaojalinjalla talon molemmilla puolilla. 

Uusien salaojien asennussyvyyteen vaikuttaa ensisijaisesti pohjaveden pinnankorkeuden uusi tavoitetaso sekä 

rakennettavien salaojalinjojen määrä. Työssä hahmoteltuja kuivatusvaihtoehtoja voidaan hyödyntää uusien salaojien 

tarkemmassa suunnittelussa ja mitoituksessa. 

 

Tämän työn tutkimuskohteessa tarkastellun pohjavesivirtauksen tuloksia voidaan hyödyntää maantieteellisesti 

vastaavissa kohteissa, joissa maanpinta viettää alaspäin ja pohjavesi virtaa maaperältään hyvin vettä johtavassa 

rinteessä kaltevuuden suuntaisesti alarinteeseen. Lisäksi suotovirtausmallin tuloksia on mahdollista soveltaa 

pohjavesien hallinnan suunnittelussa muissakin rinteeseen sijoittuvissa rakennushankkeissa. Painumien osalta 

pohjavesivirtauksen leikkaustulokset soveltuvat maaperältään vastaaviin kohteisiin, joiden pohjamaassa ei ole 

kokoonpuristuvia koheesiomaakerroksia.  
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Abstract 

In this master’s thesis the role of the local groundwater level in moisture problem of a terraced house was studied. 

The house is located on a slope in Mäntylä residential area in City of Oulu, Finland. The house was built in the 1980's 

using foundation walls. The first subsurface drainage around the house was constructed in the 2000. With the 

drainages the moisture problems in the foundation have been repaired in the north-west end of the house. However, 

harmful water contents have further been measured in the structures of the apartments in the south-east end of the 

house. The objective of this thesis was to create the understanding of the present drainage system around the house 

and to find out the groundwater level variation as well as the special characteristics of the local topography and 

hydrology in the site. Furthermore, the possibilities to dry out the house’s substructures were outlined in order to 

correct the moisture problem.  

 

The local groundwater level was continuously monitored on the site from five groundwater wells from November 

2015 to July 2016 using four level loggers. The measurement interval was one hours. The groundwater level was 

manually measured four times in each observation pipe during the study. Furthermore, nine disturbed soil samples 

were taken from the site. Grain size analysis as well as pressure space tests were made to the samples for hydraulic 

conductivity and pF-curve. The effect of weather conditions on the groundwater level was studied using precipitation 

and temperature data provided by the Finnish Meteorological Institute.  

 

The 2D seepage flow model of the groundwater was built with the GEO SLOPE International Ltd’s SEEP/W 

calculation program for the south-east end of the terraced house. With the modelling the present level of the 

groundwater was simulated in relation to the lowest level of the foundation structure. Furthermore, the groundwater 

flow was simulated in the case where new underdrains were considered at the front garden and backyard of the house. 

With the help of the model the installation depths of new underdrains were estimated to lower the groundwater into 

the depth of 50 cm or deeper from the lower surface of foundations. The inspection of the settlement caused by the 

groundwater lowering was made with a GeoCalc calculation program.  

 

Based on the soil samples the subsoil was mainly sandy moraine in the site. During the observation period the 

groundwater level in the wells was at the depth of 0…3.8 m from the ground. Surrounding the case study house the 

direction of the groundwater flow was from the uphill front garden to backyard and the groundwater discharges to a 

ditch 40 m downhill from the house. During the measurement period the groundwater level varied approximately 22 

…49 cm. The summer 2015 preceding the observation period was cooler than usual in Oulu and the winter 2016 was 

milder than average. Furthermore, the months preceding the observations of the groundwater levels were significantly 

rainier than long time averages in the region of Oulu. Therefore the local weather conditions were above the average 

to recharge groundwater during the measurement period.  

 

According to the measurements, the groundwater level was near the foundations in the south-east end of the house 

and based on the seepage flow model the present underdrains are located too high. According to the modelling results, 

the groundwater level could be lowered by installing new underdrains deeper than current existing ones. On the basis 

of the settlement calculations, the lowering of the groundwater would not cause harmful settlements in the area. The 

groundwater flow could be cut with deep drainage system used in infrastructure solutions as roads. The cutting of the 

groundwater flow could be made with one underdrain line either on the front garden or in the backyard of the house 

or alternatively with two underdrain lines on both sides of the house. Primarily the needed groundwater distance from 

the foundation as well as number of underdrain lines affect the installation depth of new underdrains. Drainage 

alternatives drafted in this work can be utilized in exact planning and dimensioning of new subsurface drains. 

 

The results of this study can be utilized in geographically similar locations where house has built on hillslope and the 

local groundwater level is high. Furthermore, the results of the seepage flow model can be generally applied in 

groundwater management of building projects. Also the settlement results can be further used in building projects 

where there are no compressible cohesion soil layers in the subsoil. 
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1 JOHDANTO 

Hydrologian ymmärtäminen on rakennusalalla oleellista esimerkiksi pohjaveden 

käyttäytymisen selvittämiseksi rakennuskohteen ympäristössä. Suomessa viime vuosien 

muuttuva ilmasto on lisännyt runsaita talvisateita, joiden myötä pohjaveden 

pinnankorkeudet ovat voineet nousta. Rakentamista tapahtuu nykyään yhä 

haastavammissa hydrologisissa olosuhteissa, jolloin pohjavesien asianmukainen hallinta 

on välttämätöntä. Esimerkiksi rakennuksen pohjarakenteiden läheisyydessä olevasta 

pohjavedestä voi aiheutua rakennuksen sisälle mittavia kosteusvaurioita pohjavesien 

puutteellisen kuivatuksen seurauksena.  

Kosteusvaurioista kärsiviä rakennuksia on Suomessa valitettavan paljon. Rakennuksien 

suurin kosteusrasitus kohdustuu yleensä perustus- ja alapohjarakenteisiin, joihin voi 

maaperän kosteuden lisäksi kulkeutua muun muassa maanpinnalta imeytyviä sadevesiä 

ja kapillaarisesti nousevaa pohjavettä (Sisäilmayhdistys ry 2008). Tässä työssä selvitetään 

paikallisen pohjaveden yhteyttä rinnetontille rakennetun rivitalon kosteusongelmiin.  

Tutkimuksen kohde sijaitsi Oulun Mäntylässä. Rivitalon asuinhuoneistoissa on havaittu 

kosteusongelmaa, jonka epäillään aiheutuvan alueen pohjavedestä. Talo on rakennettu 

1980-luvulla, eikä alapohjan alle tai perustusten viereen ole tehty salaojia talon 

rakentamisvaiheessa. Talossa on kuitenkin ilmennyt kosteusongelmaa jo vuosia. Tontille 

on rakennettu salaojia 2000-luvulla, mutta kosteusongelma ei ole poistunut toivotulla 

tavalla.   

Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa ymmärrys rivitalon pihamaan nykyisestä 

kuivatusjärjestelmästä ja sen toimivuudesta alueen pohjaveden pinnanvaihtelun 

näkökulmasta. Lisäksi tarkasteltiin alueen hydrologian vaikutusta kokonaiskuvaan. 

Tontilla on tehty jatkuvatoimista pohjaveden pinnankorkeusmittausta marraskuusta 2015 

lähtien. Tutkimuksessa selvitettiin myös alueen topografian, sääolosuhteiden sekä 

pohjamaan maaperäominaisuuksien vaikutuksia pohjavesivirtaukseen tontilla.  

Pohjavesivirtausta mallinnettiin GEO-SLOPE International Ltd:n SEEP/W -ohjelmalla. 

Mallinnustulosten pohjalta esitettiin ehdotelma, jolla rivitalon piha-alueen kuivattamista 

voitaisiin tehostaa ja estää talon perustusten kastuminen. Työssä hahmoteltua ehdotusta 

voidaan käyttää pohjana uuden kuivatusratkaisun tarkemmassa suunnittelussa ja 

mitoituksessa.  
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2 POHJAVESI JA RAKENTAMINEN 

2.1 Veden kiertokulku ja maanalaiset vesivyöhykkeet 

Maapallolla oleva vesi on jatkuvassa liikkeessä. Veden kiertokulkua mannerten, merien 

ja ilmakehän välillä pitää yllä auringon energia ja maan painovoima. Vesi kiertää 

maapallolla sateen, maaperään imeytymisen, pinta- ja pohjavalunnan sekä vesihöyrystä 

nesteeksi tiivistymisen kautta (kuva 1). Veden määrä hydrologisessa kiertokulussa on 

pitkällä aikavälillä muuttumaton. (Korkka-Niemi & Salonen 1996, s. 18-20) 

 

Kuva 1. Veden kiertokulku maapallolla. 

 

Valuma-alue on vedenjakajien rajaama maantieteellinen alue, joka maaston 

pinnanmuotojen perusteella kokoaa kaiken alueelle sateena sekä pohja- ja pintavaluntana 

saapuvan veden (Dingman 2008, s. 10). Dingmanin (2008) mukaan valuma-alueen 

vesitase muodostuu yhtälön 1 mukaisesti sadannasta (P), alueelle saapuvasta 

pohjavesivirtauksesta (Gin), valuma-alueelta lähtevästä pintavesivirtaamasta (Qout), 

haihdunnasta (ET), alueelta lähtevästä pohjavesivirtauksesta (Gout) sekä tarkastelujakson 

aikana tapahtuvasta vesivaraston muutoksesta (∆S). 

P + Gin - Qout - ET - Gout = ∆S.                                                                (1) 
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Korkka-Niemen ja Salosen (1996) pohjavesigeologian oppikirjassa on havainnollistettu 

pohjaveden osuutta veden hydrologisessa kierrossa, joka alkaa vesi- ja lumisateen tai 

sumun saapuessa maa-alueiden ja vesistöjen pinnalle. Osa sateesta haihtuu jo sateen 

aikana takaisin ilmakehään. Lisäksi haihtumista tapahtuu muun muassa maan ja 

vesistöjen pinnalta, lumipeitteestä, jäästä sekä kasvillisuudesta. Korkka-Niemen ja 

Salosen (1996) mukaan vetenä maa-alueelle saapuva sade joko haihtuu, imeytyy maa- ja 

kallioperään tai kulkeutuu valuntana kohti vesistöjä. Maaperään imeytyvästä vedestä 

muodostuu joko maa- tai pohjavettä. Osa maaperässä olevasta vedestä siirtyy takaisin 

maanpinnalle kapillaarivoimien avulla ja kasvillisuuden sitomana. Pohjavesi kulkeutuu 

maaperässä pohjavesivaluntana kohti pintavesistöjä, josta se päätyy haihtumisen myötä 

takaisin veden kiertokulkuun. Ilmakehään haihtunut vesi tiivistyy ja sataa lopulta 

painovoiman vaikutuksesta jälleen maanpinnalle ja vesistöihin.  

Maaperässä oleva vesi voidaan luokitella maan huokostilan kyllästymisasteen perusteella 

joko vadoosiksi vedeksi eli maavedeksi tai freaattiseksi vedeksi eli pohjavedeksi 

(Korkka-Niemi & Salonen 1996, s. 35-37; Airaksinen 1978, s. 43-46). Luokittelun 

mukaan osittain kyllästyneessä maaperässä oleva vesi on maavettä ja maaveden 

esiintymisalue eli maavesivyöhyke jakautuu juuri-, väli- ja kapillaarivyöhykkeisiin. 

Pohjavedeksi sen sijaan luokitellaan vain täysin veden kyllästämässä maaperässä oleva 

vesi ja pohjaveden esiintymisaluetta nimitetään pohjavesivyöhykkeeksi.  

Airaksisen (1978) maa- ja pohjavesihydrologian oppikirjassa esitetyn määritelmän 

mukaan juurivyöhyke alkaa maanpinnasta ulottuen kasvien juurien syvyyteen. 

Maanpinnalta juurivyöhykkeeseen suotautuva vesi on peräisin sadannasta, kastelusta ja 

pintavesien tulvista. Haihdunnan ja kasvien transpiraation vuoksi juurivyöhykkeessä 

tapahtuu veden liikettä myös ylöspäin kohti maanpintaa.  Juurivyöhykkeen paksuuteen 

vaikuttaa kasvillisuus ja maalaji. Välivyöhyke sijoittuu juuri- ja kapillaarivyöhykkeiden 

väliin ja se voi olla jopa kymmenien metrien paksuinen tai puuttua kokonaan, mikäli 

pohjavedenpinta ylettyy juurivyöhykkeeseen. Maaperään imeytyvä vesi virtaa 

välivyöhykkeen kautta pohjavedeksi, joten veden virtaussuunta välivyöhykkeessä on 

ylhäältä alaspäin. Välivyöhykkeessä on myös maarakeiden ympärille sitoutunutta 

liikkumatonta vettä. Kapillaarivyöhyke sijaitsee Airaksisen (1978) mukaan 

pohjavedenpinnan yläpuolella. Kapillaarivyöhyke muodostuu, kun pohjavesi nousee 

kapillaarisesti pohjaveden pinnasta ylöspäin ja vyöhykkeen paksuus on veden 

kapillaarinen nousukorkeus kyseisessä maaperässä. Hienorakeisissa maalajeissa vesi voi 
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nousta maaperässä kapillaarisesti yli kymmenenkin metriä, kun taas karkearakeisissa 

maalajeissa kapillaarivyöhyke voi olla lähes olematon. Juuri-, väli- ja 

kapillaarivyöhykkeiden muodostamassa maavesivyöhykkeessä esiintyy veden virtausta 

kaikkiin suuntiin. Pohjavesivyöhyke ulottuu pohjaveden pinnasta vettä läpäisemättömään 

maakerrokseen tai kallionpintaan. Pohjavesivyöhykkeessä veden virtaus on lähes 

vaakasuoraa ja virtaussuunta mukailee pohjavedenpinnan kaltevuutta.  

 

2.2 Pohjavesi 

Manalainen vesi sijaitsee maaperän huokostilassa, joka on maarakeiden väliin jäävää 

avointa tilaa. Kun maaperän huokostila on kokonaan pohjaveden kyllästämää, 

muodostumaa sanotaan akviferiksi (Mälkki 1999, s. 23 ja 37). Akviferit, kuten 

esimerkiksi hiekka- ja sorakerrostumat sekä ruhjeiset kallioalueet, ovat hydraulisesti 

yhtenäisiä ja johtavat hyvin vettä (Korkka-Niemi & Salonen 1996, s. 40). 

Pohjavettä muodostuu sade- ja pintavesien imeytyessä maanpinnalta maaperään. 

Muodostuvan pohjaveden määrään vaikuttavat sadannan ja sulamisvesien määrän lisäksi 

muun muassa maa- ja kallioperän vedenjohtavuus, maaston muoto ja kaltevuus sekä 

kasvillisuus. Myös maanpinnan ja maaperän muokkaustoimenpiteet, kuten esimerkiksi 

päällystäminen ja viemäröinti vaikuttavat veden imeytymiseen maaperään. (Korkka-

Niemi & Salonen 1996, s. 26) 

Pohjavesi muodostuu maaperässä olevaan avoimeen tilaan eli huokostilaan, joten veden 

imeytymiseen vaikuttaa myös maaperän huokoisuus (Mälkki 1999, s. 23). Suomen 

Rakennusinsinöörien liiton (RIL) julkaiseman geomekaniikan käsikirjan (RIL 157-I, s. 

103) mukaan huokoisuus on maarakeiden välissä olevan huokostilan tilavuuden suhde 

maaperän kokonaistilavuuteen yhtälön 2 mukaisesti. Huokosluku puolestaan kuvaa 

huokostilan tilavuuden suhdetta maa-aineksen tilavuuteen yhtälön 3 mukaisesti (RIL 157-

I, s. 103-104). 
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n=Vv/V                                                                                                    (2) 

missä n on huokoisuus 

 Vv on huokosten tilavuus 

 V on maaperän kokonaistilavuus.  

 

e=Vv/Vs                                                                                                    (3) 

missä e on huokosluku 

 Vs on maa-aineksen tilavuus. 

Huokoisuus vaihtelee eri maalajien välillä merkittävästi (taulukko 1). Maaperän 

huokoisuuteen vaikuttaa maa-aineksen raekoko, rakeiden muoto, tiivistyneisyys sekä 

järjestäytyneisyys. Hyvin lajittunut maaperä koostuu vain samankokoisista maarakeista 

eli maaperä on tasarakeista ja maa-rakeet ovat järjestäytyneitä. Rakeiden 

järjestäytyneisyys parantaa maaperän huokoisuutta. Mitä useammasta raekoosta maaperä 

koostuu, sitä suhteistuneempia ovat maa-aineksen sisältämät rakeet. Suhteistuneessa 

materiaalissa pienemmät rakeet täyttävät isompien rakeiden väliin jäävää tilaa, joten 

suhteistuneisuus pienentää huokoisuutta. Myös maaperän tiivistyminen pienentää 

huokostilaa. (Korkka-Niemi & Salonen 1996, s. 28-29)  

Taulukko 1. Kirjallisuudesta löytyviä huokoisuuden suuruusluokka-arvoja eri 

maalajelle.  

Maalaji 
Huokoisuus n [%] (RIL 

157-I, s. 102) 

Huokoisuus n [%] 

(Domenico & Schwartz 
1998, s. 13) 

 Huokoisuus n [%] 

(Korkka-Niemi & Salonen 
1996, s. 36) 

Sora 25…50 25…38 26…36 

Hiekka 25…50 26…53 36…47 

Siltti 35…55 34…61 47…52 

Savi 40…75 34…60 52…56 

Moreeni 20…50 - - 

Lieju 75…90 - - 

Turve 90…95 - - 

 

Pohjaveden pinta on kyllästyneen maakerroksen yläpinnassa. Pohjaveden pinnankorkeus 

mukailee pääpiirteissään maanpinnan korkeusprofiilia ja pohjavesi yhtyy maanpintaan 

lähteissä, soilla sekä vesistöissä. Suomessa pohjavedenpinta on normaalisti noin 2-4 m 

maanpintaa syvemmällä, mutta hyvin vettäläpäisevissä harjumuodostumissa 
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pohjavedenpinta voi olla jopa 30–50 m syvyydessä maanpinnasta. (Korkka-Niemi & 

Salonen 1996, s. 37)  

Pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee vuodenaikojen välillä sekä eri vuosina 

merkittävästi. Pohjavesien pinnanvaihtelut ovat samantapaisia kuin pintavesienkin 

vedenkorkeusvaihtelut. Vuodenajan lisäksi pohjavedenpinnan korkeusvaihteluun 

vaikuttaa maaperän vedenläpäisevyys. Mitä paremmin maakerrokset johtavat vettä, sitä 

vähemmän pohjaveden pinnankorkeus reagoi vallitseviin sääolosuhteisiin eli pohjaveden 

pinnankorkeusvaihtelut ovat sitä pienemmät mitä suurempi on maakerroksen 

vedenjohtavuus. (RIL 126-2009, s. 19)  

Korkka-Niemen ja Salosen (1996, s. 38) julkaisussa on kuvattu pohjavedenpinnan 

vuodenaikaivaihtelun kulkua. Pohjaveden pinta on Suomessa yleensä korkeimmillaan 

lumen sulamisvesien imeytyessä maaperään loppukeväällä. Pohjaveden pinta laskee 

kesällä haihdunnan lisääntyessä ja nousee syksyllä syyssateiden myötä (Korkka-Niemi & 

Salonen 1996, s. 38). Sadannan tullessa lumena ja maaperän ollessa jäässä, vettä ei pääse 

juurikaan imeytymään maaperään, joten pohjavesivarannot ovat Suomen olosuhteissa 

pienimillään talvella (Korkka-Niemi & Salonen 1996, s. 38). RIL:n kuivatusoppaan (RIL 

126-2009, s. 19) mukaan pohjavedenpinnan talviminimi ajoittuu Suomessa yleensä 

maaliskuulle ja syysmaksimi marraskuulle. Suomessa pohjaveden pinnankorkeuksien 

vuotuiset vaihtelut ovat yleensä noin 1-2 m ja suurimmillaan korkeusvaihtelut saattavat 

nousta jopa 3-4 metriin (RIL 126-2009, s. 19). 

2.2.1 Maaperän vedenjohtavuus 

Maaperä on seosta, joka sisältää kiinteää maa-ainesta, nestemäistä vettä ja siihen 

liuenneita yhdisteitä sekä ilmaa (RIL 157-1, s. 75). Kiinteiden maarakeiden välissä oleva 

huokostila täyttyy pohjavedenpinnan yläpuolella eli osittain kyllästyneessä maaperässä 

vedestä ja ilmasta (kuva 2). Täysin kyllästyneessä maaperässä pohjavedenpinnan 

alapuolella maaperän huokostila on täynnä vettä. Pohjavesi esiintyy ja liikkuu siis 

maaperän huokostilassa. Huokostilassa oleva vesi aiheuttaa maarakeisiin kohdistuvaa 

huokosvedepainetta (u), joka vaikuttaa samansuuruisena kaikkiin suuntiin (Jääskeläinen 

2009, s. 80).  
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Kuva 2. Pohjavedenpinnan yläpuolella maaperän huokostila on osittain vedellä 

kyllästynyt ja pohjaveden pinnan alapuolella huokostila on täynnä vettä. 

 

Nesteen virtausvastusta maa-aineksessa kuvataan vedenjohtavuuskertoimella (k) ja 

maaperän vedenjohtavuuden suuruuteen vaikuttavat sekä maa-aineksen että veden 

ominaisuudet (Korkka-Niemi & Salonen 1996, s. 43). Vedenläpäisevyys vaihtelee 

merkittävästi eri maalajien välillä (Domenico & Schwartz 1998, s. 39; RIL 157-I, s. 420). 

Yleisesti ottaen vedenjohtavuuskerroin suurenee huokoisuuden kasvaessa. Taulukossa 2 

on kirjallisuudesta löytyviä vedenjohtavuuden suuruusluokka-arvoja eri maalajeille. 

Taulukko 2. Eri maalajien hydraulisen johtavuuden arvoja. 

Materiaali 
K-arvo [m/s]  

(Domenico & Schwartz 1998, s. 39) 
K-arvo [m/s]  

(RIL 157-I, s. 420) 

Sora 3*10-4…3*10-2 10-3…10-1 

Karkea hiekka 9*10-7… 6*10-3 10-3…10-1 

Keskihiekka 9*10-7…5*10-4 10-4…10-2 

Hieno hiekka 2*10-7…2*10-4 10-5…10-3 

Hiekka - 10-6…10-2 

Siltti 10-9…2*10-5 10-9…10-5 

Savi 10-11…4,7*10-9 <10-9 

Moreeni 10-12…2*10-6 - 

Soramoreeni - 10-7…10-5 

Hiekkamoreeni - 10-8…10-6 

Silttimoreeni - 10-9…10-7 

 

Vedenläpäisevyyteen vaikuttavia maaperän ominaisuuksia ovat maarakeiden muoto, 

koko ja lajittuneisuus sekä maaperän huokoisuus ja suhteellinen tiiviys. 

Vedenläpäisevyyteen vaikuttavia veden ominaisuuksia ovat tilavuuspaino ja viskositeetti, 

joista etenkin viskositeetti on riippuvainen lämpötilasta. Myös lämpötila vaikuttaa siis 

vedenläpäisevyyteen. (RIL 157-1, s. 417-418)  
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Maaperän hydraulisen johtavuuden arvioimiseen on useita menetelmiä. Hydraulinen 

johtavuus voidaan määrittää esimerkiksi maastokokeilla, laboratoriokokeilla tai 

raekokoon ja raekokojakautumaan perustuvilla kokeellisilla tai puolikokeellisilla 

menetelmillä. Maastossa tehtyjen kokeiden avulla arvioitu hydraulinen johtavuus on 

ylivoimaisesti luotettavin tapa maaperän vedenjohtavuuden määrittämiseen. (Domenico 

& Schwartz 1998, s. 44) 

Hydraulisen johtavuuden arvioimiseen on kehitelty myös lukuisia laskentakaavoja. Muun 

muassa Hazenin, Kozeny-Carmanin, Breyerin ja Slichterin yhtälöillä voidaan laskea 

maalajin vedenjohtavuus huokoisuuden ja raekokojakautuman perusteella. Terzaghin ja 

U.S. Bureau of Reclamationin (USBR) kaavoissa laskentaan ei käytetä maalajin 

huokoisuutta.  

Hazenin yhtälö (4) on kehitetty alun perin tasarakeiselle hiekalle, mutta kaava soveltuu 

niin hienolle hiekalle kuin sorallekin mikäli maa-aineksen raekokosuhde (d60/d10) on 

pienempi kuin 5 ja tehokas raekoko (d10) on väliltä 0,1…3,0 mm (Odong 2007).  

K=g/v*6*10-4[1+10(n-0,26)]d10
2                                                            (4)  

missä  g on putoamiskiihtyvyys 

v on veden kinemaattinen viskositeetti  

 n on maa-aineksen huokoisuus 

d10 on tehokas raeokoko eli raekoko, jota hienojakoisempaa vain 10 % maa-

aineksesta on. 

Kozeny-Carmanin yhtälö (5) on alun perin Kozenyn (1927) kehittämä ja sittemmin 

Carmanin (1937, 1956) jalostama laskentakaava (ks. Carrier 2003). Kozeny-Carmanin 

yhtälöä voidaan käyttää materiaaleille, joiden tehokas raekoko on enintään 3 mm. Kaava 

ei sovellu savimaiden hydraulisen johtavuuden laskemiseen (Carrier 2003).  

K=g/v*8,3*10-3*[n3/(1-n)2]*d10
2          (5) 

Breyerin laskentayhtälö (6) on käyttökelpoinen raekokojakautumaltaan heterogeenisille 

ja huonosti lajittuineille maalajeille, joiden raekokosuhde on väliltä 1…20 ja tehokas 

raekoko väliltä 0,06…0,6 mm (Odong 2007).  
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K=g/v*6*10-4*log(500/U)*d10
2                                                              (6) 

missä U on rakeiden yhdenmukaisuuskerroin 

d60 on raekoko, jota hienojakoisempaa 60 % maa-aineksesta on. 

Slitcherin kehittämä yhtälö (7) soveltuu parhaiten maa-aineksille, jotka ovat tehokkaalta 

raekooltaan 0,01…5 mm (Odong 2007). 

K=g/v*1*10-2*n3,287*d10
2                                                                        (7) 

 

Terzaghin laskentayhtälö (8) (Cheng & Chen 2007) soveltuu parhaiten suurirakeiselle 

hiekalle, jonka lajittuneisuusaste (Ct) on väliltä 6,1*10-3…10,7*10-3: 

K=g/v*Ct*[(n-0,13)/(1-n)-3]2*d10
2                                                              (8)

  

 

U.S. Bureau of Reclamation (USBR) on kehittänyt hydrauliselle johtavuudelle yhtälön 

(9), joka ei riipu materiaalin huokoisuudesta. Kaava soveltuu keskirakeiselle hiekalle, 

jonka raekokosuhde on pienempi kuin 5. (Cheng & Chen 2007) 

K=g/v*4,8*10-4*d20
0,3*d20

2                                                                       (9) 

missä  d20 = raekoko, jota hienojakoisempaa 20 % maa-aineksesta on.  

2.2.2 Veden kapillaarinen nousu maaperässä 

Veden kapillaarista nousua voi tapahtua maaperän huokostilassa. Jääskeläisen (2009, s. 

38) mukaan kapillaari-ilmiö syntyy, kun veden ja maarakeen pinnan välinen adheesio 

nostaa vettä kaarelle ylöspäin maarakeen pintaa vasten. Samanaikaisesti veden 

pintajännitys vastustaa kapillaarista nousua ja pyrkii tasoittamaan veden pinnan takaisin 

vaakatasoon. Myös kapillaarisesti nousseen vesipatsaan paino pyrkii laskemaan veden 

pintaa. Kapillaarinen nousu jatkuu niin ylös, että vettä nostava adheesiovoima sekä 

nousua vastustavat pintajännitys ja veden paino ovat tasapainotilassa (Jääskeläinen 2009, 

s. 38). 

Maaperässä veden kapillaari-ilmiöön vaikuttavat ensisijaisesti maalajin raekoko ja 

tiiveys, esimerkiksi huokoisuuden avulla ilmaistuna (Rantamäki jne. 1979, s. 113). 

Maaperän raekoon kasvaessa kapillaarinen nousukorkeus pienenee eli kapillaarinen 

nousu on hienorakeisissa maalajeissa huomattavasti suurempi kuin karkearakeisissa 
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maalajeissa. Kapillaarisen nousukorkeuden suuruus ei kuitenkaan kerro suoraan veden 

nousunopeudesta. Esimerkiksi savessa kapillaarinen nousu on pienestä raekoosta johtuen 

korkea, mutta saven alhaisen vedenjohtavuuden vuoksi vesi nousee savessa hyvin hitaasti 

ylöspäin (Rantamäki jne. 1979, s. 115). 

Kapillaarisuus vaihtelee maalajien välillä huomattavasti. Taulukossa 3 on esitetty RIL:n 

pohjarakennusopaassa (RIL 95, s. 36) julkaistuja kapillaarisen nousukorkeuden 

suuruusluokka-arvoja eri maalajeille.  

Taulukko 3. Eri maalajien kapillaarisen nousukorkeuden suuruusluokka-arvoja (RIL 95, 

s. 36). 

Maalaji 
Keskimääräinen raekoko d50 

[mm] 

Kapillaarinen nousukorkeus hc (cm) 

löyhä / tiivis 

Karkea hiekka 0,6…2,0 3...12 / 4…15 

Keskihiekka 0,2…0,6 10…35 / 12…50 

Hieno hiekka 0,06…0,2 30…200 / 40…350 

Karkea siltti 0,02…0,06 150…500 / 250…800 

Siltti 0,02…0,002 400…1000 / 600…1200 

Savi 0,002 800 / 1000 

 

2.2.3 Maaperän anisotrooppisuus ja isotrooppisuus 

Anisotrooppisessa materiaalissa hydraulinen johtavuus on suunnasta riippuvainen. 

Esimerkiksi liuskeisissa kivilajeissa ja kerrostuneissa sedimenteissä vedenjohtavuus 

vaaka- ja pystysuunnassa ei ole sama. Isotrooppisessa materiaalissa vedenjohtavuus on 

sama kaikkiin suuntiin. (Domenico & Schwartz 1998, s. 39) 

Luonnontilaisessa maaperässä veden hydraulinen johtavuus vaihtelee samassakin 

akviferissa merkittävästi maakerroksien epäjatkuvuuksien ja maa-aineksen 

heterogeenisuuden vuoksi. Useimmat pohjavesikerrostumat ovat anisotrooppisia ja 

tavallisesti hydraulinen johtavuus on vaakasuunnassa parempi kuin pystysuunnassa 

maaperän kerroksellisuudesta johtuen. (Korkka-Niemi & Salonen 1996, s. 44) 
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2.2.4 Darcyn laki 

Veden virtausta pohjavesivyöhykkeessä eli täysin vedellä kyllästyneessä maaperässä 

kuvataan Darcyn lain avulla (yhtälö 10), joka on empiirinen eli mittauksiin perustuva 

kaava (Korkka-Niemi & Salonen 1996, s. 42). Darcyn laki yhtälön 10 esittämässä 

muodossa soveltuu laminaariselle virtaukselle ja se kuvaa vain yksiulotteista virtausta 

(Airaksinen 1978, s. 62). Pohjavesivirtaus on laminaarista eli pyörteetöntä sorassa ja sitä 

hienommissa maalajeissa (Korkka-Niemi & Salonen 1996, s. 42).  

Q = k·A·I                                                                                              (10) 

missä  Q on veden virtaama maaperässä [m3/s] 

 k on maaperän vedenjohtavuus [m/s] 

 A on vedellä kyllästyneen maakerroksen poikkipinta-ala [m2] 

 I on hydraulinen gradientti. 

Pohjavesi virtaa maaperässä suuremmasta painekorkeudesta pienemmän painekorkeuden 

suuntaan. Hydraulinen gradientti kuvaa energiatason alenemaa pohjaveden virratessa 

suuremman painetason suunnasta kohti pienempää painetasoa tietyn matkan verran. 

Hydraulinen gradientti lasketaan hydraulisen korkeuseron ja veden kulkeman matkan 

avulla kaavalla 11. (Korkka-Niemi & Salonen 1996, s. 41-42) 

I=H/L                                                                                                     (11) 

missä H on pohjavedenpintojen korkeusero painetasojen välillä [m] 

 L on veden kulkema matka maaperässä painetasojen välillä [m]. 

2.3 Rakennuspohjan kuivattaminen 

Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatusta käsitellään RIL:n kuivatusoppaassa 126-2009. 

Oppaan kappaleen 3 mukaan pohjarakenteiden kuivatustarve ja kuivatuksen laajuus 

riippuu ympäröivästä maaperästä ja rakenteiden korkeusasemasta. Yleensä 

rakennuspohja on kuivatettava aina, kun rakenne sijoittuu maanpinnan alapuolelle tai sitä 

ei ole eristetty kosteudelta. Pohjamaan vedenläpäisevyys sekä rakennuksen alapohjan 

korkeustason etäisyys maanpinnasta ja pohjavedenpinnasta vaikuttavat kuivatuksen 

laajuuteen. Oppaan esittelemiä kuivatusmenetelmiä ovat muun muassa 

kapillaarikerroksen rakentaminen, salaojittaminen sekä tiivistysrakenteen käyttö. 
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Rakennuspohjan kuivatuksen yleisiä ohjeistuksia on julkaistu myös Rakennustieto Oy:n 

kokoamassa RT-kortistossa, joka on monipuolinen rakennusalan tietopalvelu ja 

laatujärjestelmä. RT-kortin 81-11000 mukaan kaikki rakennuspohjat kuivatetaan 

Suomessa lähtökohtaisesti salaojittamalla.  

Jos rakennuspohjan kuivattaminen edellyttää pohjavedenpinnan alentamista, 

kuivatustoimenpiteissä on huomioitava pohjavedenpinnan alentamisen vaikutukset 

ympäristöön. Pohjavedenpinnan alentamisesta voi tällöin aiheutua muun muassa 

maaperän painumista, puupaalujen lahoamista, pohjavesieroosiota ja siitä johtuvaa 

rakenteiden painumista, lähistöllä sijaitsevien pohjavesikaivojen kuivumista ja kaivojen 

vedenantoisuuden laskua sekä kasvillisuuden kuolemista. (RIL 126-2009, s. 43-44) 

Vesilain 287/2011 nojalla toimenpiteisiin on haettava aina lupa 

aluehallintoviranomaiselta, mikäli alueen pohjavesiesiintymästä poistetaan pohjavettä 

250 m3/vrk tai enemmän muutoin kuin tilapäisesti (VL 27.5.2011/587, luku 3, 3§). 

Vesilaissa määritettyjen lupa-asioiden valvonnasta vastaa elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (VL 27.5.2011/587, luku 

1, 7§).  

2.3.1 Kapillaarikatkokerros 

Pohja- ja maavesien nouseminen kapillaarisesti pohjavedenpinnan yläpuolella voidaan 

katkaista rakennuksen alapohjan alle ja sokkeleiden ympärille tehtävällä 

kapillaarikatkokerroksella. RIL:n kuivatusohjeen 126-2009 kappaleessa 3.3 

kapillaarikatkokerros ohjeistetaan rakentamaan kiviaineksesta, joka täyttää sille asetetun 

rakeisuusvaatimuksen. Kerroksen paksuuden tulee olla suurempi, kuin veden 

kapillaarinen nousukorkeus kyseisessä kiviaineksessa. Kapillaarikatkokerroksen 

minimipaksuus on 200 mm. 

2.3.2 Salaojitus 

Rakennuspohjan riittävä kuivatus voi vaatia kapillaarikatkokerroksen lisäksi salaojien 

rakentamisen. Suomessa rakennuspohjan salaojitus toteutetaan valtakunnallisten 

ohjeiden mukaisesti, joita on julkaistu RIL:n kuivatusoppaan 126-2009 kappaleissa 3.4 ja 

6 sekä Rakennustieto Oy:n julkaisemassa RT-kortissa 81-11000.  
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RIL:n ohjeen 126-2009 mukaan salaojan tehtävä on rakennuspohjaan kertyvän veden 

kokoaminen ja johtaminen rakennuksen ulkopuolelle suunniteltuun purkupaikkaan.  

Pohjavedenpinnan ollessa rakennuksen alapohjan ja perustusten alapuolella, tai 

rakennuksen ollessa pinta-alaltaan pieni tai kapea, kuivatukseksi riittää salaojien 

rakentaminen rakennuksen ulkoseinien viereen. Jokaiselle perustuslinjalle, jossa 

alapohjan korkeustaso muuttuu, on rakennettava salaoja.  Pohjavedenpinnan ollessa 

kuivatettavan tason yläpuolella salaojalinjoja on rakennettava myös rakennuksen 

alapohjan kohdalle niin tiheästi, että veden virtausmatka salaojiin pysyy riittävän lyhyenä 

(RT 81-11000, s. 4).  

Salaojan kuivatuskykyyn vaikuttaa putken virtauskapasiteetti sekä erityisesti 

salaojaputkea ympäröivän salaojakerrosmateriaalin rakeisuus ja vaatimuksia vastaava 

työn toteutus (RIL 126-2009, s. 31 ja 69). Putkimateriaalin täytyy kestää 

toimintakuntoisena vähintään 50 vuoden ajan (RIL 126-2009, s. 69). 

Salaojaputkien mitoitus- ja materiaalivaatimukset on esitetty RIL:n ohjeen 126-2009 

kappaleissa 3.4 ja  5.12. Ohjeen perusteella rakennuspohjan kuivattamisessa 

salaojaputken minimikoko on DN 100, joka on sisähalkaisijaltaan 90 mm. Jos 

kuivatettavat vesimäärät pysyvät kohtuullisina, tavanomaisten putkien vedenjohtokyky 

riittää edellyttäen, että putkea ympäröivä salaojituskerros toteutetaan rakeisuudeltaan 

ohjeen mukaisella materiaalilla. Suurien vesimäärien johtamiseen rakennettavien 

salaojaputkien koko on mitoitettava virtaaman mukaan. Salaojaputket ovat rei’itettyjä 

PE/PP-muoviputkia, joiden reikäpinta-ala on 10-100 cm2/m. RT-kortissa 81-11000 

esitetty salaojan minimikaltevuus on perusmuurin ulkopuolella 1:200 (0,5 %) ja 

perusmuurin sisäpuolella ja alapohjan alla 1:100 (1,0 %).  

RT-kortin 81-11000 mukaan maanvaraisten perustusrakenteiden kuivattamisessa 

salaojaputken yläpinnan täytyy ulottua viereisen anturan, perusmuurin tai sokkelipalkin 

alapinnan alapuolelle. Lisäksi salaojan ja perustusrakenteen etäisyyden tulee olla riittävä, 

ettei maapohjan kantavuus maanvaraisen perustuksen alapuolella heikkene. Salaoja 

ohjeistetaan sijoittamaan maanvaraisten perustusten vieressä kaltevuuden ≤1:2 

yläpuolelle perustuksen alakulmasta.  

Maanvaraisen alapohjan alle rakennettavien salaojien tulee sijoittua kapillaarisen 

vedennousun katkaisevan salaojituskerroksen alapinnan alapuolelle ja vähintään 0,4 m 

alapohjan eristeen alapinnan alapuolelle. Lähtökohtaisesti salaojat pyritään sijoittamaan 
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mahdollisimman ylös ja mahdollisimman lähelle perustusrakenteita kaivu- ja 

louhintatöiden minimoimiseksi. Jos salaojan yläpuolella ei ole routaeristettä, 

asennussyvyydessä tulee huomioida lisäksi roudan tunkeutumissyvyys. 

Routasuojaamattomien salaojien minimipeitesyvyys on Etelä-Suomessa 0,8 m, Keski-

Suomessa 1,0 m ja Pohjois-Suomessa 1,2 m. Mikäli alue pidetään lumettomana, 

peitesyvyyttä tulee lisätä vähintään 0,5 m. (RIL 126-2009, s. 30-35)  

Pohjamaan ollessa hienorakeista, salaojituskerros erotetaan tarvittaessa luonnonmaasta 

suodatinkankaalla tai vaihtoehtoisesti suodatinehdon täyttävästä hiekasta tehtävällä 

suodatinhiekkakerroksella (RIL 126-2009, s. 36-38). Suodatin estää maahiukkasten 

kulkeutumisen salaojituskerrokseen ja salaojaputkistoon. RIL:n kuivatusohjeen 126-2009 

kappaleessa 6.7 salaojat suositellaan asennettavaksi suoraan suodatinkankaalle, joka 

levitetään tasatulle pohjamaalle. Lisäksi salaojaputkea varten tehtävän kaivannon on 

oltava niin leveä, että putken ympärille jää riittävästi tilaa salaojituskerrosta varten. 

Putken sivuilla tulee olla ympärystäyttöä vähintään 100 mm ja putken laen yläpuolella 

vähintään 200 mm paksuisesti (RIL 126-2009, s. 35). Valmis salaoja saa poiketa 

suunnitellusta sijainnista pystysuunnassa korkeintaan ± 20 mm ja vaakasuunnassa 

korkeintaan ± 50 mm (RIL 126-2009, s. 83).  

Salaojituskerros tehdään tasarakeisella, seulotulla soralla tai kalliomurskeella. Joissakin 

tapauksissa salaojituskerroksen materiaalin tulee olla pestyä. Mitä enemmän salaojiin 

odotetaan pääsevän vettä ympäristöstä, sitä karkeampaa materiaalia salaojituskerroksessa 

käytetään. Kuvassa 3 on esitetty salaojituskerroksen rakeisuusvaatimukset erilaisissa 

kuivatustilanteissa. Käytettävän materiaalin rakeisuuskäyrä ei saa alittaa vaatimusalueen 

vasemmanpuoleista rajakäyrää. Karkeinta materiaalia käytetään aina rakennuksen alle 

tehtävässä kapillaarikatkona toimivassa salaojituskerroksessa sekä perusmuurin viereen 

tehtävässä salaojituksessa silloin, kun rakennuksen vierustaan virtaa voimakkaasti pohja- 

tai vajovesiä. Tällaiset olosuhteet ovat esimerkiksi rinteeseen rakennetun rakennuksen 

vierustalla ylärinteen puolella. (RIL 126-2009, s. 35-36)  
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Kuva 3. Salaojituskerrosmateriaalin rakeisuuskäyrän on oltava alueella 1a, kun salaojaa 

käytetään perusmuurin vierustalla taloa kohti voimakkaasti virtaavia pohja- tai vajovesiä 

varten ja kun salaojituskerros toimii kapillaarikatkona rakennuksen alapohjan alla; 1, kun 

salaojaa käytetään normaalissa kuivatustilanteessa rakennuksen perustuksen vastaisessa 

salaojituskerroksessa ja 2, kun salaojaa käytetään normaaleissa kuivatusolosuhteissa 

piha-alueella (RIL 126-2009, s. 36). 

 

Jos pohjavesi sisältää runsaasti ferrorautaa eli raudan muotoa Fe2+, se hapettuu ilman 

vaikutuksesta ferriraudaksi ja aiheuttaa salaojaputkien tukkeutumista (RIL 126-2009, s. 

22). RIL:n julkaisun 126-2009 mukaan rautasakkautumia on havaittu erityisesti soilla ja 

merenrannikkoalueiden alunamailla, missä maaperä on sulfidipitoista litorinasavea.  

2.3.3 Salaojavesien purku 

Salaojavesien purkupaikkaa koskevia ohjeita on julkaistu kuivatusoppaan RIL 126-2009 

kappaleessa 2.355. Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta 

poisjohdettavia sade- ja sulamisvesiä kutsutaan hulevesiksi (RIL 126-2009, s. 7). RIL:n 

ohjeen 126-2009 mukaan salaojavedet voidaan johtaa yleensä hulevesiviemäriin. Jos 

alueella ei ole hulevesiviemäröintiä, salaojavedet voidaan purkaa avo-ojaan tai vesistöön. 

Salaojavedet kootaan tontin alueella ja niiden purkupaikka maastosta määrätään kunnan 

viranomaisen toimesta. Purkupaikan valintaan vaikuttavat muun muassa korkeussuhteet, 

etäisyydet, pohjasuhteet ja paikalliset rajoittavat määräykset. Suunniteltaessa salaojien 

purkamista ojaan tai puroon, sen vedenpinnan korkeusvaihtelut on selvitettävä. Myös 
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ojan tai puron perkaamismahdollisuutta voi olla tarpeen selvittää riittävän pitkälle veden 

virtauksen suuntaan. 

Salaojavedet täytyy pumpata eteenpäin, jos niiden purkaminen ei ole mahdollista 

painovoimaisesti toimivan viettoviemärin avulla. Pumppausta varten salaojavedet on 

koottava pumppukaivoon tai pumppaamoon. Pumppuna käytetään useimmiten 

uppopumppua, joka käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti rajapintatunnistimen avulla. 

Pumppaamo yhdistetään yleensä kiinteistön hälytysjärjestelmään, joka ilmoittaa pumpun 

käyttöhäiriöistä. Joissakin tapauksissa salaojavedet voidaan myös imeyttää maaperään, 

jos maakerros on riittävän vedenläpäisevää, kuten karkeaa hiekkaa tai soraa. Suurien 

vesitilavuuksien imeyttämiseen voidaan käyttää teollisista kennoelementeistä 

rakennettavaa imeytyskenttää. (RIL 126-2009, s. 42-43)  

2.3.4 Tiivistysrakenne 

Kosteuden pääsy rakenteeseen voidaan estää myös vesitiiviillä seinällä. Tiivistysseinä 

rakennetaan kuivatettavan rakenteen ympärille esimerkiksi vesitiiviistä ponteista niin, 

että seinän yläreuna jää pohjavedenpinnan yläpuolelle ja alareuna ulottuu 

vettäläpäisemättömään, tiiviiseen maakerrokseen. Tiivistysrakenteen sisäpuolinen 

rakenne on yleensä tarpeen salaojittaa vuotovesien vuoksi. Tiivistysrakenne on toimiva 

vaihtoehto erityisesti tilanteissa, jolloin rakenne sijaitsee syvemmällä pohja- tai 

orsivedenpinnan alapuolella. (RIL 126-2009, s. 41) 

2.3.5 Pohjavedenpinnan alentamisesta aiheutuva painuma 

Pohjaveden alentuessa veden nostevoima pienenee pohjaveden yläpuolelle jäävässä 

maakerroksessa ja pohjavedenpinnan alapuolelle jääviin maakerroksiin aiheutuu nosteen 

vähenemisen suuruinen lisäkuormitus (RIL 95, s. 194). Pohjavedenpinnan laskiessa ja 

nosteen vähentyessä aikaisemmin pohjavedenpinnan alapuolella sijainneen maa-aineksen 

tilavuuspaino kasvaa ja siitä syntyvä lisäkuormitus voi aiheuttaa ajan mittaan maaperän 

kokoonpuristumista (Rantamäki jne. 1979, s. 223). 

Pohjavedenpinnan alentamisen aiheuttamat maan painumat voivat olla merkittäviä savi-, 

siltti-, turve- ja liejumaissa. Kun rakennus on perustettu kokoonpuristuvien maakerrosten 

varaan, rakenteet painuvat maaperän painuessa ja rakenteisiin voi syntyä esimerkiksi 
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halkeamia. Hiekka-, sora- ja moreenimaissa pohjavedenpinnan alennuksen aiheuttamat 

painumat ovat suhteellisen pieniä. (RIL 81, s. 29) 

2.4 Pohjavesivirtauksen katkaiseminen kaltevassa maastossa 

Rinteessä pohjavesivirtauksen suunta on yleensä maaston pinnanmuotojen mukaisesti 

ylärinteestä alarinteen suuntaan. Kaltevaan maastoon rakennettaessa ylärinteestä 

saapuvan pohjavesivirtauksen katkaiseminen voi olla tarpeen pohjarakenteiden riittävän 

kuivatuksen takaamiseksi. Ylärinteestä virtaavan pohjaveden pääsyä pohjarakenteisiin 

voidaan estää esimerkiksi virtaussuuntaan nähden kohtisusuoralla salalojalinjalla, joka 

kerää linjaan saapuvan pohjaveden ja ohjaa sen linjaa pitkin sopivaan purkupaikkaan. 

Salaojalinjalla toteutettavaan pohjavesivirtauksen katkaisuun on julkaistu ainakin 

infrarkentamiseen suunnattuja ohjeita (Liikennevirasto 2013, s. 94-96).  

Liikenneviraston teettämässä Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnitteluohjeessa on 

ohjeistettu sivukaltevaan maastoon rakennetun väylän kuivattamista niin sanotulla 

syväsalaojituksella (Liikennevirasto 2013, s. 97). Julkaisu on tarkoitettu 

valtakunnalliseksi ohjeeksi teiden ja ratojen kuivatuksen suunnitteluun. Ohjeen mukaan 

väylän viereen rakennettavilla, tien suuntaisilla salaojalinjoilla voidaan katkaista 

ylärinteestä väylän sivuun tulevaa pohjavesivirtausta kuvassa 4 esitetyllä tavalla. 
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Kuva 4. Syväsalaojitusta käytetään infrarakentamisessa pohjavesivirtauksen 

katkaisemiseen sivukaltevassa maastossa (Liikennevirasto 2013, s. 95). 

 

Tien rakennekerroksiin virtaava pohjavesi voi syövyttää leikkausluiskia sekä aiheuttaa 

routavaurioita ja paannejään muodostumista. Infrarakentamisessa pohjaveden 

syväkuivatus on siis tarpeellista pohjaveden virratessa tierakenteen alle tai 

pohjavedenpinnan ollessa liian lähellä tien tasausviivaa.  Salaojien asennussyvyys ei saa 

kuitenkaan ulottua niin syvälle, ettei vesiä saada johdettua salaojasta eteenpäin. 

(Liikennevirasto 2013, s. 94) 
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2.5 Ilmastonmuutoksen vaikutus Suomen pohjavesiin 

Okkonen ym. (2009) ovat tutkineet ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjavesiin kylmien 

ilmasto-olosuhteiden alueilla. Ilman lämpötila ja sadanta vaikuttavat merkittävästi 

pohjaveden imeytymiseen maaperään. Yleisesti ottaen ilmastonmuutos lisää kasvaneiden 

sademäärien vuoksi maaperään imeytyvän veden määrää ja siten myös pohjaveden 

pinnankorkeuksia. Okkosen ym. (2009) mukaan maapallon pohjoisilla alueilla ilmaston 

lämpenemisen vaikutukset pohjavesiin ovat vielä huomattavammat.  

Kylmässä ilmastossa maaperä on roudassa ja lumipeitteen alla merkittävän osan 

vuodesta, tyypillisesti marraskuusta toukokuulle. Ilmaston lämpenemisen myötä roudan 

tunkeutumissyvyys on pienentynyt. Lisäksi talvilämpötilojen noustessa talvisadannat 

ovat kasvaneet ja yhä suurempi osa sadannasta tulee lumen sijasta vetenä maaperään 

lisäten pohjavedeksi suotautuvan veden määrää ja vähentäen routaa. Sulassa maassa 

sadevesi pääsee paremmin imeytymään pohjavedeksi ja pohjavalunnan nopeus kasvaa, 

joten routa heikentää veden liikettä maaperässä. Ilmaston lämpeneminen myös aikaistaa 

kevään sulamisjaksoa ja voi pienentää lumen sulamisvesistä aiheutuvaa sulantahuippua. 

Ilmastonmuutos tasoittaa pohjaveden pinnankorkeusvaihteluita eri vuodenaikoina. 

(Okkonen jne. 2009)  
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3 JOULUMERKINTIEN TUTKIMUSALUE 

Tutkimusalue sijaitsee Oulussa Mäntylän kaupunginosassa, osoitteessa Joulumerkintie 

13 (kuva 5). Joulumerkintien rivitalo-alue on rinteessä, jonka maanpinta viettää alaspäin 

koillisesta lounaaseen. Alue sijoittuu meren ja joen välimaastoon. Kempeleenlahden ranta 

on noin kilometrin päässä rivitaloalueesta lounaaseen eli alarinteen suuntaan. Alueen 

koillispuolella ylärinteen suunnassa, virtaa Oulujoki noin neljän kilometrin etäisyydellä. 

 

Kuva 5. Rivitaloalue Oulun Mäntylässä sijoittuu Kempeleenlahden ja Oulujoen väliin 

(mukaillen Suomen ympäristökeskus 2016). 
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Tutkimuksen kohteena on tontin A-talo (kuvat 6 ja 7), jonka kaakkoispäädyssä on 

havaittu kosteusongelmia. Rivitaloalueen ympärillä on havumetsää. Tontti rajoittuu 

lounaassa sen reunassa olevaan meluvalliin.  

 

 

Kuva 6. Ilmakuva Joulumerkintien rivitaloalueesta (mukaillen Google Maps 2016). 
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Kuva 7. Kosteusongelmasta kärsivän rivitalon etupiha ja sisäänkäynti ovat ylärinteen 

puolella (Kuva: Heikkilä A. 2016). 

3.1 Rivitalo A ja talon kosteusongelmat 

Tutkimuksen kohteena oleva A-talo on rakennettu vuonna 1987 (Puotiniemi 2013). 

Rivitalossa on kuusi asuntoa ja rakennus on kolmetasoinen rinnetalo. Pohja- ja 

keskikerroksen lattiapintojen tasoero on 1,4 m. Kerrosten välinen seinä on rakennettu 

maanvastaiseksi ja seinä kulkee rakennuksen keskellä pituussuunnassa koko rakennuksen 

pituudelta (kuvat 8 ja 9). (Arkkitehtitoimisto Veikko Juntunen Ky 1986a, 1986b ja 1986c) 
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Kuva 8. Rivitalon pohjakerroksen pohjapiirustus. Maanvastainen seinä pohja- ja 

keskikerroksen välissä on merkitty kuvaan vihreällä ja kosteusongelman sijainti 

punaisella viivalla. Piirustuksen alkuperäiset korkeustiedot ovat NN-

korkeusjärjestelmässä. Kuvaan on lisätty sinisellä lattioiden sisäpintojen korkeudet 

N2000-korkeusjärjestelmässä. (mukaillen Arkkitehtitoimisto Veikko Juntunen Ky 

1986b) 

 

 

Kuva 9. Rivitalon keskikerroksen ja ylimmän kerroksen pohjapiirustus. Maanvastainen 

seinä pohja- ja keskikerroksen välissä on merkitty kuvaan vihreällä. Piirustuksen 

alkuperäiset korkeustiedot ovat NN-korkeusjärjestelmässä. Kuvaan on lisätty sinisellä 

lattioiden sisäpintojen korkeudet N2000-korkeusjärjestelmässä. (mukaillen 

Arkkitehtitoimisto Veikko Juntunen Ky 1986c) 
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Kosteusongelmaa ilmenee kuvissa 8 ja 10 esitetyissä kohdissa, talon pitkittäissuunnassa 

olevan maanvastaisen seinän alaosassa. Seinä on korkeudeltaan 1,4 m ja sijoittuu 

alimman ja keskimmäisen kerroksen väliin (Puotiniemi 2013). Seinän alaosa on 

rakennettu pohjamaata vasten. 

 

 

Kuva 10. Rivitalon poikkileikkaus asunnon 4 kohdalta, poikkileikkauksen paikka näkyy 

pohjapiirustuksissa, kuvissa 5 ja 6. Kosteusongelman sijainti on merkitty kuvaan 

punaisella. Piirustuksen alkuperäiset korkeustiedot ovat NN-korkeusjärjestelmässä. 

Kuvaan on lisätty sinisellä lattioiden sisäpintojen korkeudet N2000-

korkeusjärjestelmässä. (mukaillen Arkkitehtitoimisto Veikko Juntunen Ky 1986a) 

Talon kaikissa kuudessa huoneistossa on tehty kosteusmittauksia vuosina 2011-2013. 

Syksyllä 2012 rakennetun salaojituksen, piha-alueen pinnanmuotoilun sekä 

lattiapinnoitteiden purkamisen jälkeen kosteusongelma on korjaantunut asunnoissa 1, 2 

ja 3, jotka on todettu kuiviksi vuonna 2013. (Puotiniemi 2013) Myös asunnon 4 rakenteet 

ovat kuivuneet haitallisten kosteusarvojen alapuolelle vuonna 2014 tehtyjen 

jatkotutkimusten perusteella (Kakko 2014; Röytiö 2014). Mittaustulokset maanvastaisen 

seinän alaosasta ovat olleet normaalitasolla maaliskuussa 2014 (Kakko 2014). Lisäksi 

huoneiston märkätiloihin tehdyissä kosteustutkimuksissa ei ole havaittu kosteusvaurioita 

syyskuussa 2014 (Röytiö 2014). 

Viimeisimmät kosteusmittaukset asunnossa 5 on tehty huhtikuussa 2013. 

Tarkastusmittauksen mukaan kosteusarvot ovat koholla huoneiston alimmassa 

kerroksessa perusmuurin alaosassa kodinhoitohuoneen ja vaatehuoneen kohdalla. Myös 

asunnossa 6 on tehty kosteusmittauksia viimeksi huhtikuussa 2013. Tarkastusmittauksen 

mukaan kosteutta on huoneiston alimmassa kerroksessa sijaitsevan vaatehuoneen seinien 

alaosassa. (Puotiniemi 2013) 
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3.2 Rivitalon perustamistapa 

Perustusten rakennepiirustuksen mukaan rivitalo on perustettu kovalle pohjamaalle tai 

routimattomalle täyttömaalle. Perustustapa on perusmuuri. Talon alarinteen puolella 

perusmuurin alapuolella on lisäksi perusmuuriantura. Perusmuurin ja anturan alapintojen 

korko vaihtelee välillä +9,097…+10,597. (Putkonen Oy Skol 1986a)  

Perustusten alapuolisesta materiaalista ei ole varmaa tietoa. Pohjakerroksen ja 

keskimmäisen kerroksen lattia on maanvarainen (Putkonen Oy Skol 1986b). Alarinteen 

puolella olevan pohjakerroksen lattian yläpinta on tasolla +9,847 ja ylärinteen puolella 

olevan keskimmäisen kerroksen lattian sisäpinnan korko on tasolla +11,247 (Putkonen 

Oy Skol 1986a). 

3.3 Piha-alueen salaojitus 

Talon perustusten alapuolelle tai pihalle ei ole rakennettu salaojitusta talon rakentamisen 

yhteydessä (Putkonen Oy Skol 1986a). Talon ympärille on rakennettu myöhemmin 

salaojia vuosina 2000 ja 2012 (Aartkoski 2016a; Ojamaa 2012a). Rivitalon ympärillä on 

tällä hetkellä kuvan 11 mukainen salaojitus. Kaikki pihan salaojavedet purkautuvat tällä 

hetkellä tontin alapihalle ja sieltä alkavaan kunnan viemärilinjaan. Tontilta lähtevä 

kunnan viemärilinja on esitetty yksityiskohtaisemmin liitteen 1 karttaotteessa. 
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Kuva 11. Joulumerkintie 13 A-rivitalon ympäristössä olevat nykyiset salaojalinjat ja 

kaukolämpöputki. 

 

Vuonna 2012 rakennettu salaoja talon ylärinteen puolella on Maveplan Oy:n 

suunnittelema. Salaojitus on toteutettu kahdella salaojaputkella, jotka on asennettu 

päällekkäin noin 30-40 cm korkeuserolla (Ojamaa 2012a). Putket ovat rei’itettyä SN8 

muoviputkea, jonka halkaisija on ylemmässä putkessa 110/95 mm ja alemmassa putkessa 

160/140 mm (Ojamaa 2012b). Vuonna 2000 rakennettu salaojaputki on halkaisijaltaan 

90/100 mm (Aartkoski 2016a). 

Vuonna 2012 rakennettujen salaojien yläpäiden asennustasoa on nostettu 

rakennusvaiheessa, koska tontilla oleva kaukolämpöputki esti salaojien rakentamisen 

niiden suunniteltuun korkeuteen. Korkeustason suurin muutos sijoittuu salaojien 

yläpäähän, asuntojen 4, 5 ja 6 kohdalle. Maveplan Oy:n suorittamien tarkemittausten 

mukaan salaojaputkien yläpäiden asennustasot poikkeavat 21-25 cm suunnitellusta 

korkeustasosta. Tarkemittausten mukaan salaojan alapäässä salaojitus on sen sijaan 

toteutunut 9-20 cm suunnitellun korkeustason alapuolelle. (Ojamaa 2012a ja 2012b)  

3.4 Piha-alueen hulevesiviemäröinti ja pinnanmuotoilu 

Talon ympärille on rakennettu ensimmäiset hulevesiviemärit talon rakentamisen 

yhteydessä. Piha-alueen kuivatusta on tehostettu vuonna 2012 Maveplan Oy:n 
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suunnitteleman pinnanmuotoilun ja uusien hulevesiviemärien mukaisesti (Ojamaa 

2012c). Kaikki tontin hulevedet purkautuvat tällä hetkellä tontin alapihalle ja sieltä 

alkavaan kunnan viemärilinjaan, jonka sijainti on esitetty liitteen 1 kuvassa 1. Talon 

ympärillä olevat hulevesiviemärilinjat ja pintavesikaivot on esitetty kuvassa 12.  

 

Kuva 12. A-talon ympärillä oleva sadevesiviemäröinti sekä tontin alapihalla oleva avo-

oja ja kunnan viemärilinja. 

 

Lisäksi tontin alapihan nurmialueelle, A-talon takana olevan B-talon kohdalle on tehty 

kaupungin toimesta lyhyt painanne (kuva 13), joka viettää kaakosta luoteeseen päättyen 

pintavesikaivoon ja sieltä kaupungin viemäriverkkoon. Painanteen tarkoituksena on 

nähtävästi ollut maanpintaan purkautuvan pohjaveden sekä hulevesien kokoaminen ja 

johtaminen pois nurmikolta. Painanne on kuitenkin sen verran matala ja loiva, että se 

toimii lähinnä vetisenä lätäkkönä, josta vesi ei poistu tehokkaasti. Veden lätäköityminen 

voi olla myös seurausta maan painumisesta tai kaivon nousemisesta, jolloin vesi ei virtaa 

enää toivotulla tavalla pintavesikaivoon. 
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Kuva 13. Tontin pohja- ja hulevesiä kerääntyy B-talon taakse tehtyyn painanteeseen, 

josta veden olisi tarkoitus poistua kuvassa olevaan pintakaivoon (Kuva: Heikkilä A. 

2016). 

 

Meluvallin läheisyydessä on avo-oja, joka alkaa B-talon päädyn kohdalta. Oja vaikuttaa 

osin tukkeutuneelta ja roskaiselta (kuva 14). Se viettää alkupäässä alapihan 

pintavesikaivoon, mutta ojan viettosuunta muuttuu todennäköisesti tontin länsireunan 

paikkeilla. 

 

Kuva 14. Meluvallin kyljessä on avo-oja, joka kääntyy B-talon päädyn kohdalla 

meluvallilta alapihan pintavesikaivoon (Kuva: Heikkilä A. 2016). 
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4 TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT MENETELMÄT 

Joulumerkintie 13 A-rivitalon tontilla tehtiin useita tutkimuksia ja mittauksia tilanteen 

kokonaisuuden hahmottamiseksi. Talon läheisyydessä on ollut viisi tutkimuspistettä, 

joista mitattiin pohjaveden pinnankorkeutta sekä otettiin maaperänäytteitä (kuva 15). 

Tontilla mitattiin lisäksi A-talon ympärillä olevissa salaojissa virtaavan veden määrää.  

 

 

Kuva 15. Tutkimuspisteiden sijainti Joulumerkintien rivitalotontilla. 

4.1 Pohjatutkimuspisteiden tarkkavaaitus 

Maanpinnan korkeus tutkimuspisteiden kohdalla vaaittiin kesä- ja elokuussa 2016 

Trimble R8 GNSS virtuaali-GPS-laitteistolla. Vaaitustulosten avulla pohjaveden pinnan 

korkeus tutkimuspisteissä sidottiin N2000 korkeusjärjestelmään. Laitteiston toiminta 

perustuu GPS-satelliittiyhteyteen ja käytettävissä olevien satelliittiyhteyksien määrä 

vaikuttaa tulosten tarkkuuteen.  

Satelliittiyhteys tontilla oli paikoin riittämätön, eikä laitteisto toiminut tutkimuspisteessä 

2. Maanpinnan korkeus mitattiin 2-pisteessä vaaitsemalla kiintopiste noin kahden metrin 

etäisyydellä tutkimuspisteestä. GPS-laitteiston vaaituksien virhemarginaali 

tutkimuspisteissä oli korkeussuunnassa noin 2-4 cm.  
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4.2 Pohjaveden pinnankorkeuden mittaukset 

Kaikissa viidessä tutkimuspisteessä on pohjaveden havaintoputket. Tutkimuspisteissä 2 

ja 3 olevat putket on asennettu tontille jo aikaisemmin Geobotnian toimesta ja putket 

pisteissä 1, 4 ja 5 on asennettu tontille marraskuussa 2015 Oulun Yliopiston toimesta, 

jolloin asennettiin myös kuvan 16 mukaiset sähköiset pohjaveden mittausanturit pisteisiin 

1, 2, 4 ja 5 (Reinikka 2016). Havaintoputkien ja mittausanturien asennustiedot on esitetty 

liitteen 2 taulukoissa 1 ja 2. 

 

 

Kuva 16. Solinstin valmistama pohjavedenpinnan mittaukseen käytettävä Levelogger 

Gold –mittausanturi (Kuva: Heikkilä A. 2016). 

 

Pohjaveden pinnankorkeuden havaintojakso aloitettiin 22.11.2015 ja pinnankorkeutta 

tarkkailtiin heinäkuun 2016 loppuun saakka. Anturit mittasivat pohjaveden 

pinnankorkeuden tunnin välein koko havaintojakson ajan putkissa 1, 2, 4 ja 5. Lisäksi 

pohjaveden pinnankorkeus mitattiin kaikissa putkissa manuaalisesti neljä kertaa 

havaintojakson aikana.  

Pohjaveden pinnankorkeuden jatkuvatoiminen mittaus suoritettiin neljällä Solinstin 

Levelogger Gold –mittausanturilla sekä yhdellä Solinstin Barologger Gold –

mittausanturilla. Leveloggerit asennettiin neljään havaintoputkeen putkissa vallinneen 

pohjavedenpinnan alapuolelle. Barologger asennettiin rivitalon pihalla olevan 

varastorakennuksen sisälle seinään roikkumaan. Rakennus ei ole ilmatiivis, vaan sen 

sisäilma on yhteydessä ulkoilmaan eli varastossa vallitsee sama ilmanpaine kuin ulkona. 

Anturien asentaminen ja pohjavedenkorkeuden määritysperiaate on esitetty liitteen 2 

kuvassa 1. 
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Sähköinen pohjaveden pinnankorkeuden mittaus Leveloggereilla ja Barologgerilla 

perustuu paineen mittaamiseen. Havaintoputkeen pohjaveden pinnan alapuolelle upotettu 

Levelogger mittaa veden lämpötilaa sekä anturin yläpuolella olevaa kokonaispainetta, 

joka koostuu anturin yläpuolella olevan vesipatsaan aiheuttamasta hydraulisesta paineesta 

ja ilmanpaineesta pohjaveden pinnassa. Pohjavedenpinnan yläpuolella sijaitseva 

Barologger mittaa ilman lämpötilaa sekä ilmanpainetta. (Solinst Canada Ltd. 2016)  

Todellinen Levelogger-anturin yläpuolella olevan vesipatsaan korkeus muodostuu 

vähentämällä Barologgerin mittaama ilmanpaine Leveloggerin mittaamasta 

kokonaispaineesta (Solinst Canada Ltd. 2016). Pohavedenpinnan korkeus sidottiin 

N2000-korkeusjärjestelmään mittaamalla Levelogger-anturin nollatason etäisyys 

havaintoputken yläreunasta sekä havaintoputken yläreunan etäisyys tutkimuspisteen 

kohdalla vaaitusta maanpinnasta. 

4.3 Maanpinnan ja kallionpinnan taso 

Maanpinnan taso rivitaloalueella määritettiin Maanmittauslaitoksen tekemästä 

korkeusmallista. Korkeusmalli perustuu laserkeilausaineistoon, jonka pistetiheys on 

vähintään 0,5 pistettä neliömerillä. Korkeusmallin ruutukoko on 2 m x 2 m ja mallin 

korkeustarkkuus on keskimäärin 0,3 m (Maanmittauslaitos 2016). Talon etupihan 

maanpinnantasoa tarkennettiin Maveplanin (Ojamaa 2012b) tekemän 

pinnanmuotoilusuunnitelman mukaiseksi. Maanpinnantaso vaihtelee tutkimuspisteiden 1 

ja 5 välissä välillä +8,1…14,1. 

Kallionpinnan korkeustasoa ei ole varmistettu tontilla. Kallionpinnan sijaintia arvioitiin 

Geologian tutkimuskeskuksen tekemän geoenergiakartoituksen (2013) sekä 

geoenergiatoimittaja Rototec Oy:n julkaisemien energiakaivojen poraustietojen (2016) 

pohjalta. Geoenergiapotentiaalikartoituksen mukaan Joulumerkintien rivitaloalue 

sijoittuu vyöhykkeelle, jossa maapeitteen paksuus kallionpinnan yläpuolella on 0-20 m. 

Arviota kallionpinnan päällä olevan maakerroksen paksuudesta tarkennettiin Rototec 

Oy:n tekemien maalämpökaivojen poraustietojen perusteella. 

Rototec Oy:n kotisivuillaan julkaiseman (2016) kartan mukaan Joulumerkintien 

rivitaloalueen pohjoispuolelle Nokelaan, koillispuolelle Kaukovainiolle sekä 

lounaispuolelle Kleemolan ja Toukolan alueille on porattu yhteensä kuusi Rototecin 
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toimittamaa maalämpökaivoa. Porauspisteet ovat noin 0,7-1,7 km etäisyydellä 

Joulumerkintien rivitalo-alueesta. Porausten yhteydessä kallionpinnan syvyys 

maanpinnasta on varmistettu ja se on ollut näissä pisteissä 5 m, 7 m, 11 m, 13 m, 16 m ja 

18 m. Rototecin porauspisteissä kallionpinnan syvyys on ollut siis keskimäärin noin 12m 

syvyydessä maanpinnasta. Rivitalo-alueen kallionpinnan tason oletettiin olevan näiden 

lähistöllä olevien varmistettujen kallionpinnansyvyyksien perusteella merenpinnan 

korkeudella, tasossa +0.  

4.4 Ilmastotiedot 

Työssä tarkasteltiin Ilmatieteen laitoksen Avoin data-palvelusta ladattuja sadanta- ja 

lämpötilatietoja vuosilta 2015 ja 2016 (Ilmatieteen laitos 2016a) sekä Ilmatieteen 

laitoksen laskemia pitkän ajan keskiarvoja Oulussa vuosina 1981-2010 tehdyistä 

säähavainnoista (Ilmatieteen laitos 2016b). Vuosien 2015 ja 2016 sadannat ja ilman 

lämpötilat on mitattu Oulunsalon Pellonpään sääasemalla, joka sijaitsee linnuntietä noin 

7,5 km etäisyydellä Joulumerkintien rivitaloalueesta lounaaseen.  

4.5 Nykyisen salaojaverkoston virtaamamittaukset 

Nykyisessä salaojaverkostossa virtaavan veden määrä mitattiin tontilla kesäkuussa 2016 

astiamittauksella. Sää oli mittauspäivänä sateeton, aurinkoinen ja tuulinen ja ilman 

lämpötila oli noin 13 C°. Virtaama salaojaputkissa arvioitiin olevan mittausajanhetkellä 

keskimääräisessä suuruudessaan, sillä menneen kevään sulamisvedet eivät 

todennäköisesti enää näkyneet virtaamissa. Lisäksi kymmenen edellisen vuorokauden 

aikana oli satanut yhteensä noin 16 mm eli mittausta edeltäneet päivät eivät olleet 

erityisen sateisia.  

Mittaukset tehtiin molempien salaojalinjojen alapäissä olevista kokoojakaivoista, joissa 

vedenpinnan taso oli mittaushetkellä kaivoihin laskevien salaojaputkien alapuolella. 

Mittausastia laskettiin pitkän kepin avulla kaivon reunaa pitkin salaojaputken pohjan 

alapuolelle, johon vesi valui salaojaputkesta. Astiaan valuneen veden määrä ja 

valumisaika mitattiin.  
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4.6 Maaperänäytteet  

Talon ympäristöstä otettiin yhdeksän häiriintynyttä maaperänäytettä marraskuussa 2015. 

Näytteet otettiin taulukossa 4 esitetyiltä syvyyksiltä tutkimuspisteissä 1, 4 ja 5. 

Maaperänäytteet tutkittiin kesä- ja heinäkuun 2016 aikana Oulun Yliopiston 

Geoteknisessä laboratoriossa. 

Taulukko 4. Näytteiden ottosyvyydet kussakin tutkimuspisteessä. 

Tutkimuspiste Näytteenottosyvyys maanpinnasta (m) 

1 

1,5-1,75 

2,3-2,6 

2,9-3,1 

5,0 

4 
0,75-0,95 

1,2-1,4 

 

5 

 

0,60-0,70 

1,20-1,30 

1,30-1,45 

 

4.6.1 Raekokojakautuma 

Kaikille maaperänäytteille määritettiin raekokojakautuma pesu- ja kuivaseulonnan sekä 

areometrikokeen perusteella. Pesuseulonnat tehtiin 0,063 mm pesuseulalla (kuva 17). 

Pesuseulonnan jälkeen näytteitä poltettiin uunissa 105 °C:ssa noin 12 tuntia ennen 

kuivaseulontaa. Kuivaseulonnoissa käytettiin seulasrajaa, joka koostui kymmenestä 

seulasta (kuva 18). Seulojen silmäkoot olivat millimetreissä: 32;16; 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 

0,125 ja 0,063. 

  

Kuva 17. Joulumerkintien rivitalotontilta otettujen maaperänäytteiden pesuseulonnat 

tehtiin Oulun Yliopiston Geoteknisessä laboratoriossa 0,063 mm seulan läpi (Kuva: 

Heikkilä A. 2016). 
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Kuva 18. Tutkimuskohteen maaperänäytteet seulottiin seulasarjalla, joka sisälsi 

kymmenen seulaa (Kuva: Heikkilä A. 2016). 

 

Areometrikokeet tehtiin lasisella hydrometrilla (kuva 19). Areometrikokeeseen käytettiin 

vain 2 mm:n seulan läpäissyttä maa-ainesta. Kaksi alapihalta (tutkimuspisteestä 5, 

syvyydeltä 1,2-1,3 m ja 1,3-1,45 m) otettua näytettä poltettiin kuivaseulonnan jälkeen 

uunissa areometrikoetta varten näytteiden sisältämien roskien ja eloperäisen aineksen 

poistamiseksi. Näytteitä poltettiin 800 °C:ssa noin kahden tunnin ajan, jonka jälkeen uuni 

sammutettiin ja näytteet jätettiin jäähtyvään uuniin yön yli. Näytteet jäähdytettiin 

seuraavana aamuna eksikaattorissa ennen areometrikoetta. Poltettujen näytteiden 

humuspistoisuus määritettiin uunissa palaneen massan perusteella.  
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Kuva 19. Areometrikoe Joulumerkintien rivitalotontilta otetuille näytteille tehtiin Oulun 

Yliopiston geoteknisen laboratorion lasisella hydrometri-mittalaitteella (Kuva: Heikkilä 

A. 2016). 

 

4.6.2 Vedenpidätyskäyrä 

Tutkimuspisteistä 1 ja 4 otetuille näytteille määritettiin kesä- ja heinäkuussa 2016 

vedenpidätys- eli pF-käyrät suljetussa lautaspainekammiossa (kuva 20). Metallisiin 

lieriöihin tiivistetyt ja vedellä kyllästetyt maanäytteet asetettiin suljettuun kammioon, 

jonka sisällä vallitsevaa painetta kasvatettiin portaittain ja näytteistä irtoavan veden 

purkautumista kammiosta tarkkailtiin. Näytteistä poistui vettä kammion painetta 

nostamalla. Painetta ylläpidettiin kussakin paineportaassa siihen asti, kunnes kammiosta 

ei enää poistunut vettä. Tämän jälkeen kammio avattiin näytteiden punnitsemisen ajaksi 

ja koetta jatkettiin lisäämällä painetta seuraavaan paineportaaseen. Näytteisiin jäänyt 

vesipitoisuus laskettiin jokaisessa paineportaassa.  
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Kuva 20. pF-koe tutkimusalueen maaperänäytteille tehtiin suljetussa painekammiossa 

Oulun Yliopiston Geoteknisessä laboratoriossa. Vasemman puoleisessa kuvassa on 

suljettu painekammio. Kuvan etualalla näkyy kammiosta tuleva vedenpoistoputki. 

Oikeanpuoleisessa kuvassa on kammiossa olevat kuusi maaperänäytettä (Kuva: Heikkilä 

A. 2016). 

4.7 Pohjaveden virtausmalli 

4.7.1 Tausta-aineiston kokoaminen 

Tarkasteltavasta tilanteesta muodostettiin aluksi pelkistetty kokonaiskuva kokoamalla 

kaikki tunnetut lähtötiedot tausta-aineistoksi. Työssä selvitetyt pohjaveden-, maan- ja 

kallionpinnan tasot, ilmastotiedot, virtaamamittaukset sekä maaperänäytteiden 

tutkimustulokset koottiin sanalliseksi kuvaukseksi, jota havainnollistettiin taso- ja 

leikkauskuvilla. Tausta-aineistoa käytettiin matemaattisen mallin lähtötietoina. 

4.7.2 Pohjavesivirtauksen mallintaminen SEEP/W:lla 

Matemaattinen malli koostuu mallinnettavan alueen ja alueen rajojen geometrian 

määrittämisestä, tutkittavan suureen tasapaino- ja virtausyhtälöistä, tiettyjen materiaalien 

käyttäytymistä kuvaavista yhtälöistä, tunnettua lähtötilannetta kuvaavista alkuehdoista 

sekä reunaehdoista, jotka kuvaavat vuorovaikutusta mallinnusalueen ja sen ulkopuolelle 

jäävän ympäristön välillä. (Bear & Verruijt 1987, s. 12-13)  

Mallintaminen on todellisuuden yksinkertaistamista ja malli on korkeintaan niin tarkka 

kuin on lähtöarvotkin, joiden perusteella malli rakennetaan. Mallilla simuloitava tilanne 

ja siihen vaikuttavat tekijät on tunnettava niin hyvin, että tilanteesta on vähintään suuntaa 

antava käsitys jo ennen mallinnusta. Tällöin mallin luotettavuutta voidaan arvioida myös 

sen perusteella, vastaavatko tulokset suuruusluokaltaan todellista tilannetta. 
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Mallintaminen on usein toimiva työkalu pohjavesivirtauksen hahmottamisessa. Mallin 

hyvyyttä on arvioitava aina tapauskohtaisesti käytössä olleiden lähtötietojen, mallintajan 

kokemuksen ja ohjelman tuntemisen pohjalta. Mallinnus on siis aina arvio todellisesta 

tilanteesta luonnossa. 

Tässä työssä matemaattinen malli muodostettiin GEO-SLOPE International Ltd:n 

SEEP/W-laskentaohjelman versiolla 2007. Elementtimenetelmään perustuvaa SEEP/W-

ohjelmaa käytetään suotovesivirtauksen mallinnuksessa ja sillä voidaan simuloida 

pohjaveden virtausta huokoisessa materiaalissa (GEO-SLOPE International Ltd. 1991-

2001). Ohjelmaa käytetään työkaluna muun muassa geotekniikan, 

yhdyskuntarakentamisen ja kaivostekniikan suunnittelussa (GEO-SLOPE International 

Ltd. 2016).  

Ohjelma mallintaa veden virtausta Darcyn lain mukaan sekä täysin kyllästyneessä että 

osittain kyllästyneessä vyöhykkeessä, jolloin veden virtaus maaperässä on verrannollinen 

hydrauliseen gradienttiin ja maaperän hydrauliseen johtavuuteen. Ohjelman 2D-malli 

rakennetaan määrittämällä mallinnusalue ja alueen materiaalille materiaaliominaisuudet. 

Mallinnusalue voi koostua yhdestä tai useammasta materiaalikerroksesta. Lisäksi malliin 

määritetään mallin reunoilla vallitsevat reunaehdot. Malli rakennetaan kuvaamaan joko 

tasapainotilannetta (steady-state) tai ajan suhteen muuttuvaa tilannetta (transient). 

Materiaaleille annetaan hydraulisen johtavuuden (K) arvo kyllästyneessä vyöhykkeessä 

sekä kyllästynyt vesipitoisuus (WC) ja jäännösvesipitoisuus (Residual water content). 

Lisäksi x- ja y-suuntaisten hydraulisten johtavuuksien välinen suhde (Conductivity Ratio) 

ja hydraulisen johtavuuden suunta (Conductivity Direction) täytyy määrittää. Ohjelma 

laskee materiaalin hydraulisen johtavuuden sekä tilavuusvesipitoisuuden materiaalin 

huokosvedenpaineen funktiona. Malliin voidaan asettaa reunaehtoja painekorkeutena 

(H), kokonaisvirtaamana yhteen solmukohtaan (Q), yksikkövirtaamana elementin sivun 

suuntaisesti (q), yksikkögradienttina (i) sekä hydrostaattisena paineena (P).  

Suotovirtausmalli rakennettiin kuvaan 21 merkitystä B-B-leikkauksesta eli asuntojen 5 ja 

6 välisen väliseinän kohdalta. Malli on leveydeltään 88 m ulottuen tontin alapihalta 

parkkipaikkojen kohdalle ylärinteeseen (kuva 22). Pohjavesivirtausta mallinnettiin 

tasapainotilassa (steady-state) pohjaveden ollessa maksimikorkeudessa. 
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Kuva 21. Pohjavesivirtauksen malli rakennettiin B-B-leikkauksen kohdasta. 

 

 

Kuva 22. Pohjavesivirtauksen kaksiulotteinen SEEP/W-suotovirtausmalli. 

 

Mallinnusalueen maaperän oletettiin olevan kauttaaltaan homogeenista hiekkamoreenia 

perustuen tontilta otettuihin maaperänäyteisiin. Kirjallisuudesta löytyvien arvojen sekä 

maaperänäytteiden raekokojen avulla laskettujen hydraulisten johtavuuksien perusteella 

pohjamaan hydraulinen johtavuus täysin kyllästyneessä vyöhykkeessä oletettiin olevan 

väliltä 10-6 …10-4 m/s. Mallissa pohjaveden pinnankorkeustaso laskee, kun materiaalille 

määritettyä maaperän hydraulista johtavuutta suurennetaan eli mitä paremmin mallin 

materiaali johtaa vettä, sitä alemmas pohjavedenpinta mallissa asettuu. Malli antaa siis 

sitä syvemmän eli perustusten kuivattamisen kannalta todennäköisesti paremman 

pohjaveden pinnankorkeuden, mitä suuremmaksi materiaalin hydraulinen johtavuus 

määritetään. Salaojien vaadittava asennussyvyys syvenee maaperän hydraulisen 

johtavuuden pienentyessä. Mallissa käytettiin hydraulisen johtavuuden minimiarvoa 10-6 

m/s ja se oletettiin saman suuruiseksi vaaka- ja pystysuuntaisille virtauksille. Pohjamaan 

huokoisuudelle käytettiin arvoa 0,4 perustuen kirjallisuudesta löytyviin hiekan ja 

moreenin huokoisuuden suuruusluokka-arvoihin. Jäännösvesipitoisuutena käytettiin 
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hiekan vedenpidätyskäyrästä (kuva 23) määritettyä arvoa 0,05.  Mallinnuksessa käytetyt 

hiekkamoreenin materiaaliarvot on esitetty taulukossa 5. 

 

Kuva 23. Hiekan (Sand) jäännösvesipitoisuus on vedenpidätyskäyrän mukaan muutaman 

prosentin suuruusluokkaa (Domenico & Schwartz 1998, s. 53). 

 

Taulukko 5. Mallin materiaalitiedot. 

Materiaalin nimi K (at saturation) Saturated WC 
Residual water 

content 
k-ratio k-direction 

HkMr 10-6 m/s 0,4 0,07 1 0° 

 

Mallin oikeassa laidassa käytettiin reuna-ehtona tutkimuspisteessä 1 mitattua 

pohjavedenpinnan maksimikorkeutta ja vastaavasti vasemman laidan reunaehtona pisteen 

5 pohjavedenpinnan maksimikorkeutta. Tutkimuspisteet sijaitsevat noin 17…27 metrin 

etäisyydellä mallin leikkauslinjasta. Reunaehdot asetettiin pohjavedenpinnan 

ekvipotentiaaliviivojen ja B-B-leikkauslinjan leikkauskohtien perusteella (kuva 21). 

Ekvipotentiaaliviivan kohdalla pohjaveden pinnankorkeuden taso oletetaan pysyvän 

vakiona. Pohjaveden pinnankorkeudet mallin laidoissa asetettiin vakiopainekorkeuksina 

ja ne näkyvät mallissa sinisinä janoina (kuva 22).  
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Mallin yläpinnan reunaehtoina käytettiin vuoden 2015 sadesummasta laskettuja arvoja 

kuvan 22 mukaisesti niin, että asfalttipinnalta maaperään suotautuvan veden määrä 

oletettiin olevan 15 % sadannasta (merkitty malliin mustilla nuolilla) ja viheralueelta 50% 

sadannasta (merkitty malliin vihreillä nuolilla). Talon katon kohdalla sadeveden oletettiin 

kulkeutuvan katolta sadevesiviemäriin niin, ettei sadannasta päädy yhtään vettä 

maaperään (merkitty malliin violeteilla nuolilla). Nykyiset olemassa olevat salaojat 

asetettiin malliin solmukohtina, jotka eivät syötä malliin vettä mutta päästävät veden 

poistumaan solmukohdasta. Salaojat näkyvät mallissa valkoisina kolmioina (kuva 22). 

Mallin reunaehdot on lueteltu taulukossa 6. 

Taulukko 6. Mallin reunaehdot. 

Reunaehto Tyyppi Arvo 

maksimi pv-korkeus tutkimuspisteessä 1 vakiopainekorkeus H 10,54 m 

maksimi pv-korkeus tutkimuspisteessä 5 vakiopainekorkeus H 8,06 m 

nykyiset salaojat 
kokonaisvirtaama Q yhteen 
solmukohtaan 

0 m3/s 

sadanta asfalttipinnan kohdalla 
yksikkövirtaama q elementin sivun 

suuntaisesti 

 3,63*10-9 m/s  

 

sadanta viheralueen kohdalla 
yksikkövirtaama q elementin sivun 

suuntaisesti 
1,21*10-8 m/s 

sadanta katon kohdalla 
yksikkövirtaama q elementin sivun 
suuntaisesti 

0 m/s 

 

Maaperän hydraulinen johtavuus sekä ylärinteeseen reunaehdoksi asetettu pohjaveden 

pinnankorkeus ovat tässä mallissa merkittävimmät osatekijät mallin laskemaan 

pohjaveden pinnankorkeuteen talon kohdalla. Maaperän hydraulisen johtavuuden 

kasvaessa pohjaveden pinnankorkeustaso laskee, mutta toisaalta ylärinteestä etupihan 

salaojiin saapuva vesimäärä kasvaa lisäten salaojiin tulevan pohjaveden määrää. 

Ylärinteessä vallitsevan pohjaveden pinnankorkeustason nostaminen luonnollisesti 

nostaa pohjaveden pinnankorkeutta myös talon kohdalla ja koko mallin alueella.  

Mallia kalibroitiin tutkimuspisteestä 2 tehtyjen pohjaveden pinnankorkeusmittausten, 

etupihan salaojalinjan kokonaisvirtaamamittausten sekä tontilta otettujen 

maaperänäytteiden rakeisuuksien perusteella määritetyn hydraulisen johtavuuden avulla. 

Mallinnuksen tavoitteena oli arvioida pohjavedenpinnan nykyistä korkeustasoa rivitalon 

perustusten läheisyydessä eli nykyisten olemassa olevien salaojien riittävyyttä. 

Suotovirtausmallin avulla pyrittiin myös hahmottelemaan salaojituksella toteutettavia 
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vaihtoehtoja kuivatuksen parantamiseksi, jotta pohjaveden korkeus laskisi riittävästi 

perustusten läheisyydessä. 

Pohjavedenpinnan tavoitetasoksi asetettiin aluksi vähintään 50 cm:n syvyys perusmuurin 

ja anturoiden alapinnasta. Toisessa vaiheessa tarkasteltiin mahdollisuuksia alentaa 

pohjavettä jopa 100 cm:n etäisyydelle perustusten alapinnasta.  

4.8 Painumatarkastelu  

Pohjavedenpinnan alentamisesta aiheutuva painuma rivitalon pohjamaassa laskettiin 

GeoCalc-laskentaohjelman versiolla 3.0. Ohjelma laskee kokonaispainuman Ohde-

Janbun tangenttimoduulimenetelmällä, jossa materiaaleille annetaan tilavuuspainon (γ) 

lisäksi moduuliluku (m) sekä jännityseksponentti (β) maaperän 

normaalikonsolidoituneessa osassa. Moduuliluku ja jännityseksponentti kuvaavat 

maaperän kokoonpuristuvuusmoduulin jännitysriippuvuutta. Maaperän 

kokoonpuristuvuusmoduuli määritetään yleensä ödometrikokeella, joka tehdään 

kohteesta otetuille maaperänäytteille. Tässä työssä pohjamaan moduuliluku ja 

jännityseksponentti arvioitiin kirjallisuudesta löytyvien arvojen perusteella. Taulukossa 

7 on lueteltu RIL:n julkaisemassa pohjarakennusoppaassa (RIL 95, s. 43) esitettyjä 

suuruusluokka-arvoja eri maalajien moduuliluvuille ja jännityseksponenteille. 

Taulukko 7. Kokoonpuristuvuusmoduulin eksponentin ja moduuliluvun vaihtelualue eri 

maalajeille (RIL 95, s. 43). 

Maalaji β m Konsolidoitumistila 

Herkkä savi ja lieju -0,2…-0,3 5…20 normaalikonsolidoitunut 

Siltti 0,0…0,3 20…100 normaalikonsolidoitunut 

Kuivakuorisavi ja siltti 0,5 50…80 ylikonsolidoitunut 

Hiekka 0,4…0,7 100…800 normaalikonsolidoitunut 

Sora 0,2…0,5 200…1700 normaalikonsolidoitunut 

Moreeni 0,2…0,5 300…2500 normaalikonsolidoitunut 

 

Pohjamaan moduuliluvulle ja jännityseksponentille käytettiin arvoja m=300 ja β=0,2. 

Pohjamaan kuivatilavuuspainoksi arvioitiin γ=21 kN/m3. Arvio perustuu Rantamäen jne. 

(1979) julkaisemassa oppikirjassa esitettyihin eri maalajien kuivatilavuuspainoihin 

(taulukko 8). Painumalaskenta tehtiin tilanteelle, jossa pohjavettä alennettaisiin noin 

kaksi metriä eli pohjamaalle aiheutuisi 20 kN/m2 suuruinen kuormituslisäys. Talon 
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omasta painosta syntyy pohjamaahan pysyvä kuormitus, jonka suuruudeksi arvioitiin 5 

kN/m2. 

Taulukko 8. Eri maalajien kuivatilavuuspainojen suuruusluokka-arvoja (Rantamäki jne. 

1979, s. 85). 

Kuivatilavuuspainoja γ [kN/m3] 

Maalajin tiiviys Hiekkainen siltti Hiekka Sora Moreeni 

Löyhä ≥14,0 ≤16,0 ≤18,0 ≤19,0 

Keskitiivis 14.0…16,0 16,0…18,0 18,0…20,0 19,0…21,0 

Tiivis <16,0 >18,0 >20,0 >21,0 
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5 TUTKIMUSTULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

Suotovirtausmallinnuksen tulosten perusteella nykyiset salaojat sijaitsevat liian 

korkealla, eivätkä ne alenna pohjaveden pinnankorkeutta riittävästi rivitalon perustusten 

läheisyydessä. Pohjaveden pinnankorkeutta saatiin alennettua tavoitetasoon 

mallintamalla tilannetta nykyisiä salaojia syvemmälle asennettavilla salaojalinjoilla. 

Mallin antamien tulosten perusteella riittävä kuivatus voitaisiin saavuttaa täydentämällä 

nykyistä salaojitusta uusilla salaojilla. Painumalaskentojen perusteella pohjavedenpinnan 

alentaminen tavoitetasoon ei aiheuta alueella haitallisen suuria painumia. 

5.1 Pohjaveden pinnankorkeudet 

Pohjaveden pinnankorkeuden jatkuvatoimisen ja manuaalisen mittauksen tulokset on 

esitetty kuvassa 24. Siihen on koottu havaintojakson ajalta kunkin vuorokauden mittaus 

kello 15:00 sekä jokainen havaintojakson aikainen käsin tehty mittaus. Manuaalisen 

mittauksen kellonaika on vaihdellut, joka selittää pientä eroavuutta dataloggereilla 

mitattuihin arvoihin. Havaintojakson aikana pohjaveden pinnan taso oli kaikissa 

tutkimuspisteissä korkeimmillaan joulukuussa 2015. Pisteessä 1 pohjavesi laski 

minimiarvoonsa maaliskuussa 2016. Muissa pisteissä pohjavesi oli alimmillaan 

kesäkuussa 2016.  
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Kuva 24. Pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelu Joulumerkintien tutkimuskohteen 

tutkimuspisteissä koko havaintojakson aikana.  

 

Pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelu havaintojakson aikana oli suhteellisen vähäistä 

kaikissa pohjavesiputkissa (kuva 25). Korkeimman ja matalimman pinnankorkeuden 

välinen ero oli suurin alapihalla olevassa putkessa, tutkimuspisteessä 5, jossa 

pohjavedenpinnan vaihteluväli oli 49 cm. Vähiten pohjaveden pinnankorkeus vaihteli 

asunnon 6 päädyssä olevassa putkessa, tutkimuspisteessä 2, jossa vaihteluväli oli vain 

22cm. Vähäinen pohjaveden pinnankorkeusvaihtelu viittaa siihen, että alueen pohjamaa 

on hyvin vettä johtavaa maaperää, jossa pohjaveden pinnankorkeus pysyy ympäri vuoden 

melko samana. 
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Kuva 25. Pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelut ja maanpinnan korkeus 

tutkimuspisteissä. 

 

Pisteissä 4 ja 5 pohjaveden pinnankorkeusvaihtelu oli suurin, väliltä 41…49 cm. Näissä 

pisteissä pohjaveden pinta oli myös lähimpänä maanpintaa, alle metrin syvyydessä 

maanpinnasta. Mitä lähempänä maanpintaa pohjavedenpinta on, sitä herkemmin sadanta, 

ilman lämpötila ja haihdunta vaikuttavat pohjaveden pinnankorkeuteen. Postilaatikolla 

(tutkimuspiste 4) ja alapihalla (tutkimuspiste 5) olevissa pohjavesiputkissa 

sääolosuhteiden vaikutus pohjaveden pinnankorkeuteen on selvemmin nähtävissä, kuin 

putkissa 1 ja 2, joissa pohjavedenpinta on huomattavasti maanpintaa syvemmällä.  

 

5.2 Ilmastotiedot 

Pohjaveden pinnantarkkailujaksoa edeltäneet kuukaudet olivat Oulun seudulla 

keskimääräistä sateisempia. Lisäksi havaintojaksoa edeltänyt kesä oli keskimääräistä 

viileämpi ja havaintojakson aikainen talvi keskimääräistä lauhempi. Runsaiden sateiden 

myötä pohjavedeksi mahdollisesti päätyvää vettä tai lunta syntyy yleensä enemmän. 

Talvilämpötilojen noustessa yhä suurempi osa sadannasta saapuu lumen sijaan vetenä. 

Vesisade taas imeytyy maaperään nopeammin kuin lumisade, joka jää talvella 
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maanpinnalle ja pääsee imeytymään maahan vasta lumen sulaessa keväällä. Lisäksi ilman 

lämpötilan lauhtuessa talvella maa jäätyy vähemmän ja hitaammin parantaen veden 

imeytymistä maaperään. Kesälämpötilojen laskiessa vuorostaan haihdunta maanpinnalta 

vähenee, jolloin suurempi osa sadevedestä päätyy maaperän läpi suotautumalla 

pohjavedeksi. Vuosien 2015-2016 aikana vallinneet sääolosuhteet vaikuttivat siis monin 

tavoin pohjaveteen lisäten pohjaveden muodostumista ja nostaen pohjaveden 

pinnankorkeuksia.  

Kuvassa 26 on esitetty vuorokausikohtaiset keskilämpötilat ja sadantasummat 

Oulunsalon Pellonpäässä tammikuusta 2015 heinäkuun 2016 loppuun saakka. Kuvaan on 

piirretty vertailun vuoksi myös jokaisen kuukauden sadantasumman ja 

ilmankeskilämpötilan pidemmän aikavälin keskiarvot Oulussa vuosilta 1981-2010. 

 

 

Kuva 26. Kuukausittaisten sadantasummien ja keskilämpötilojen vertailua pitkän ajan 

keskiarvoihin alkaen tammikuusta 2015 tarkasteluajanjakson loppuun saakka 

(Ilmatieteen laitos 2016a ja 2016b). Pohjavedenpinnan jatkuvatoiminen mittaus on ollut 

käynnissä tähdellä (*) merkittyinä kuukausina. 
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Vuonna 2015 vuoden kokonaissadanta oli 764 mm, joka on lähes 50 % suurempi kuin 

kolmenkymmenen vuoden keskiarvo (513 mm) Oulussa. Vuonna 2015 sadantasumma 

lokakuun loppuun mennessä oli 624 mm, kun se pitkän ajan keskiarvona on ollut 434 mm 

eli noin 190 mm vähemmän. Pohjavedenpinnan mittausten alkaessa marraskuussa 2015 

sitä edeltäneet kuukaudet ovat olleet siis poikkeuksellisen sateisia. Erityisesti tammi-, 

kesä- ja syyskuu ovat olleet vuonna 2015 hyvin runsassateisia. Myös loppuvuosi 2015 

jatkui sateisena sekä tavanomaista lämpimämpänä. Sateet jatkuivat runsaina joulukuulle 

2015 saakka, mikä selittää mitattujen pohjaveden pinnankorkeuksien maksimiarvojen 

ajoittumista joulukuulle eli hieman myöhemmäksi, kuin Suomessa yleensä. 

Kuvassa 27 on esitetty havaintojakson aikainen vuorokausittainen ilman lämpötila ja 

kuvassa 28 vuorokausisadanta sekä pohjaveden pinnanvaihtelu havaintoputkissa 1, 2, 4 

ja 5 havaintojakson aikana. 

 

 

Kuva 27. Oulunsalon Pellonpään sääasemalla mitattu vuorokausittainen ilman lämpötila 

tarkastelujakson aikana 22.11.2015-31.7.2016 (Ilmatieteen laitos 2016a).  



58 

 

Kuva 28. Sadannan vaikutus pohjaveden pinnankorkeuksiin havaintoputkissa 1, 2, 4 ja 5 

tarkastelujakson 22.11.2015-31.7.2016 välisenä aikana. Sadantatiedot on mitattu 

Oulunsalon Pellonpään sääasemalla (Ilmatieteen laitos, 2016a). 

 

Kuvasta 28 on nähtävissä, että sadannan vaikutus pohjaveden pinnankorkeuksiin oli 

havaintojakson aikana suurimmillaan loppusyksyllä 2015 ja keskellä kesää 2016. Sen 

sijaan talvella, esimerkiksi helmikuun 2016 alkupuolella, runsaatkaan sateet eivät 

nostaneet pohjaveden pinnankorkeuksia havaintoputkissa kovin merkittävästi. Tämä on 

luonnollista, koska talvella maan ollessa roudassa ja sateiden tullessa lumena, suurin osa 

sateesta jää lumena maanpinnalle ja mahdollisesti vetenäkään tuleva sade ei pääse 

imeytymään lumipeitteessä olevaan, jäätyneeseen maaperään niin hyvin kuin sulaan 

maahan syksyllä ja kesällä. Ilman lämpötila oli tammikuun ajan reilusti pakkasella (kuva 

27), jolloin kaikki sadanta tuli lumena. Helmi- ja maaliskuu olivat tammikuuta lauhempia 

ja lämpötila nousi silloin välillä jopa plussan puolelle. Lauhemman lopputalven aikaiset 

sateet tulivat osittain vetenä, mikä ei kuitenkaan näkynyt heti pohjaveden 

pinnankorkeuksien nousuna. Maanpinnan päällä olevalle lumelle satava vesi ei pääse 

imeytymään maaperään, vaan veden suotautuminen pysähtyy lumikerrokseen ja vesi 

päätyy maaperään ja pohjavedeksi vasta myöhemmin keväällä lumen ja maaperän 

sulamisen myötä. 
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Kesällä, erityisesti heinäkuussa 2016, runsaat sateet näyttävät heijastuvan 

havaintoputkien pohjaveden pinnankorkeuksiin välittömästi, mikä kertoo alueen 

maaperän hyvästä vedenjohtavuudesta. Sadantahuiput näkyvät kaikkien havaintoputkien 

pohjaveden pinnankorkeuksissa. Kuitenkin postilaatikolla olevassa putkessa 

(tutkimuspiste 4) ja alapihalla (tutkimuspiste 5) pohjavedenpinnat nousivat sateiden 

myötä vielä reilummin kuin ylempänä olevissa putkissa talon päädyssä (piste 2) ja 

ylärinteessä (piste 1). Ero selittyy sillä, että pisteissä 4 ja 5 pohjavedenpinta on jatkuvasti 

lähempänä maanpintaa kuin pisteissä 2 ja 1, joissa pohjavesi on syvemmällä 

maanpinnasta ja sadevesi kulkee maaperässä pidemmän matkan imeytyessään 

maanpinnalta pohjavesivyöhykkeeseen.  

 

5.3 Salaojien virtaamamittaukset 

Salaojaputkien keräämien salaojavesien virtaamat talon ylä- ja alarinteen puolella 

olevissa salaojalinjoissa on esitetty taulukossa 9. Virtaamamittausten hetkellä talon 

ympäriltä poistui vettä nykyisten salaojien avulla yhteensä noin 23 m3/vrk. 

Taulukko 9. Virtaamat Joulumerkintie 13 A-rivitalon ympärillä olevissa nykyisissä 

salaojissa.  

Paikka Virtaama [m3/vrk] 

Salaojalinja ylärinteen puolella (rakennettu 2012) 5,2 

Salaojalinja alarinteen puolella (rakennettu 2000) 17,8 

Talon ympäriltä tulevat salaojavedet yhteensä 23,0 

     

Nykyisiin salaojiin on tehty yksittäiset virtaamamittaukset myös kesäkuussa 2015 

(Aartkoski 2016b). Tuolloin kokonaisvirtaamaksi talon ylä- ja alarinteistä kertyville 

salaojavesille oli mitattu noin 33 m3/vrk. Sää oli ollut mittauspäivänä pilvinen ja sateinen 

ja ilman lämpötila 8 °C. Vuoden 2015 virtaamamittauksien huomattavasti suurempi arvo 

on todennäköisesti ollut seurausta silloisesta säästä, jolloin maaperään suotautuneet 

sadevedet ovat nostaneet salaojissa virtaavan veden määrää. Virtaamamittausten 

perusteella vaikuttaa, että nykyiset salaojat ovat toiminnassa ja niiden kautta kulkee 

huomattavia vesimääriä. Takapihan puoleisessa, vuonna 2000 rakennetussa salaojassa 

virtaama on huomattavasti suurempi kuin 2012 rakennetussa salaojassa etupihalla. 
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5.4 Maaperänäytteet 

Näytteiden rakeisuuskäyrät on esitetty liitteen 3 kuvissa 1-4 ja humuspitoisuuden 

määrityksen tulokset on esitetty liitteen 4 taulukossa 1. 

Alapihan kahden syvimmän näytteen pesuseulonnan jälkeiset humuspitoisuudet olivat 

5,3 % (1,2-1,3 m syvyydellä maanpinnasta) ja 4,2 % (1,3-1,45 m syvyydellä 

maanpinnasta). Määritetyt pitoisuudet eivät kuvaa koko näytteen humuspitoisuutta, sillä 

pesuseulonnassa hävinnyt eloperäinen aines ei näy näissä pitoisuuksissa. Myös 

kuivaseulonnassa pieni osa eloperäisestä aineksesta on voinut jäädä 2 mm:n seulalle tai 

sitä ylemmille seuloille vähentäen lasketussa humuspitoisuudessa näkyvää eloperäisen 

aineksen määrää. 

Näytteet luokiteltiin geoteknisen maalajiluokituksen mukaisesti. Kunkin näytteen maalaji 

määräytyi sen lajitteen mukaan, jonka alueelle 50 %:n läpäisyprosenttia vastaava raekoko 

d50 osui (Jääskeläinen 2009, s. 23). Kaikkien näytteiden päämaalajite d50-menetelmällä 

osoittautui hiekaksi (Hk). Kaikki näytteet sisälsivät vähintään 5 % soraa (Sr) sekä 

vähintään 5 % silttiä (Si), joten maalajit nimettiin lisäksi moreeniksi (Mr) (Jääskeläinen 

2009, s. 24). Alapihalla sijaitsevasta tutkimuspisteestä 5 otettu syvin näyte oli pahan 

hajuista ja väriltään kirjavaa (kuva 29) sisältäen eloperäisen aineksen lisäksi pieniä 

bitumikokkareita. Maaperä ei vaikuttanut luonnonmaalta. Maanäytteen perusteella 

alapihan maa-aineksia on mahdollisesti vaihdettu jossain vaiheessa ja näyte luokiteltiin 

täyttömaaksi (Tä). Kaikki muut maaperänäytteet olivat hiekkamoreenia (HkMr).  
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Kuva 29. Tutkimuspisteestä 5 syvyydeltä 1,3-1,45 m otettu häiriintynyt maaperänäyte 

(Kuva: Heikkilä A. 2016). 

 

Rakeiden järjestäytyneisyyttä maaperänäytteissä arvioitiin 60 %:n läpäisyprosenttia 

vastaavan raekoon d60 ja 10 %:n läpäisyprosenttia vastaavan tehokkaan raekoon d10 

suhteesta. Raekokosuhdetta d60/d10 kuvataan merkinnällä Cu niin, että Cu:n ollessa alle 5, 

maa-aine on tasarakeista, Cu:n arvoilla 5-15, maa-aines on sekarakeista ja Cu:n ollessa yli 

15, maa-aines on suhteistunut (Jääskeläinen 2009, s. 19). Tasarakeinen maalaji on hyvin 

lajittunut eli se koostuu hyvin samansuuruisista maarakeista. Raekokosuhteen kasvaessa 

maa-aineksen sisältämien eri raekokojen vaihteluväli kasvaa. Suhteistunut maalaji 

sisältää hyvin erikokoisia maarakeita, jolloin pienemmät maarakeet täyttävät isompien 

rakeiden väliin jäävää huokostilaa. Maaperä on siis sitä tiiviimpää ja tilavuuspainoltaan 

raskaampaa, mitä suurempi sen raekokosuhde Cu on. Lähes kaikki näytteet ovat 

suhteistuneita. Näytteiden rakeisuuskäyristä määritetyt raekoot, raekokosuhteet ja 

maarakeiden järjestäytyneisyydet on esitetty taulukossa 10. 

Taulukko 10. Joulumerkintien rivitalotontilta otettujen maaperänäytteiden rakeiden 

järjestäytyneisyys raekokosuhteen perusteella arvioituna.  

Tutkimuspiste 
Näytteen 

ottosyvyys (m) 

Tehokas 

raekoko d10 
Raekoko d50 Raekoko d60 

Raekokosuhd

e Cu = d60/d10 

Rakeiden 

järjestäytynei

syys 

1 

1,5-1,75 0,011 0,3 0,355 
 

32,3 
 

suhteistunut 

2,3-2,6 0,024 0,4 0,63 

 

26,3 

 

suhteistunut 

2,9-3,1 0,008 0,35 0,4 
 

50,0 
 

suhteistunut 

5,0 0,0105 0,6 0,8 

 

76,2 

 
suhteistunut 

4 
0,75-0,95 0,024 0,3 0,4 

 

16,7 

16,7 
 

suhteistunut 

1,2-1,4 0,013 0,24 0,3 

 

23,1 

 
suhteistunut 

5 

0,60-0,70 0,088 0,35 0,355 

 

4,0 

 
tasarakeinen 

1,20-1,30 0,048 0,45 0,650 13,5 sekarakeinen 

1,30-1,45 0,0103 0,26 0,425 41,3 suhteistunut 
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Maaperänäytteiden hydraulista johtavuutta arvioitiin Kozeny-Carmanin, Terzaghin ja 

Slichterin laskentakaavoja käyttämällä. Laskennoissa käytettiin kirjallisuuden avulla 

hiekkamoreenille arvioitua huokoisuuden arvoa 0,4. Hydraulisen johtavuuden arvot 

vaihtelivat laskentatavasta riippuen ollen suurimpia Kozeny-Carmanin 

laskentamenetelmällä ja pienimpiä Terzaghin kaavalla määritettynä. Kullekin näytteelle 

määritettiin hydraulisen johtavuuden keskiarvo kolmen laskentakaavan antamista 

tuloksista. Terzaghin laskentakaavan lajittuneisuusasteen (Ct) arvona käytettiin sen 

vaihteluvälin 6,1*10-3…10,7*10-3 keskiarvoa 0,0084. Näytteiden hydraulisen 

johtavuuden keskiarvot vaihtelivat tontin eri puolilla välillä 4,7*10-7…5,0*10-5 m/s. 

Alapihalta, pisteestä 5 otetuissa näytteissä vedenjohtavuus oli suurin. Laskentakaavoilla 

määritetyt hydrauliset johtavuudet on esitetty taulukossa 11.  

Taulukko 11. Tutkimuskohteen maaperänäytteiden hydrauliset johtavuudet kolmella eri 

laskentakaavalla arvioituna perustuen tehokkaaseen raekokoon d10 ja huokoisuuteen. 

Tutkimuspiste 
Näytteen  

ottosyvyys (m) 

Kozeny-

Carman 
Terzaghi Slichter 

Keskiarvo 

yhden 

näytteen k-

arvoista  

Keskiarvo yhden 

tutkimuspisteen 

kaikkien 

näytteiden k-

arvoista  

1 

1,5-1,75 1,7E-06 3,4E-08 5,8E-07 7,9E-07 

1,5E-6 
2,3-2,6 8,3E-06 1,6E-07 2,8E-06 3,8E-06 

2,9-3,1 9,2E-07 1,8E-08  ei sovellu 4,7E-07 

5,0 1,6E-06 3,1E-08 5,3E-07 7,2E-07 

4 
0,75-0,95 8,3E-06 1,6E-07 2,8E-06 3,8E-06 

2,4E-6 
1,2-1,4 2,4E-06 4,7E-08 8,1E-07 1,1E-06 

5 

0,60-0,70 1,1E-4 2,2E-06 3,7E-05 5,0E-05 

2,2E-5 1,20-1,30 3,3E-05 6,4E-07 1,1E-05 1,5E-05 

1,30-1,45 1,5E-06 3,0E-08 5,1E-07 6,9E-07 

 

Näytteiden vesipitoisuus-arvojen perusteella muodostettiin pF-käyrät, jotka on esitetty 

liitteen 5 kuvissa 1 ja 2. pF-käyristä arvioitiin veden kapillaarinen nousukorkeus 

maaperänäytteissä. Ylärinteessä otetuissa näytteissä kyllästynyt vesipitoisuus vaihteli 

välillä 19…25 % ja kapillaarinen nousukorkeus välillä 10…20 cm. Postilaatikoilta 

otetuissa näytteissä kyllästynyt vesipitoisuus vaihteli välillä 22,5…24,2 % ja 

kapillaarinen nousukorkeus oli molemmissa näytteissä 40 cm. pF-käyristä määritetyt 

kyllästyneet vesipitoisuudet ja kapillaariset nousukorkeudet on esitetty taulukossa 12. 
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Taulukko 12. Kyllästyneet vesipitoisuudet ja kapillaariset nousukorkeudet pF-käyrien 

perusteella arvioituna. 

Tutkimuspiste Näytteen ottosyvyys (m) 
Kyllästynyt vesipitoisuus wsat 

(%) 

Kapillaarinen 

nousukorkeus hc (m) 

1 

1,5-1,75 25 20 

2,3-2,6 19 10 

2,9-3,1 19 20 

5,0 20,8 20 

4 
0,75-0,95 22,5 40 

1,2-1,4 24,2 40 

 

5.5 Suotovirtausmallin lähtötiedot 

Taloa ympäröivän maaston pinnanmuodot vaihtelevat talon päätyjen välillä. 

Maastokartan (kuva 30) mukaan maanpinnan korkeuskäyrä kulkee A-talon poikki 

asuntojen 5 ja 6 kohdalla tarkoittaen, että maanpinta on alun perin ollut talon 

kaakkoispäädyssä muuta taloa korkeammalla. Pohjavedenpinta mukailee 

maanpinnanmuotoja eli maanpinnan laskiessa myös pohjaveden pinta laskee. Talon 

päätyjen välisen maanpinnankorkeuseron vuoksi pohjavedenpinta voi siis pyrkiä 

asettumaan luontaisesti korkeammalle talon kaakkoispäädyssä. Lisäksi kaakkoispäädyn 

kohdalla ylärinteessä, noin 50 m etäisyydellä talosta, on maanpinnassa ympäristöstä 

kohoava nyppylä eli rinne kaakkoispäädyn kohdalla jyrkkenee selvästi jyrkemmin kuin 

talon luoteispäädyn kohdalla talosta ylärinteeseen kuljettaessa.  
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Kuva 30. Joulumerkintien tutkimuskohteessa maanpinnan korkeuskäyrä lävistää A-talon 

asuntojen 5 ja 6 kohdalla (mukaillen Suomen ympäristökeskus 2016). 

 

Mitattujen pohjaveden pinnankorkeuksien perusteella on havaittavissa, että pohjavesi on 

ollut havaintojakson aikana talon kaakkoispäädyssä (tutkimuspisteessä 2) korkeammalla 

kuin luoteispäädyssä (tutkimuspisteissä 3 ja 4). Pohjavedenpinta talon kaakkoispäädyssä 

vaikuttaa olevan perustuksiin nähden haitallisen korkealla. Mitatut pohjaveden 

pinnankorkeudet mukailevat luonnollisesti tontin maanpinnanmuotoja ollen ylärinteessä 

korkeimmalla ja alapihalla alimmalla korkeustasolla. Alapihalla pohjavesi on 

maanpinnan tuntumassa ja takapihan nurmikentällä olevassa painanteessa pohjavesi 

purkautuu maanpintaan. Pohjavesivirtauksen suunta on sekä maanpinnanmuotojen että 

pohjavesimittausten perusteella ylärinteen suunnasta kohti taloa eli talon etupihalta 

takapihalle. 

Kosteusongelma asunnoissa 5 ja 6 on merkitty punaisella kuvaan 31, johon on lisäksi 

koottu muun muassa pohjaveden pinnankorkeuksien vaihteluväli jokaisessa 

tutkimuspisteessä, pisteiden 1 ja 5 kautta kulkevat pohjaveden ekvipotentiaaliviivat, 

pohjaveden virtaussuunta sekä A-talon ympärillä olevat salaojat, kaukolämpöputki ja 

puhelinkaapeli. Pohjavedenpinnan ekvipotentiaaliviivat sekä pohjavesivirtauksen suunta 

on arvioitu pisteissä 1, 2, 4 ja 5 tehtyjen jatkuvatoimisten pohjavesimittausten 

maksimipinnankorkeuksien perusteella. Leikkauskohdista A-A ja B-B on tehty 
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tarkentavat poikkileikkauskuvat. Tontilla on sekä asfaltoituja kulkuväyliä että nurmikkoa. 

Ylärinteessä tutkimuspisteen 1 läheisyydessä on lisäksi metsää. 

 

 

Kuva 31. Joulumerkintien rivitalotontilta kerättyä tietoa pohjaveden käyttäytymisestä ja 

A-talon ympäristön kuivatuksesta. 

 

Poikkileikkaus A-A (kuva 32) on tehty tutkimuspisteiden 1 ja 5 väliseltä linjalta, viistosti 

taloon nähden. Asunnon 6 perustukset eivät ole A-A leikkauksen kohdalla, mutta 

sijaitsevat kuitenkin leikkauslinjan tuntumassa, ollen lähimmillään vain 0,25 m päässä. 

A-A-leikkauksen takana viiden metrin etäisyydellä sijaitsevassa tutkimuspisteessä 2 

havaittu pohjaveden maksimikorkeus +9,57 on korkeammalla kuin talon alimpien 

perustusten korkeus +9,057. Pohjavedenpintaa ei voida piirtää suoraviivaisesti 

yksittäisten mittauspisteiden välille, mutta poikkileikkaukseen on hahmoteltu 

pohjavedenpinnan suuntaa antava korkeustaso, joka on piirretty kulkemaan suoraan 

pisteissä 1, 2 ja 5 mitattujen maksimipinnankorkeuksien mukaan. 
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Kuva 32. Poikkileikkaus A-A on rivitalon asunnon 5 kohdalta. Olemassa olevat salaojat 

on merkitty kuvaan punaisilla ympyröillä. Pohjavedenpinnan maksimi- ja 

minimikorkeudet on merkitty kuvaan sinisillä ja nykyinen maanpinta vihreällä viivalla. 

 

Poikkileikkaus B-B (kuva 33) on tehty asuntojen 5 ja 6 välisen seinän suuntaisesti. Tässä 

leikkauksessa näkyy A-A-leikkausta selkeämmin kaikki perustusten korkeudet suhteessa 

tutkimuspisteestä 2 (P2) mitattuihin pohjavedenpinnan maksimi- ja minimikorkeuksiin. 

Tutkimuspiste 2 sijaitsee 6,4 m päässä B-B –leikkauksesta. Poikkileikkauksesta käy ilmi, 

että pohjavedenpinta on etupihan salaojia korkeammalla. Nykyiset salaojat etupihalla 

eivät siis alenna pohjavedenpintaa pysyvästi edes salaojien asennustasoon, vaan 

pohjavesi on etupihan salaojan vasemmalla puolella, pohjavesivirtauksen alavirran 

suunnassa, salaojaa korkeammalla. Olemassa olevat salaojat ovat niin korkealla, että 

vaikka ne salaojat leikkaisivat niiden yläpuolisen pohjavesivirtauksen kokonaan, ei niiden 

asennussyvyys ole takapihan perustusten kannalta riittävän alhaalla. 
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Kuva 33. Poikkileikkaus B-B on Joulumerkintien rivitalon asuntojen 5 ja 6 välistä. 

Olemassa olevat salaojat on merkitty kuvaan punaisilla ympyröillä. Pohjavedenpinnan 

maksimi- ja minimikorkeudet on merkitty kuvaan sinisillä ja nykyinen maanpinta 

vihreällä viivalla. 

 

Nykyiset salaojat asuntojen 5 ja 6 kohdalla ovat liian korkealla mitattuihin pohjaveden 

pinnankorkeuksiin nähden, koska pohjaveden pinnankorkeus on mittausten perusteella 

etupihan salaojalinjan yläpuolella. Myös salaojien kapasiteetti ja vedenottokyky on 

todennäköisesti olosuhteisiin nähden liian pieni, sillä alueen pohjavesivirtaama kulkee 

talon kaakkoispäädyssä perustusten korkeudella. 

 

5.6 Pohjaveden suotovirtausmallinnus 

Pohjavedenpinta asettuu mallissa maanpinnan viettosuunnan mukaiseen kaltevuuteen, 

mutta pohjaveden pinnan kaltevuus on maanpinnan korkeusprofiilia loivempi (liite 6, 

kuva 1). Mallinnustulosten perusteella pohjavesi alenee paikallisesti nykyisten salaojien 

kohdalla. Pohjaveden pinnankorkeus ei kuitenkaan alene etupihan salaojan avulla 

pysyvästi salaojan korkeuteen, vaan nousee salaojan molemmilla puolilla salaojan 

asennustasoa korkeammalle ollen talon alapohjan kohdalla liian korkealla. Mallin 

antamien tulosten perusteella pohjavesi on tällä hetkellä talon kaakkoispäädyssä, 

asuntojen 5 ja 6 välissä, noin 30 cm liian korkealla (liite 6, kuva 2) ensimmäiseen 

tavoitetasoon nähden. Mallinnettu pohjavedenpinta on nykyisillä salaojilla lähimillään 
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noin 23 cm päässä perustusten alapinnasta talon toiseksi reunimmaisen anturan kohdalla 

alapihan puolella. Suotovirtausmallinnuksen tulosten perusteella rivitalon asunnoissa 

havaitut kosteusongelmat voivat olla peräisin perustusten läheisyydessä sijaitsevasta 

pohjavedestä, joka pääsee perustusten kautta kulkeutumaan talon muihinkin rakenteisiin. 

SEEP/W-suotovirtausmallilla voidaan arvioida, miten salaojien sijainti ja lukumäärä 

muuttavat pohjaveden pinnankorkeutta. Lisäämällä malliin uusia salaojia talon etu- ja/tai 

takapihalle, pohjaveden pinnankorkeus odotetusti alenee asetettujen tavoitetasojen 

korkeuteen. Pohjaveden alennuksen suuruus mallissa kasvaa sekä salaojien lukumäärää, 

että asennussyvyyttä lisäämällä. 

Rakennetun 2D-mallin merkittävin epävarmuus johtuu kaksiulotteisen poikkileikkauksen 

tarkastelusta, joka yksinkertaistaa pohjaveden todellista, kolmiulotteista suotovirtausta 

maaperässä. Mallissa pohjavesivirtaus suuntautuu poikkileikkauksen suuntaisesti, mutta 

luonnossa pohjaveden virtaussuunta ei todennäköisesti ole niin suoraviivainen. Malli ei 

siis huomioi pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelua kolmiulotteisessa suunnassa tontilla. 

Pohjavedenpinnan korkeuskäyrät pisteissä 1, 2, 4 ja 5 tehtyjen mittausten perusteella 

suuntautuvat suurin piirtein talon pituussuunnassa. Luonnossa pohjaveden pinnankorkeus 

todennäköisesti muuttuu hieman tutkimuspisteiden ja B-B-leikkauslinjan välillä.  

Lisäksi malli ei ota huomioon tonttialueen ympäristöä suuremmassa mittakaavassa, joten 

mallinnusalueen ulkopuoliset tekijät eivät näy mallinnuksen tuloksissa. Rivitalo-alueen 

lävitse kulkee pohjavesivirtaus, joka ei saavu talon läheisyyteen pelkästään tonttialueelta, 

vaan kauempaa ylärinteen suunnasta. Valuma-alueen raja sijaitsee yli 300 m päässä 

talosta koilliseen eli ylärinteen suuntaan. 

Mallissa tonttialueen maaperä oletetaan olevan kauttaaltaan homogeenista 

hiekkamoreenia, jonka hydraulinen johtavuus on kaikkialla sama. Todellisuudessa 

tonttialueen maaperä voi olla kuitenkin jossain määrin kerroksellista ja maaperän 

koostumus, raekoko ja hydraulinen johtavuus vaihtelevat eri kerroksissa. Maaperän 

vedenjohtavuus todennäköisesti vaihtelee jossain määrin myös suunnasta riippuen niin, 

että vesi liikkuu maassa eri nopeuksilla vaaka- ja pystysuuntaan. Lisäksi malli on 

rakennettu sen oletuksen mukaan, että perustukset on tehty suoraan pohjamaalle ja 

kapillaarinen nousukorkeus perustusten alapuolella on arvioitu olevan sama kuin talon 

ympäriltä otetuissa häiriintyneissä maaperänäytteissä. Perustusten alapuolisesta 

materiaalista ei ole näytteitä, eikä varmaa tietoa. Jos perustusten alapuolelle on tehty 
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massanvaihtoja tai esimerkiksi kapillaarikatkokerros, pohjaveden todellinen 

käyttäytyminen perustusten alapinnassa voi poiketa merkittävästi mallissa esitetystä.   

Verrattaessa mallin antamaa pohjaveden pinnankorkeutta tutkimuspisteessä 2 (P2) 

mitattuihin havaintojakson aikaisiin pohjaveden pinnankorkeuksiin, rakennetun 

SEEP/W-mallin laskema pohjaveden pinnankorkeus vaikuttaa olevan mitattua 

pohjaveden pintaa alempana (kuva 34). Mallin laskema pohjavedenpinta on nykyisillä 

salaojilla tutkimuspisteen 2 kohdalla noin 26 cm pisteessä mitattua pohjaveden 

maksimikorkeutta alempana.  

 

 

Kuva 34. Mallinnettu pohjavedenpinnan taso Joulumerkintie 13 A-rivitalon nykyisillä 

salaojaratkaisuilla. Pohjavedenpinta jää mallissa tutkimuspisteen 2 (P2) kohdalla noin 

26cm alemmas kuin pisteessä havaintojakson aikana mitattu pohjaveden 

maksimikorkeus. 

 

Pohjaveden pinnankorkeus ei nouse mallissa tutkimuspisteen 2 kohdalla siinä mitattuun 

maksimikorkeuteen, vaikka materiaalin hydraulisen johtavuuden arvoa pienennetään. 

Myös sadannan vaikutus pohjavesien korkeuksiin on tässä mallissa minimaalinen, joten 

suotautuvan sadeveden määrää lisäämälläkään pohjavedenpinta ei nouse mallissa pisteen 

2 kohdalla pisteessä mitatun maksimikorkeuden tasolle. 

Kokonaisuudessaan mallin mekanismi toimii kuitenkin varsin hyvin ja pohjaveden 

suotovirtaus sekä pinnankorkeus käyttäytyvät mallissa odotetulla tavalla, joten 

mallinnustulosten perusteella voidaan ymmärtää rivitalon kosteusongelman 
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syntymekanismia ja tehdä suuntaa antavia hahmotelmia uusien salaojien 

asennussyvyyksistä pohjavedenpinnan alentamiseksi tavoitetasoon. Mallin 

epävarmuustekijät tulee huomioida jäljempänä esitetyissä vaihtoehtoratkaisuissa tontin 

kuivatuksen tehostamiseksi. 

5.7 Pohjaveden alentamisesta aiheutuva painuma 

Painumalaskennan perusteella maapohjassa ei ole odotettavissa merkittäviä painumia 

alennettaessa pohjavettä 2 metriä tai vähemmän. Käytettyjä materiaaliarvoja vastaavassa 

maapohjassa tapahtuvan painuman suuruus kahden metrin pohjavedenpinnan 

alentamisen seurauksena on alle 1 cm. Maapohja voi painua eniten talon seinustoilla, 

reunimmaisten perusmuurien alapuolella. Keskellä taloa mahdollinen painuma on 

vähäisintä. 

5.8 Ehdotus tontin kuivattamisen tehostamiseksi 

Rivitalon rakennuspohjan nykyistä kuivatusta olisi mahdollista parantaa lisäämällä 

salaojien asennussyvyyttä ja määrää. Pohjavedenpinta on perustuksiin nähden niin 

korkealla, että pohjavesivirtausta tulisi leikata. Pohjavedenpinnan pitäisi asettua 

pysyvästi perustusten alapinnan alapuolelle. Uusilla salaojituksilla katkaistaan ylärinteen 

suunnasta saapuvan pohjavesivirtauksen pintaosan pääsy talon alle ja ohjataan pohjavesi 

salaojia pitkin talon ohi.  

Pohjavedenpinnan alentamiseen tähtäävä pohjavesivirtauksen leikkaus voitaisiin 

toteuttaa pelkästään etupihalla ennen virtauksen saapumista talon kohdalle tai 

vaihtoehtoisesti vasta takapihalla pohjavesivirtauksen kuljettua talon perustusten ohi. 

Kolmantena vaihtoehtona on leikata pohjavesivirtausta sekä talon etu- että takapihalla. 

Uusien salaojien asennussyvyys riippuu uusien salaojalinjojen määrän lisäksi siitä, 

kuinka syvälle perustusten alapinnasta pohjaveden pinnankorkeus pyritään alentamaan. 

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 on esitetty mallinnuksella saadut uusien salaojien asennussyvyydet, 

jos pohjavettä leikataan vain etupihalla. Vaihtoehdoissa 3 ja 4 tarkastellaan pelkästään 

takapihalla suoritettavilla toimenpiteillä tehtävää pohjavedenalennusta. Vaihtoehdoissa 5 

ja 6 pohjavedenalennus toteutettaisiin sekä etu- että takapihalle asennettavilla uusilla 

salaojalinjoilla. Kaikissa kolmessa variaatiossa on määritetty uusien salaojien 
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asennussyvyys vähintään 50 cm päähän tehtävälle pohjavedenpinnan alennukselle sekä 

vähintään 100 cm päähän perustusten alapinnasta tehtävälle pohjavedenpinnan 

alennukselle. Kaikissa vaihtoehdoissa (taulukko 13) on lähtökohtana olemassa olevien 

salaojien säilyttäminen siltä osin, kuin se uusien salaojien rakennustöiden osalta on 

mahdollista. Uusien salaojien sijoittamisessa huomioidaan, että perustusten vieressä 

salaojaa ei saa rakentaa perustuksen alakulmasta 1:2 kaltevuudessa lähtevän linjan 

alapuolelle. Tässä työssä esitettyjä ehdotuksia voidaan käyttää lähtökohtana talon 

kuivattamisratkaisun yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Vaihtoehdot ovat hahmotelmia 

uusien salaojien asennussyvyyksistä, eikä tämän työn piirustuksia ole tarkoitettu 

käytettäväksi sellaisenaan uusien salaojien rakennuspiirustuksina. Salaojien tarkempi 

suunnittelu ja mitoitus tulee tehdä mahdollisiin rakennustoimenpiteisiin ryhdyttäessä. 

Taulukko 13. Oulun Mäntylässä, osoitteessa Joulumerkintie 13 sijaitsevan rivitalotontin 

kuivattamisen tehostamiseksi hahmotellut vaihtoehdot. Taulukkoon on koottu uuden 

salaojan etäisyys nykyisestä maanpinnasta (Mp), nykyisestä salaojalinjasta (Nyk. sl.) sekä 

talon alimman perustuksen alapinnasta (Perust.). Lisäksi talulukossa on esitetty 

mallinnetun, uusilla salaojilla alennetun pohjaveden pinnankorkeuden etäisyys metreissä 

(Pohjaveden alenema) tutkimuspisteessä 2 mitatusta maksimivedenkorkeudesta. 

Vaihto-

ehto 

Etupihalla Takapihalla Pohja-

veden 

alenema 
[m] 

Etäisyys [m] Etäisyys [m] 

Mp Nyk. sl. Perust. Mp Nyk. sl. Perust. 

1 3,1 1 0,8 - - - 0,8 

2 4,6 2,5 2,3 - - - 1,8 

3 - - - 2,0 0,9 1,3 0,4 

4 - - - 3,4 2,4 2,8 0,7 

5 2,7 0,6 0,4 1,6 0,4 0,8 0,7 

6 3,5 1,4 1,2 2,2 1,1 1,5 1,3 

 

5.8.1 Pohjaveden alentaminen etupihalla 

Etupihalla pohjaveden virtaussuunta on perustuksia kohti. Perustusten kannalta 

pohjavedenpintaa olisi varminta alentaa jo hyvissä ajoin ennen perustuksia edellyttäen 

tietenkin salaojan riittävää vedenottokykyä. Jos salaojan kapasiteetti on 

pohjavesivirtaamaan nähden liian pieni, salaoja alentaa pohjavettä vain paikallisesti. 

Etenkin kaukana perustuksista olevalla liian tehottomalla salaojalla toteutetulla 

pohjavedenpinnan paikallisella alennuksella ei ole perustusten kannalta välttämättä 

merkitystä. Etupihan perustusten vieressä salaojan asennussyvyyttä rajoittaa perustuksen 
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alakulmasta kaltevuudella 1:2 lähtevä linja, jonka alapuolelle salaojaa ei saa asentaa maan 

kantavuuden säilyttämiseksi. Salaojien alin sallittu asennuskorkeus siis nousee 

lähestyttäessä perustuksia. 

Pelkästään etupihalle tehtävällä uudella salaojalinjalla pohjavedenpinta alenisi eniten 

etupihan puoleisen anturan kohdalla. Pohjaveden pinnan alennus olisi asuntojen 

sisääntulon puoleisten perustusten alla huomattavasti suurempi kuin takapihan puoleisten 

perustusten kohdalla. Salaojan pohjavettä madaltava vaikutus siis vähenee, mitä 

kauemmas salaojasta siirrytään pohjavedenvirtauksen suuntaan. Tässä tapauksessa 

etupihalla oleva salaoja alentaa eniten pohjavettä etupihan puoleisen anturan kohdalla ja 

takapihalla reunimmaisen anturan alapuolella pohjaveden alennus on jo huomattavasti 

pienempi. Vaarana on, että etupihalle rakennettavalla uudella salaojalla saavutettaisiin 

vain pohjavedenpinnan paikallinen minimikorkeus. Pohjavesivirtaus ylärinteestä voi olla 

todellisuudessa sen verran suuri, että se uudesta salaojituksesta huolimatta nostaa 

pohjavedenpintaa edelleen liian korkealle heti etupihan salaojan jälkeen.  

Vaihtoehto 1: pohjaveden alennus 50 cm päähän perustuksista 

Rakennetussa mallissa pohjavedenpinta jäisi vähintään 50 cm perustusten alapinnan 

alapuolelle asentamalla etupihalle uusi salaojalinja neljän metrin päähän nykyisestä 

salaojalinjasta ja 80 cm talon alimman perustuksen alapinnan alapuolelle (kuva 35). Uusi 

salaoja tulisi noin 3,1 m syvyyteen nykyisestä maanpinnasta ja noin metrin syvemmälle 

kuin etupihan nykyinen alempi salaoja.  

Mallinnettu suotovesivirtaama vaihtoehdon 1 salaojituksella on esitetty liitteen 7 kuvassa 

1. Pohjavesi alenisi tutkimuspisteen 2 kohdalla pohjavesiputkesta mitatusta 

maksimivedenkorkeudesta (+9,57) noin 0,8 m.  
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Kuva 35. Uuden salaojan sijainti etupihalla 1. vaihtoehdossa. 

 

Vaihtoehto 2: pohjaveden alennus 100 cm päähän perustuksista 

Jotta saavutettaisiin pohjavedenpinnan alennus vähintään metrin päähän alimpien 

perustusten alapinnan alapuolelle, etupihan salaojan syvyyttä täytyy lisätä vaihtoehtoon 

1 verrattuna 1,5 m (kuva 36). Toisessa vaihtoehdossa uusi salaoja tulisi neljän metrin 

päähän nykyisestä salaojalinjasta ja 230 cm alimman perustustason alapuolelle. Uusi 

salaoja olisi jopa 4,6 m nykyisen maanpinnan alapuolella eli 2,5 m nykyistä alempaa 

salaojalinjaa syvemmällä. Pohjavesi alenisi tutkimuspisteen 2 kohdalla pohjavesiputkesta 

mitatusta maksimivedenkorkeudesta (+9,57) noin 1,8 m. Vaihtoehdon 2 salaojituksella 

mallinnettu suotovesivirtaama on esitetty liitteen 7 kuvassa 2.  
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Kuva 36. Uuden salaojan sijainti etupihalla 2. vaihtoehdossa. 

 

5.8.2 Pohjaveden pinnan alentaminen takapihalla 

Takapihalla pohjavesivirtauksen suunta on perustuksista poispäin, joten salaojien 

pohjavettä alentava vaikutus pienenee perustuksista pohjaveden virtaussuuntaan 

mentäessä. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä kauemmas perustuksista takapihan 

salaojalinja viedään, sitä syvemmälle se täytyy kaivaa. 

Pohjavedenpinta vaikuttaa olevan lähellä perustuksia erityisesti talon alapihan puoleisten 

perustusten kohdalla, jolloin pohjavedenpinta tulisi alentua varsinkin takapihan 

puoleisten perustusten alapuolella. Koska talon etupihalla olevien salaojien teho ei 

välttämättä ole riittävä nimenomaan takapihan puoleisten perustusten kohdalla, uusi 

salaojitus voitaisiin toteuttaa vaihtoehtoisesti pelkästään takapihalle, nykyisen 

salaojalinjan rinnalle. Takapihalle tehtävän salaojituksen teho ylettyisi varmimmin juuri 

takapihan puoleisiin perustuksiin.  

Vaihtoehto 3: pohjaveden alennus 50 cm päähän perustuksista 

Takapihalle rakennettava uusi salaoja tulisi 3,2 m päähän perustusten kyljestä ja 130 cm 

alimman perustuksen alapinnan alapuolelle (kuva 37). Uusi salaoja olisi noin 2 m 

nykyisen maanpinnan alapuolella ja noin 0,9 m takapihan nykyistä salaojalinjaa 
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syvemmällä. Pohjavedenpinnan alennus tutkimuspisteen 2 kohdalla olisi noin 0,4 m. 3. 

vaihtoehdon suotovirtausmallinnuksen tulokset on esitetty liitteen 7 kuvassa 3. 

 

Kuva 37. Uuden salaojan sijainti takapihalla 3. vaihtoehdossa. 

 

Vaihtoehto 4: pohjaveden alennus 100 cm päähän perustuksista 

Jotta pohjavedenpinta alentuisi metrin päähän perustuksista pelkällä takapihalle 

tehtävällä uudella salaojalla, sen sijaintia pitäisi muuttaa kauemmas perustusten kyljestä 

sekä syvemmälle kuin vaihtoehdossa 3. Uuden salaojan asennussyvyys kasvaisi 1,5 m ja 

se sijoittuisi 6,2 m päähän perustuksen reunasta (kuva 38). Salaoja olisi 280 cm 

perustusten alapinnan alapuolella, 3,4 m maanpinnan alapuolella ja 2,4 m syvemmällä 

kuin nykyinen takapihan salaoja. Pohjavesi alenisi tutkimuspisteen 2 kohdalla 

pohjavesiputkesta mitatusta maksimivedenkorkeudesta (+9,57) noin 0,7 m. Liitteen 7 

kuvassa 4 on esitetty vaihtoehdolla 4 mallinnettu suotovesivirtaus. 
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Kuva 38. Uuden salaojan sijainti takapihalla 4. vaihtoehdossa. 

 

5.8.3 Pohjavesivirtauksen leikkaus etu- ja takapihalla 

Pohjavettä voisi alentaa myös kahdessa osassa rakentamalla pohjavesivirtausta leikkaava 

salaojalinja sekä etu- että takapihalle. Tässä tapauksessa uusien salaojien 

asennussyvyyksiä voidaan nostaa verrattuna tilanteisiin, joissa uusi salaojitus 

rakennettaisiin pelkästään etu- tai takapihalle. Asennussyvyyksien noustessa erityisesti 

pohjavedenpinnan alapuolella tehtävän kaivu- ja asennustyön määrä vähenisi verrattuna 

vaihtoehtoihin, joissa uusi salaojitus toteutettaisiin vain joko etu- tai takapihalle  

Kahdella uudella salaojalinjalla pohjavesi alenisi myös huomattavasti tasaisemmin koko 

talon leveydeltä, eikä reunimmaisten perustusanturoiden alapuolisien pohjavedenpinnan 

alenemien välinen ero olisi niin suuri. Takapihalle tehtävä salaojitus varmistaisi 

tehokkaammin pohjavedenpinnan pysyvän alentumisen niin, ettei pohjaveden 

alentuminen jäisi vain paikalliseksi etupihalla. Kahdella pohjavedenpinnan leikkauksella 

pohjavedenpinnan alentuminen tapahtuisi siis tasaisemmin ja varmemmin koko talon 

leveydeltä. 
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Vaihtoehto 5: pohjaveden alennus 50 cm päähän perustuksista 

Etupihan uusi salaoja tulisi neljän metrin päähän nykyisestä salaojalinjasta ja 40 cm 

alimman perustustason alapinnan alapuolelle (kuva 39). Uuden salaojan etäisyys 

maanpinnasta olisi noin 2,7 m ja se tulisi noin 0,6 m syvemmälle kuin nykyinen alin 

salaoja etupihalla. 

 

Kuva 39. Uuden salaojan sijainti etupihalla 5. vaihtoehdossa. 

 

Takapihan uusi salaojalinja sijoittuisi 2,2 m päähän perustusten kyljestä (kuva 40) ollen 

80 cm alimman perustuksen alapuolella. Uusi salaoja asennettaisiin noin 1,6 m syvyyteen 

maanpinnasta ja se olisi noin 0,4 m takapihan nykyistä salaojaa syvemmällä. Pohjavesi 

alenisi tutkimuspisteessä 2 mitatusta maksimikorkeudesta noin 0,7 m. Vaihtoehdon 5 

suotovesivirtauksenmallinnus on esitetty liitteen 7 kuvassa 5. 
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Kuva 40. Uuden salaojan sijainti takapihalla 5. vaihtoehdossa. 

 

Tässä vaihtoehdossa etupihan salaojan korkeus nousisi 0,4 m vaihtoehdosta 1, jossa uusi 

salaojitus tehtäisiin pelkästään etupihalle. Takapihan salaojan asennuskorkeus vuorostaan 

nousisi 0,5 m vaihtoehdosta 3, jossa on hahmoteltu salaojitus pelkällä 

takapihanpuoleisella salaojalla.  

 

Vaihtoehto 6: pohjaveden alennus 100 cm päähän perustuksista 

Sekä etu- että takapihalle tehtävillä uusilla salaojilla tehtävä pohjavedenpinnan alennus 

metrin päähän alimman perustusten alapinnan alapuolelle voitaisiin toteuttaa lisäämällä 

vaihtoehdossa 5 esitettyjä asennussyvyyksiä seuraavasti: etupihalla asennussyvyys 

kasvaisi 80 cm ja takapihalla 70 cm. Pohjavesi alenisi tutkimuspisteen 2 kohdalla 

pohjavesiputkesta mitatusta maksimivedenkorkeudesta (+9,57) noin 1,3 m. Vaihtoehdon 

6 suotovesivirtausmallinnuksen tulos on esitetty liitten 7 kuvassa 6. Uusi salaoja tulisi siis 

etupihalla 120 cm alimman perustuksen alapinnan alapuolelle eli 3,5 m syvyyteen 

maanpinnasta ja 1,4 m syvemmälle kuin olemassa oleva alin salaojaputki (kuva 41).  
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Kuva 41. Uuden salaojan sijainti etupihalla 6. vaihtoehdossa. 

 

Takapihalla uusi salaoja sijoittuisi 150 cm alimman perustuksen alapinnan alapuolelle, 

mikä on 2,2 m maanpinnan alapuolella ja 1,1 m nykyistä salaojaa syvemmällä (kuva 42). 

 

 

Kuva 42. Uuden salaojan sijainti takapihalla vaihtoehdossa 6. 
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5.9 Salaojavesien purku 

Vesien johtaminen salaojista eteenpäin voitaisiin toteuttaa asennussyvyydestä riippuen 

joko painovoimaisesti tai pumppaamalla. Käyttökustannusten kannalta salaojavesien 

painovoimainen purkaminen olisi edullisempi ratkaisu, sillä salaojan huolto- ja 

käyttökustannukset ovat alhaiset. Pumppaus sen sijaan vatii sähköä ja siten siitä on myös 

kuluja. Lisäksi pumppaamon käyttöhäiriöihin ja huoltotoimenpiteisiin on varauduttava 

niin, että veden poisto salaojista jatkuu pumppaamon käyttökatkojenkin aikana 

esimerkiksi varapumpulla. Kaikkien vaihtoehtojen ensisijaisena purkuehdotuksena 

esitetään tässä työssä salaojavesien painovoimaista purkamista tontilla jo oleviin 

hulevesiviemäreihin, jos se on alustavien arvioiden mukaisten korkojen puolesta 

mahdollista kohtuullisen etäisyyden päässä sijaitseviin nykyisiin kaivoihin. 

Painovoimaista salaojien purkua hahmoteltiin salaojille asetetulla minimikaltevuudella 

0,5 %. Näistä tasopiirustukset on esitetty liitteessä 8. Olemassa olevien 

hulevesiviemäreiden sekä alapihalta lähtevän kunnan viemärin kapasiteettien riittävyyttä 

uusien salaojien vesille ei ole varmistettu tässä työssä. Myöskään uusien salaojien 

kaltevuuteen ei oteta tässä työssä kantaa. Salaojavesien purkaminen on mitoitettava 

tarkemmilla laskelmilla ennen töiden toteuttamista. 

Vaihtoehdot 1 ja 2 

Kuivatusvesiä ei ole mahdollista johtaa painovoimaisesti etupihan nykyiseen salaojaan 

tai sadevesiviemäriin, sillä pelkästään etupihalle hahmotellut uudet salaojat 

rakennettaisiin huomattavasti olemassa olevia hulevesiviemäreitä syvemmälle. 

Kummassakin vaihtoehdossa etupihan uusi salaoja kallistettaisiin salaojan päädyistä 

kohti kokoojakaivona toimivaa pumppukaivoa, josta vedet pumpattaisiin pihan olemassa 

olevaan sadevesiviemäriin. Sadevesiviemäriputken koko on DN200. Liitteessä 8 on 

esitetty salaojavesien purkaminen vaihtoehdoissa 1 (kuva 1) ja 2 (kuva 2). 

Vaihtoehto 3 

Salaoja kallistettaisiin lähtemään asunnon 6 päädystä ja vedet johdettaisiin 

painovoimaisesti A- ja B-talon väliseen kaivoon 8, johon takapihan nykyisetkin salaojat 

on johdettu (Liite 8, kuva 3). Kaivosta 8 lähtevän purkuputken koko on DN150. 

Salaojavesien johtamista voisi harkita myös lähempänä sijaitsevaan tarkastuskaivoon 6, 

jolloin salaoja kallistettaisiin päinvastaisesti ja salaoja lyhenisi. Kaivosta 6 lähtevän 
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purkuputken (DN100) kapasiteetin riittävyys on kuitenkin epävarmempaa pienemmän 

putkikoon vuoksi.   

Vaihtoehto 4 

Salaoja kallistettaisiin lähtemään asunnon 6 päädystä ja vedet pumpattaisiin uudesta 

pumppukaivosta nykyiseen kaivoon 8 (liite 8, kuva 4). Tässäkin vaihtoehdossa nykyisen 

salaojan tarkastuskaivo 6 olisi lähempänä, mutta jälleen epävarmuus kohdistuu kaivosta 

6 lähtevän purkuputken (DN100) kapasiteetin riittävyyteen. 

Vaihtoehto 5 

Etupihalla salaoja kallistettaisiin lähtemään asunnon 5 suunnalta kohti huoltokoppia. 

Salaoja johdettaisiin talon päädyn kautta takapihalle, jossa se purettaisiin nykyisen 

salaojan tarkastuskaivoon 6 (liite 8, kuva 5). Esteettömin vaihtoehto etupihan salaojan 

johtamiselle takapihalle lienee etupihan salaojan vetäminen huoltokopin takaa talon 

päädyn kautta takapihalle.  

Myös takapihan salaoja voitaisiin kallistaa kohti talon päätyä ja purkaa kaivoon 6 (liite 8, 

kuva 6). Kuten edellisissä vaihtoehdoissa, tässäkin ratkaisussa olisi varmistettava 

kaivosta 6 lähtevän purkuputken (DN100) kapasiteetti. Mikäli se katsotaan olevan 

riittämätön, uusille salaojille pitäisi rakentaa erillinen purkuputki nykyisen salaojan 

viereen, tai vähintään purkaa ainakin takapihan uusi salaoja suoraan kaivoon 8 kuten 

liitteen 8 kuvassa 5. 

Vaihtoehto 6 

Etupihan uusi salaoja kallistettaisiin liitteessä 8 esitetyn kuvan 7 mukaisesti salaojan 

päädyistä kohti pumppukaivoa, josta vedet pumpattaisiin pihan olemassa olevaan 

sadevesiviemäriin (DN200). Takapihalla salaoja kallistettaisiin lähtemään asunnon 6 

päädystä ja vedet pumpattaisiin pumppukaivosta olemassa olevaan kaivoon 8. 

5.10 Salaojien kapasiteetti 

Salaojalla tehtävässä pohjavedenpinnan leikkaamisessa on erityisen oleellista, että 

pohjavedenpinta todella alenee pysyvästi salaojan asennussyvyyden tasolle eli salaojan 
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on kyettävä vastaanottamaan ja johtamaan salaojalinjan korkeuteen virtaava 

kokonaisvesimäärä. Joulumerkintiellä oleva tilanne vaikuttaa siltä, että nykyiset salaojat 

eivät leikkaa niiden riittämättömän kapasiteetin sekä liian korkea asennustason vuoksi 

salaojiin saapuvaa pohjavesimäärää, jolloin huomattava osa pohjavesivirtauksesta pääsee 

salaojien ohi ja ne alentavat pohjaveden pinnankorkeutta vain paikallisesti salaojien 

kohdalla.  

Mallin laskemat salaojien korkeudet kertovat lähinnä pohjavedenpinnan 

tavoitekorkeuksista, joihin uusilla salaojituksilla tulisi päästä talon molemmilla puolilla. 

Koostetun mallin avulla ei pystytä kuitenkaan arvioida yksittäisen salaojaputkelta 

vaadittavaa kapasiteettia riittävän pohjavesileikkauksen toteuttamiseen. Huomattavan 

pohjavedenleikkauksen saavuttamiseksi on syytä myös miettiä onko yksi isompikaan 

salaojaputki riittävä vai onko tarpeen asentaa jopa useampi putki.  

Runsasta pohjavesivirtausta alentava salaojitus lienee aiheellista toteuttaa ainakin 

tavanomaista DN100-putkea leveämmällä putkella. Pohjavedenpinnan alentamiseen 

tähtäävässä salaojituksessa on erityisesti huomioitava myös salaojien ympärystäytön 

oleellinen vaikutus salaojalinjan kapasiteettiin. Pohjavedenpintaa alennettaessa salaojien 

ympärystäytön materiaalina tulee käyttää karkeampaa soraa kuin pelkästään maanpäältä 

suotautuvien vesien kuivatukseen tarkoitettujen salaojien kohdalla. Uusien salaojien 

kapasiteetti tulee mitoittaa vielä tarkemmin ennen rakennustoimenpiteitä. 
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6 YHTEENVETO 

Oulun Mäntylän Joulumerkintiellä sijaitseva rivitalo on rakennettu pohjarakenteiden 

kuivatuksen kannalta haastavaan paikkaan. Talon rakentamisvaiheessa ei ole välttämättä 

huomattu alueen hydrogeologisia ominaispiirteitä. Rakennussuunnitelmien mukaan talon 

perustusten alapuolelle, viereen tai piha-alueelle ei ole alun perin suunniteltu salaojitusta. 

Ensimmäiset salaojat on rakennettu talon ympärille pari vuosikymmentä talon 

rakentamisen jälkeen. 

Sekä tontilla tehdyn pohjavedenpinnan tarkkailun tulokset että alueen topografia 

ilmentävät, että pohjaveden pinnankorkeus asettuu talon kaakkoispäädyssä 

korkeammalle kuin luoteispäädyssä. Tästä johtuen asuntojen 5 ja 6 kohdalla nykyiset 

salaojitukset ovat riittämättömiä ylärinteestä saapuvan pohjaveden alentamiseen eikä 

näiden asuntojen kuivuminen ole toteutunut toivotulle tasolle toisin kuin talon muissa 

asunnoissa.  

Havaintojakson aikana pohjaveden pinnankorkeudet vaihtelivat tontilla 22…49 cm. 

Pohjavedenpinnan vuodenaikaisvaihtelut näkyivät selvimmin tutkimuspisteissä 4 ja 5 

olleissa havaintoputkissa, joissa pohjavesi sijaitsi maanpinnan tuntumassa. Kesäaikana 

maan ollessa sulana, sadantahuiput näkyivät välittömästi kaikissa pohjavesiputkissa 

nousseina pohjaveden pinnankorkeuksina. Suhteellisen pieni pohjavedenpinnan 

vaihteluväli sekä sadantahuippujen nopeat vaikutukset pohjaveden pinnankorkeuksiin 

viittaavat alueen maaperän hyvään vedenjohtavuuteen ja hyvään pohjaveden 

antoisuuteen. Maaperänäytteiden perusteella pohjamaa rivitalon ympäristössä on 

kauttaaltaan hiekkamoreenia, lukuun ottamatta alapihalla havaittua täyttömaata.  

Talon perustukset sijaitsevat kohdassa, johon pohjavettä kulkeutuu ylärinteen suunnalta. 

Pohjaveden kulkeumaa ylärinteeltä perustuksiin tulisi leikata tehokkaasti talon ympärillä 

pohjavedenpinnan alentamiseksi perustusten alapuolella. Uusien salaojien asennussyvyys 

riippuu niillä tavoiteltavan pohjavedenalennuksen suuruudesta. Pohjaveden 

suotovirtausta mallinnettiin GEO-SLOPE International Ltd:n SEEP/W-ohjelmalla sekä 

nykyisten salaojien että uusien salaojavaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa. Mallintamalla 

simuloitiin 0,5…1,0 m etäisyydelle perustusten alapinnasta tehtävää pohjavedenpinnan 

alennusta. Pelkästään etupihalle tehtävä uusi salaoja olisi asennettava tavoitetasosta 

riippuen noin 1…2,5 m nykyistä salaojaa syvemmälle. Vaihtoehtoisesti takapihalle 
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toteutettava uusi salaoja tulisi rakentaa noin 0,9…2,4 m takapihalla olevaa nykyistä 

salaojaa syvemmälle. Jos asuntojen 5 ja 6 kohdalla rakennettaisiin uudet salaojat sekä etu- 

että takapihalle, niiden syvyydet olisivat nykyisiin salaojiin verrattuna etupihalla 

0,4…1,4m ja takapihalla 0,4…1,1 m syvemmällä. Talon pohjarakenteiden alapuolisesta 

materiaalista ei ole varmaa tietoa. Veden kapillaarista nousukorkeutta perustusten 

alapuolella on arvioitu tontilta otettujen maaperänäytteiden perusteella olettaen, että talo 

on perustettu suoraan pohjamaalle. Mikäli perustusten alapuolelle on tehty esimerkiksi 

kapillaarikatkokerros tai massanvaihtoa, pohjaveden todellinen käyttäytyminen 

perustusten alapinnassa voi poiketa merkittävästi mallissa esitetystä.   

Salaojavedet voitaisiin purkaa painovoimaisesti tontilla jo oleviin hulevesiviemäreihin, 

jos se on alustavien arvioiden mukaisten korkojen puolesta mahdollista kohtuullisen 

etäisyyden päässä sijaitseviin nykyisiin kaivoihin. Jos painovoimainen purkaminen ei ole 

mahdollista, salaojavedet voitaisiin johtaa eteenpäin pumppaamalla. Pihan kuivatusta 

voisi tehostaa myös tontin alapihalla, meluvallin vieressä olevaa avo-ojaa perkaamalla ja 

jatkamalla ojaa koko takapihan matkalle. Ojan kallistusta voisi muuttaa viettämään koko 

matkaltaan luoteeseen. Nykyistä ojaa olisi myös hyvä perkata virtauksen parantamiseksi. 

Joulumerkintien rivitalon kuivatuksessa on kysymys pohjavesivirtauksen katkaisemisesta 

eli alueellisen pohjaveden pinnan alentamisesta, jotta veden pinnankorkeus alenisi 

pysyvästi talon perustusten läheisyydessä eikä kosteus nousisi talon rakenteisiin. 

Hydrogeolgiset olosuhteet talon pohjarakenteissa ovat samankaltaiset kuin kaltevaan 

maastoon sijoittuvien infrarakenteiden rakennekerroksissa. Teiden ja ratojen 

kuivatukseen käytettävää syväsalaojitusta voitaisiin soveltaa myös kaltevaan maastoon 

sijoittuvan talon pohjarakenteiden kuivattamisessa ylärinteestä tulevan 

pohjavesivirtauksen katkaisemiseksi. Työssä esitettyjä laskelmia uusien salaojien 

sijainista ja asennussyvyyksistä voidaan käyttää tarkemmissa laskelmissa kuivatuksen 

tehostamiseksi. Esimerkiksi mahdollisten pumppujen tehot sekä salaojaputkien 

kaltevuudet ja koot tarvitsevat tarkempia laskelmia, joihin tyypillisesti käytetään eri 

ohjelmia kuin mitä tässä työssä on käytetty. 
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Kunnan vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemärijärjestelmät tontilla           Liite 1. 

 

 

Kuva 1. Oulun Mäntylässä, Joulumerkintie 13 A-talon läheisyydessä olevat kunnan 

vesijohto-, jätevesiviemäri- sekä hulevesiviemärijärjestelmät (Stenius 2016). 

  



 

Pohjaveden havaintoputket ja mittausanturit Joulumerkintiellä                       Liite 2. 

Taulukko 1. Joulumerkintien rivitaloalueella olevien pohjaveden havaintoputkien ja 

mittausanturien asennustiedot (Reinikka 2016). 

Tutkimus-piste Putken asentaja 
Kokonais-pituus 

(cm) 

Maanpääällisen 

osan pituus (cm) 

Siiviläosan 

pituus (cm) 

Halkaisija 

(mm) 

1 Oulun yliopisto 705 123 100 60/58 

2 Geobotnia 388-400 87,5 ei tietoa 40/36 

3 Geobotnia ei tietoa 78 ei tietoa 40/36 

4 Oulun yliopisto 207 48,5 100 60/50 

5 Oulun yliopisto 252 105,9 100 50/46 

 

Taulukko 2. Tutkimuskohteeseen asennettujen pohjaveden pinnankorkeuden 

mittausanturien asennussyvyydet (Reinikka 2016). 

 

 

Kuva 1. Levelogger Gold – ja Barologger Gold -mittausanturien toimintaperiaate. 

  

Tutkimuspiste Mittausanturan syvyys maanpinnasta (cm) 

1 494 

2 265 

4 101 

5 119 



 

Maaperänäytteiden rakeisuuskäyrät                Liite 3. (1) 

 

Kuva 1. Tutkimuspisteestä 1 kahdesta eri syvyydestä otettujen häiriintyneiden 

maaperänäytteiden rakeisuuskäyrät. Molemmat näytteet ovat hiekkamoreenia. 

 

 

Kuva 2. Tutkimuspisteestä 1 kahdesta eri syvyydestä otettujen häiriintyneiden 

maaperänäytteiden rakeisuuskäyrät. Molemmat näytteet ovat hiekkamoreenia. 
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Liite 3. (2) 

 

Kuva 3. Tutkimuspisteestä 4 kahdesta eri syvyydestä otettujen häiriintyneiden 

maaperänäytteiden rakeisuuskäyrät. Molemmat näytteet ovat hiekkamoreenia. 

 

 

Kuva 4. Tutkimuspisteestä 5 kolmesta eri syvyydestä otettujen häiriintyneiden 

maaperänäytteiden rakeisuuskäyrät. Kaikki näytteet ovat hiekkamoreenia. Näytteet 1,2-

1,45 metrin syvyydestä sisälsivät jonkin verran roskia ja turvetta, joka poltettiin näytteistä 

pois ennen areometrikoetta. 
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Areometrikoetta varten poltettujen näytteiden humuspitoisuus                               Liite 4.  

 

Taulukko 1. Joulumerkintien tutkimuskohteen maaperänäytteille tehtyjä 

areometrikokeita varten poltettujen näytteiden massat ja humuspitoisuudet. 

Näyte Poltto 1 Poltto 2 Keskiarvo 
 Massa 

ennen 

polttoa 

(g) 

Massa 

polton 

jälkeen 

(g) 

Palanut 

eloperäi 

nen 

aines 

(g) 

Poltetun 

näytteen (< 

2mm) 

humuspitoisuus 

(%) 

Massa 

ennen 

polttoa 

(g) 

Massa 

polton 

jälkeen 

(g) 

Palanut 

eloperäi

nen 

aines 

(g) 

Poltetun 

näyttecalcuen 

(< 2mm)  

humuspitoisuus 

(%) 

Poltetun näytteen 

humuspitoisuus 

(%) 

piste 5, 

syv. 1,2-

1,3m 

58,42 55,29 3,13 5,358 70,68 

67,00 

54,00 

51,69 

3,68 5,207 5,3 

piste 5, 

syv. 1,3-

1,45m 

65,2 62,53 2,67 4,095 2,31 4,278 4,2 

 

   



 

Maaperänäytteiden pF-käyrät                   Liite 5. (1) 

 

Kuva 1. Joulumerkintien tutkimuskohteen tutkimuspisteestä 1 otettujen näytteiden 

vedenpidätyskäyrät. 

  



 

Liite 5. (2) 

 

Kuva 2. Joulumerkintien tutkimuskohteen tutkimuspisteestä 4 otettujen näytteiden 

vedenpidätyskäyrät. 

  



 

Suotovesivirtauslaskelmat, nykyinen tilanne                                       Liite 6. (1) 

 
Kuva 1. Joulumerkintie 13 A-talon ympärillä olevilla nykyisillä salaojituksilla tehdyn 

suotovirtausmallinnuksen antama tulos koko mallin alueella.  



 

Liite 6. (2) 

 
Kuva 2. Pohjaveden mallinnettu pinnankorkeus Joulumerkintie 13 A-talon perustusten 

läheisyydessä talon nykyisillä salaojituksilla. 



 

Suotovesivirtauslaskelmat, uudet salaojat                                       Liite 7. (1) 

 
Kuva 1. Vaihtoehto 1. 

           



 

                                                              Liite 7. (2) 

 
Kuva 2. Vaihtoehto 2. 

       



 

                                                              Liite 7. (3) 

 
Kuva 3. Vaihtoehto 3. 

         



 

                                                         Liite 7. (4) 

 

Kuva 4. Vaihtoehto 4. 

       



 

                                                                Liite 7. (5) 

 
Kuva 5. Vaihtoehto 5. 

           



 

                                                            Liite 7. (6) 

 
Kuva 6. Vaihtoehto 6. 

  



 

Uusien salaojien purkaminen                  Liite 8. (1) 

 

 

 

Kuva 1. Salaojavesien pumppaaminen etupihan pintavesikaivoon vaihtoehdossa 1. 

 

 

Kuva 2. Salaojavesien pumppaaminen etupihan pintavesikaivoon vaihtoehdossa 2. 

  



 

Liite 8. (2) 

 

Kuva 3. Salaojavesien pumppaaminen kaivoon 8 vaihtoehdossa 3. 

 

 

Kuva 4. Salaojavesien pumppaaminen kaivoon 8 vaihtoehdossa 4. 

  



 

Liite 8. (3) 

 

 

Kuva 5. Salaojavesien painovoimainen purkaminen kaivoihin 6 ja 8 vaihtoehdossa 5. 

 

 

Kuva 6. Salaojavesien painovoimainen purkaminen kaivoon 6 vaihtoehdossa 5. 

  



 

Liite 8. (4) 

 

 

Kuva 7. Salaojavesien pumppaaminen etupihan pintavesikaivoon ja takapihan kaivoon 8 

vaihtoehdossa 6. 


