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POHJATUTKIMUS- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYSRAPORTTI 2020 

 

1.  TOIMEKSIANTO JA TUTKIMUSKOHDE 

  
Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta olemme tehneet pohjatutkimuksia syksyn 2020 aikana 
Teivon raviradan alueella Ylöjärvellä. 
 
Tutkimusten tarkoituksena oli saada alustavaa tietoa maaperäolosuhteista ja alueen 
rakennettavuudesta tulevaa maankäytön suunnittelua varten. 
 

2.  TUTKIMUSALUE, SEN YMPÄRISTÖ JA TEHDYT TUTKIMUKSET 

 
Tutkimusalue sijaitsee Ylöjärvellä Mikkolantien ja Teivaalanharjun välissä. 
Raviratatoimintaan vuokrattu alue = tutkimusalue, on pinta-altaan yhteensä 29 ha. 
Alueen pituus on enimmillään noin 1400 m ja leveys enimmillään noin 400 m. 
 
Tutkimusaluetta rajaa itä-luoteissuunassa Mikkolantie, jonka takana on Vaasantie,  
sekä kaakko-luoteissuuntainen Teivaalanharju.  
 
Etelässä tutkimusalue rajautuu Tampereen kaupungin rajaan, pohjoisessa Mikkolantien 
reunan rivitaloalueeseen ja siitä länteen päin olevaan Teivaalanharjun puoleiseen 
metsäalueeseen. 
 
Tutkimusalueen eteläosan kohdalla on harjun päällä urheilumajarakennus, jonne on tieyhteys  
Teivon pysäköintialueelta lähellä Tampereen rajaa.  
Harjun toisella puolella on sijainnut aiemmin laskettelurinne ja motocross -rata,  
joiden toiminta on loppunut jo vuosikymmeniä sitten. 
Alueen eteläpäässä pysäköintialueen länsipuolella on harjun juuressa myös entinen 
velodromin alue, jonka toiminta on myös loppunut jo kauan aikaa sitten.  
Sen vieressä on erillinen entinen soranottoalue, jossa on nyt ulkoilijoiden pysäköintialue 
ja siitä johtaa pitkät portaat harjun päälle urheilumajalle. 
Mainitut alueet oli rajattu tutkimusalueen ulkopuolelle (ei ravirata-aluetta). 
 
Suunnilleen tallialueen kohdalla Teivaalanharjun toisella puolella Vuorentaustassa on  
hyvin laaja täyttömaa-alue vanhassa soramontussa. 
 
Koko tutkimusalue on tällä hetkellä ravitoiminnan sekä muiden siihen liittyvien 
oheistoimintojen käytössä.  
 
Itse raviradan eli kaviouran kaakko- ja eteläpuoli on pääasiassa pysäköinti- ja liikennealuetta, 
ja pääsisäänkäyntiportti lipunmyyntipisteineen on raviradan etelä-lounaiskulmalla. 
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Kaviouran lounaispuolella on pääkatsomo-, ravintola-, pelihalli-, ym. käytössä oleva 
päärakennus, jonka etupiha on avointa seisomakatsomoa, jonka asfalttipinta viettää 
voimakkaasti kaviouralle päin. 
Pääkatsomorakennuksen vanhan totohallin luoteiskulmalla on maanalainen nestekaasusäiliö. 
 
Päärakennuksen lounaispuolella on ajoväylä ja henkilökunnan pysäköintipaikkoja,  
jotka rajautuvat tukimuuriin. Tukimuurin lounaispuolella on jyrkkä Teivaanharjun rinne,  
jonka muodostaa aikoinaan tehty soranoton pitkä ja korkea maaleikkausluiska.   
Luiskan eteläpäässä lähellä pääporttia on rinteeseen tehty avokatsomo.  
 
Kaviouran keskiosa on nurmialuetta, jossa järjestetään ajoittain erilaisia muitakin 
tapahtumia, kuten näyttelyitä / messuja tms. Nurmialuetta kiertää huoltotie. 
Kaviouran koilliskulmalla Mikkolantien varressa on pysäköintialuetta ja pysäköintialueelle 
rakennettu hevosklinikkarakennus. 
 
Kulkuyhteys kaviouralle tapahtuu raviradan koilliskulman portilta, josta ravihevoset ja 
huoltoajoneuvot ajetaan kaviouralle.  
Ko. portin vieressä sijaitsee tallikahvio-ravintola ja huoltorakennus. 
 
Kaviouran luoteis-pohjoiskaarteessa rinteessä on myös avokatsomo.  
Raviradan pohjois- ja luoteispuolella olevalla laajalla metsäalueella on lukuisia 
tallirakennuksia ja hevosaitauksia ym. rakennelmia sekä huoltoajo- ja raviharjoitteluväyliä.  
 
Pääkatsomon alue ympäristöineen ja pysäköintialueet ovat pääosin asfaltoituja,  
muu alue on sora- ja hiekkapintaista. 
 
Kairauspisteet mitattiin ja kartoitettiin takymetrilla ja VRS GPS-mittauksena. 
Korkeusjärjestelmä on N2000.  
 
Tutkimusalueella maakerrosten laatua ja kovan pohjan syvyyttä tutkittiin 
puristinheijarikairauksin 35 tutkimuspisteessä.  
Kallion pinnan taso varmistettiin porakonekairauksin 4 tutkimuspisteessä.   
 
Kahdesta koekuopasta ja 9 tutkimuspisteestä otettiin yhteensä 32 maanäytettä,  
jotka tutkittiin laboratoriossamme.  
 
Tilaaja oli laatinut tutkimuspisteohjelman, jota voitiin pääsääntöisesti noudattaa melko hyvin. 
Tutkimuspisteiden paikkoja rajoitti ja aiheutti siirtoja osittain se, ettei kaikista maanalaista 
kaapeleista ja putkijohdoista saatu täyttä varmuutta, joten kaikkialla ei voitu 
turvallisuussyistä kairata. 
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3.  PINTA- JA POHJASUHTEET 

 
Koko tutkimusalue on I-luokan pohjavesialuetta. 
 
Teivaalanharjun lakikorkeus on tutkimusalueen eteläpuolella noin korkeustasossa + 170. 
 
Maanpinnan korkeus tutkittujen kairauspisteiden alueella on alimmillaan kaviouran 
keskialueilla noin korkeustasossa +127 ja korkeimmillaan tallialueen länsipuolen metsikössä 
noin korkeustasossa +158 eli korkeuseroa tutkimusalueella on enimmillään noin 30 metriä. 
 
Alueella on aikoinaan sijainnut hiekan-/soranottoalueita ja kavioura on rakennettu olemassa 
olleeseen maanottoalueeseen, jonka laajuus on ollut suunnilleen kaviouran ja pääkatsomon 
alueen suuruinen.  
 
Ravirata-alueen rakentaminen on aloitettu noin 50 vuotta sitten, jolloin on rakennettu myös 
päärakennuksen 1. osa, ja sitä on laajennettu useaan otteeseen, ja tallialueelle on rakennettu 
rakennuksia useissa rakennusvaiheissa vuoisikymmenten aikana. 
Alueen uusin rakennus on hevosklinikka.  
  
Tiettävästi kaviouran keskiosassa saattaa olla sekalaista täyttömaata, mutta muuten 
rakentamisessa lienee pääosin käytetty alueella ollutta maa-ainesta eli pääasiassa hiekkaa,  
jolla uudet maanpinnat ja aluerakenteiden pohjat on muotoiltu. 
 
Tallialueella on pintamaana metsän humuspitoinen kasvukerros lukuun ottamatta 
kulkuväyliä, rakennusten ympäristöjä ja hevosaitausten alueita. 
 
Mikkolantien varressa tallialueen kohdalla ja harjun suuntaan rakennettujen pikkukujien 
kohdilla alueen pohjoiskulmalla on näkyvissä louhittuja kallioluiskia.  
Em. kallioesiintymistä huolimatta aivan luoteisin kairaus no 1 eteni puristamalla  
noin 6 metrin syvyyteen, vaikka lähellä oli louhittua kalliota. 
Kalliopinnan tasossa voi siten olla huomattaviakin paikallisia vaihteluita tallialueen  
pohjois- ja kollisosassa. 
 
Muulla metsä- ja tallialueella kairaukset etenivät puristamalla yleensä noin 5-10 metrin 
syvyyteen maanpinnasta kairausvastuksen ollessa pääosin melko löyhää.  
Paikoin jouduttiin kovempia kerroksia heijaroimaan. 
 
Kaviouran itä- ja lounaispuolella Mikkolantien varressa puristinheijarikairaukset etenivät 
paikoin puristamalla jopa 10 metrin syvyyteen asti, mutta suurimmassa osassa kairauksia 
jouduttiin käyttämään myös heijarointia.  
Tällä alueella kairaukset lopetettiin pääosin noin 10 m määräsyvyydessä, ellei kairaus 
päättynyt sitä ylempänä kiveen tai kallioon. 
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Kaviouran lounaispuolella ja luoteisosan metsikössä kairaukset eivät juurikaan edenneet 
puristamalla, vaan pääsääntöisesti kairattiin heijaroimalla. Muutamat kairaukset päättyivät 
kiveen tai kallioon, mutta suurin osa lopetettiin noin 10 metrin määräsyvyyteen. 
 
Kairausten ja maanäytteiden perusteella maalaji on pääosin hiekkaa, mutta sisältää myös 
karkeampaa kerroksittaista soraista hiekkaa ja hiekkaista soraa.  
Paikoin, mm. molemmissa koekuopissa, havaittiin että hiekassa on myös silttisiä 
hiekkakerroksia ja jopa pelkkää silttiä. Molempien koekuoppien kohdalla oli myös isoja kiviä. 
 
Kaikki tutkitut maanäytteet olivat pääosin hyvin kuivia, vesipitoisuus W vaihteli  
noin 1.9 … 16 % kuivapainosta laskettuna, yleisesti mitä karkeampi maa-aines sitä kuivempi. 
 
Alueelle ei asennettu pysyviä pohjavesiputkia, koska todettiin, että alueella ei havaittu 
pohjavettä alle 10 metrin syvyydessä.  
 
 
Geopalvelu Oy:n aiemmin tekemät GTK:n tilaamat tutkimukset alueella: 
 
Olemme tehneet Teivaanharjun alueella kairauksia ja pohjavesiputkiasennuksia myös GTK:lle.  
 
Ulkoilumajalle nousevan tien varressa GTK:n kairauksessa porakonekairauksella varmistettu 
kalliopinta oli 47 m syvyydessä maanpinnasta korkeustasossa noin + 106,5.  
Koska pohjavettä ei havaittu kalliopinnan yläpuolella, GTK:n valvojan ohjeistuksen mukaan 
pohjavesiputkea ei asennettu.  
Harjun toisella puolella samalla kohtaa GTK:n tutkimuspisteessä porauksella varmistettu 
kalliopinta oli noin 13 m syvyydessä maanpinnasta korkeustasossa noin + 110. 
 
GTK:n työssä tehtiin yksi kairaus myös tallialueella, jossa porauksella varmistettu kalliopinta 
on noin 21,5 m syvyydessä maanpinnasta noin korkeustasossa + 133.  
Reikä oli kuiva, joten pohjavesiputkea ei asennettu. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että pohjavesi on alueella hyvin syvällä. 
Silttisten maakerrosten päällä voi kuitenkin joissain kohdissa olla vähäisessä määrin orsivettä. 
 

4. MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS 

 

Alueen katselmuksissa ei todettu missään maanpinnalla merkkejä merkittävästä 
pilaantuneisuudesta, lukuun ottamatta pysäköintialueilla pysäköidyistä ajoneuvoista 
vuotaneita pieniä öljyläiskiä ja öljysäiliöiden täyttöaukkojen läheisyydessä. 
 
Pohjatutkimuspisteissä ja näytteenottopisteissä sekä koekuopissa tehtiin aistinvaraiset 
havainnot, eikä missään niistä havaittu mitään merkkejä maaperän pilaantuneisuudesta. 
On kuitenkin huomioitava, että tutkimuspisteitä tehtiin alueen laajuuteen nähden hyvin 
vähän, joten mahdollista pistemäistä maaperän pilaantuneisuutta ei ole mahdollista löytää 
kuin sattumalta.  
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Nykyisessä käytössä toiminnasta ei aiheudu maaperän pilaantumista, lukuun ottamatta 
mahdollisia työkoneiden ja raskaan ajoneuvokaluston öljyvuotoja, mutta tällaisetkin  
(esim. hydrauliletkujen rikkoutumiset) voivat aiheuttaa vain pienen pistemäisen 
pilaantumisen, jotka nykyisin puhdistetaan poistamalla pilaantunut maa-aines välittömästi. 
 
Tallialueella on huoltorakennus, jossa on aiemmin sijainnut öljylämmityskeskus,  
nykyisin lämmitysmuotona on kaukolämpö, vanhat öljysäiliöt ovat rakennuksen sisällä. 
Tämän rakennuksen vieressä on aiemmin tankattu myös työkoneisiin polttoöljyä. 
Nykyisin työkoneita ei enää tankata alueella lainkaan, vaan työkoneet käydään tankkaamassa 
läheisellä öljy-yhtiön jakeluasemalla. 
 
Em. rakennuksen ympärillä ja mahdollisesti myös rakennuksen alla on vanhasta 
käyttöhistorian takia tarve tehdä pilaantuneisuustutkimus. 
 
Pääkatsomorakennuksen lämmitysmuoto on edelleen öljylämmitys, öljysäiliöt ovat sisällä 
rakennuksessa. Pilaantuneisuustutkimusta emme pidä tarpeellisena tällä hetkellä. 
 
Kaviouralla olevaa nurmipintaista keskialuetta suosittelemme tutkittavan lisäkairauksin ja 
koekuopin mahdollisten täyttömaakerrosten paksuuden ja laadun selvittämiseksi sekä 
vanhojen täyttömaakerrosten mahdollisen pilaantuneisuuden selvittämiseksi. 
 

5. RAKENNUSTEN PERUSTAMINEN ALUEELLA (ALUSTAVA) 

                 
Kevyet rakennukset, kuten omakotitalot, rivitalot ja 2-kerroksiset luhtitalot voidaan koko 
alueella perustaa maanvaraisesti. 
 
Monikerroksiset kerrostalot on varauduttava yleensä paaluttamaan.  
Harjun juuressa, missä maaperä on karkeampaa, saattaa olla mahdollista perustaa myös 
kerrostaloja maanvaraisesti. 
 
Kadut ja kunnallistekniikka voidaan perustaa maanvaraisesti ilman mitään erityisiä 
pohjanvahvistustoimenpiteitä. 
 

6.  KUIVATUS JA ROUTASUOJAUS 

 
Maakerrokset ovat enimmäkseen routimattomia, mutta alueella on myös routivia 
maakerroksia, joten yleisesti rakennukset ja rakenteet on routasuojattava ja salaojitettava. 
 
Tulevaa käyttötarkoitusta varten kaavoituksen yhteydessä tulee laatia alueellinen hulevesien 
yleissuunnitelma ja kaavoituksessa esim. korttelikohtaiset hulevesimääräykset. 
 
Pintavesien hallitun poisjohtamisen varmistamiseksi yksittäisille rakennuskohteille tulee 
laatia lisäksi yksityiskohtaiset pinnantasaus- ja hulevesisuunnitelmat. 
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7. JATKOTOIMENPITEET  

 
GEO-tutkimukset: 
 
Tulevan alueen käytön ja kaavoituksen yhteydessä tulee tehdä lisätutkimuksia 
koko alueella, etenkin kaviouran keskialueella. 
 
Kaavoituksen jälkeen, rakentamisen alkaessa, tulee kaikilla rakennuspaikoilla tehdä 
yksityiskohtaiset pohjatutkimukset pohjarakennesuunnitelmineen. 
 
 
PIMA-tutkimukset: 
 
Tallialueella on huoltorakennus, jossa on aiemmin sijainnut öljylämmityskeskus,  
nykyisin lämmitysmuotona on kaukolämpö, vanhat öljysäiliöt ovat rakennuksen sisällä. 
Tämän rakennuksen vieressä on aiemmin tankattu myös työkoneisiin polttoöljyä. 
Nykyisin työkoneita ei enää tankata alueella lainkaan, vaan työkoneet käydään tankkaamassa 
läheisellä öljy-yhtiön jakeluasemalla. 
 
Em. rakennuksen ympärillä ja mahdollisesti myös rakennuksen alla, on vanhasta 
käyttöhistoriasta johtuen tarve tehdä pilaantuneisuusselvitys. 
 
Pääkatsomorakennuksen lämmitysmuoto on edelleen öljylämmitys, öljysäiliöt ovat sisällä 
rakennuksessa. Pilaantuneisuustutkimusta emme pidä tarpeellisena tällä hetkellä. 
 
Kaviouralla olevaa nurmipintaista keskialuetta suosittelemme tutkittavan lisäkairauksin ja 
koekuopin mahdollisten täyttömaakerrosten paksuuden ja laadun selvittämiseksi sekä 
vanhojen täyttömaakerrosten mahdollisen pilaantuneisuuden selvittämiseksi. 
 
 
 
Ylöjärvellä 30. päivänä marraskuuta 2020 
 
 
GEOPALVELU OY        

        

  

      

 

 
Toivo Ali-Runkka     
toimitusjohtaja 


