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JOHDANTO
Toimeksiantona oli tuottaa asiantuntijalausunto ja rakennettavuusvyöhykekartta Lohjan kaupungin alueella olevan uuden kaupunginosan rakennettavuudesta osayleiskaavoitusta varten. Lausuntoon on sisällytetty yleispiirteiset suositukset maankäytölle ja jatkotutkimustarpeille sekä
kartta osayleiskaavatasolla hyödynnettävistä rakennettavuusvyöhykkeistä.
Tarkasteltava kohde on uusi kaupunginosa Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli
maaseutualueiden osayleiskaavan alueella. Selvitysalue sijoittuu Lohjan nauhataajaman pohjoispuolelle E18 -moottoritien Lempolan liittymän kohdilla. Alueelle sijoittuu Väyläviraston parhaillaan
laatiman Espoo-Salo –oikoradan yleissuunnitelman mukainen ratalinjaus sekä asemapaikka
(Lempola). Lohjan kaupunki on osayleiskaavoittamassa aseman ympärille uutta, n. 15 000 asukkaalle ja uusille työpaikka-alueille tarkoitettua kaupunginosaa.
Alueen maankäytöstä valmistellaan parhaillaan osayleiskaavaluonnosta, joka on tarkoitus saada
valmiiksi syksyllä 2019. Uudeksi kaupunginosaksi suunnitellun alueen pinta-ala on n. 4,6 km2.

Kuva: Selvitysalueen sijainti

2.

LÄHTÖTIEDOT
Asiantuntijalausunto perustuu saatavilla oleviin, alueella aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja
mittauksiin.

2.1

Pohjatutkimukset
Alueella tehtyjä pohjatutkimuksia hyödynnettiin lähtötietona ja niistä tulkittiin savi- ja silttipintojen sekä turve- ja liejupintojen syvyydet. Olemassa olevat pohjatutkimukset sijoittuivat pääasiassa Valtatie 1:n varteen sekä suunnitellun ESA -radan (Espoo-Salo -oikorata) linjauksen alueelle. Valtatie 1:n alueen pohjatutkimukset saatiin GTK:n Pohjatutkimukset -palvelun kautta ja
ESA -radan alueen pohjatutkimuksen saatiin Pöyryltä ja Sitowiseltä Väyläviraston luovutusluvalla.
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Kuva: Valtatie 1:n lähialueen (GTK) ja ESA -radan alueen pohjatutkimukset (Pöyry ja Sitowise)

2.2

Maankäyttö
Tilaaja toimitti tarkastelualueelta seuraavat maankäyttöön liittyvät lähtötiedot:
ü Uusi kaupunginosa_ja_koko_oyk_2019.dwg
ü Uuden kaupunginosan rajaus.pdf
ü Maankayttoluonnos_2019_06_10_AutoCAD.dwg
ü Maankayttoluonnos_10062019_tarkentuva.pdf
ü 00_Maankaytonluonnos_29_8_2019_Autocad_2013_.dwg
ü Maankaytonluonnos_29_08_2019_pdf_.pdf

Kuva: Maankayttoluonnos_10062019_tarkentuva.pdf
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Kuva: Lohjansolmun asemanseutu, maankäyttöluonnos 16.9.2019 (Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys/kaavoitus, TLE/TS) (Huom! Tämä päivitetty maankäyttöluonnos toimitettiin Rambollille 26.9.2019, joten sitä ei
ole käytetty asiantuntijalausunnon pohjana. Maankäyttöluonnos päivittynyt hieman liikenneverkon ja pyöräily-yhteyksien osalta ja yhden aluerajauksen osalta, joten tällä päivityksellä ei ole suurta merkitystä asiantuntijalausunnon sisältöön)

2.3

Avoimet paikkatietoaineisot
Projektissa käytettiin lisäksi GTK:n maaperäkarttaa, Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoja
sekä avoimia peruskartta-aineistoja

3.

MAAPERÄ JA POHJAVESIALUE

3.1

Maaperäkuvaus
Alue on pohjasuhteiltaan vaihtelevaa. Alueella esiintyy kallio-/moreenikumpareita, joiden välissä
on savialueita. Alueen keskiosassa on turvealue, joka on nykytilassa ojitettua metsää. Turvealueen ympärillä on savikkoalue.
Alueen eteläosassa pehmeikkökerroksen paksuus on pohjatutkimusten perusteella enimmillään
noin 5…8 m. Paikoin savikerroksen päällä on havaittu 4…5 m paksu turvekerros. Savikerroksen
paksuus ohenee kohti kitkamaakumpareita. Savikerroksen alla on havaittu noin 3…5 m paksu
silttikerros, jonka alapuolella on tiivis pohjamoreeni. Pohjatutkimusten perusteella paksuin pehmeikköalue sijaitsee likimain Lohjan liittymän pohjoispuolella, tällä alueella kantava pohjamaa on
enimmillään noin 18…20 m syvyydessä maanpinnasta.
Maaperäkartassa kallioisiksi alueiksi merkityillä alueilla kallionpinta on pohjatutkimusten perusteella noin 0…2 m syvyydellä maanpinnasta. Pintahumuksen alla on hiekka-/moreenikerros.
Alueen pohjoisosassa ei ole tehty pohjatutkimuksia. Savi- ja turvealueiden laajuuden tulkinta perustuu maaperäkarttaan. Savikerros on oletettu koko savikkoalueella 7 m paksuksi, mikä vastaa
likimain alueen eteläosan savikerroksen paksuutta. Turve-/liejualueilla puolestaan turpeen/liejun
paksuudeksi on arvioitu 5 m.
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Pohjavesi
Suunnittelualue sijaitsee osittain Lohjanharju B -pohjavesialueella (0142851 B). Pohjavesialue on
luokiteltu luokkaan 1E eli kyseessä on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Lohjan Takaharjun vedenottamo
sijaitsee noin 100 metrin päässä suunnittelualueen rajasta ja Lohjan Lempolan vedenottamo noin
kilometrin päässä suunnittelualueen rajasta. Takaharjun vedenottamon vesilain mukainen suojaalue ulottuu suunnittelualueelle. Vedenottamon kohdalla vettä johtavat kerrokset sijaitsevat savikerroksen alapuolella ja ottamon alueella on todettu esiintyvän orsivettä. On mahdollista, että
mahdollisilla pohjaveden määrän muutoksilla suunnittelualueella on vaikutuksia Takaharjun vedenottamolta saatavan pohjaveden määrään.
Suunnittelualueelle ei asennettu pohjaveden havaintoputkia tätä selvitystä varten. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman sekä Ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmän tietojen mukaan suunnittelualueella sijaitsee muutamia pohjaveden havaintoputkia, joita voitaneen käyttää mahdollisissa
jatkoselvityksissä. Uusien havaintoputkien asentamisen tarve tulee arvioida.
Pohjavesi tulee huomioida suunnittelualueen kaavoituksessa ja suunnittelussa siten, ettei pohjaveden määrään, virtauskuvaan tai laatuun aiheudu haitallisia muutoksia. Alueelle tulee tehdä selvitys pohjavesiolosuhteista ja kaavan vaikutuksista pohjaveteen sekä esittää pohjavettä koskevat
kaavamääräykset ja suositukset pohjaveden huomioimisesta kaavassa ja rakentamisessa.

4.

ALUEEN RAKENNETTAVUUS

4.1

Yleistä
Kaava-alueelle laadittu rakennettavuuskartta perustuu KIRA-digi ohjelman Makudigi-hankkeessa
kehitettyyn menetelmään. Rakennettavuuskartta ja rakennettavuusluokkien selitykset on esitetty
tässä kappaleessa kuvina.
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Kuva: Rakennettavuuskartta
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Kuva: Rakennettavuusluokituksen määrittävät tekijät

Rakennettavuuskartta perustuu maalajitulkintojen osalta pääasiassa maaperäkarttaan ja rinnekaltevuuden osalta Maanmittauslaitoksen korkeusmalliin. Alueen eteläosassa on tehty pohjatutkimuksia ja siellä tieto rakennettavuudesta on tarkempaa. Valtaosalla tarkastelualuetta ei ole tehty
pohjatutkimuksia, näiden alueiden osalta savialueet määriteltiin kuuluvaksi pääasiassa luokkaan
4 ja turve- ja liejualueet pääasiassa luokkaan 6. Em. luokitukset perustuvat alueen eteläosan
maakerrospaksuuksiin. Etenkin rakennettavuusluokassa 4 esiintyy paikoin maanpinnan kaltevuuden perusteella muodostuvia luokkia (3b ja 5b), jotka johtuvat mm. pelto-ojien luiskista..
Alueilla, joilta ei ollut pohjatutkimuksia GTK:n maaperäkartan kitkamaa-alueet luokiteltiin maanpinnan korkeusmallin avulla. Pohjatutkimuksiin perustuvat tarkempiin tietoihin perustuvat alueet
on esitetty erillisellä kartalla.
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Kuva: GTK:n maaperäkartta
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Kuva: Mustina pisteinä esitettyjen pohjatutkimuspisteiden ympärille muodostettu 100 metrin puskurivyöhyke
kuvaa maaperätulkinnan luotettavuutta. Puskurivyöhykkeiden sisäpuolella maaperätulkinta on luotettavampaa ja rakennettavuuskartta tarpempi kuin sen ulkopuolella

4.2

Rakennusten perustamistapa

Kuva: Rakennettavuuskartta ja maankäyttöluonnos (10.6.2019/15.8.2019)
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Rakennettavuusalueet 1 ja 2
Alueet ovat helposti/normaalisti rakennettavia kitkamaa-alueita. Rakennukset voidaan perustaa
maanvaraisilla anturoilla kantavan pohjamaan varaan. Alimmat lattiat voidaan tehdä maanvaraisina. Maaperä ei aiheuta rajoitteita kellareiden rakentamiselle.
Rakennettavuusalueet 3a ja 4
Alueet ovat pehmeikköaluetta, jossa savikerroksen paksuus on 2…10 m. Rakennukset tulee perustaa paaluilla kantavan pohjamaan varaan. Alapohjat tulee tehdä kantavina tuuletettua alustatilaa käyttäen. Matalat, 1 tai 2 -kerroksiset, rakennukset saattaa olla mahdollista perustaa laattaperustuksella etenkin rakennettavuusluokan 3a alueella.
Pehmeikköalueilla kellareiden rakentaminen edellyttää todennäköisesti tuettujen rakennuskaivantojen tekoa ja vedenpaine-eristettyjen kellareiden rakentamista.
Rakennettavuusalueet 3b ja 5b
Alueet ovat vaikeasti/erittäin vaikeasti rakennettavia rinnealueita. Paikoin rinnealueeksi luokiteltu
alue saattaa olla korkeuseroltaan matalaa ja siten olla käytännössä normaalisti rakennettavaa.
Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisilla anturoilla kantavan pohjamaan tai louhitun kalliopohjan varaan. Alimmat lattiat voidaan tehdä maanvaraisina. Maaperä ei aiheuta rajoitteita kellareiden rakentamiselle.
Rakennettavuusalueet 5a ja 6
Alueet ovat pehmeikköaluetta, jossa savikerroksen paksuus on 10…15 m tai turvekerroksen paksuus yli 3 m. Rakennukset tulee perustaa paaluilla kantavan pohjamaan varaan. Alapohjat tulee
tehdä kantavina tuuletettua alustatilaa käyttäen.
Alueilla, joissa maanpinnassa on turvetta, tulee tehdä turpeen massanvaihto rakennuksen kohdalta. Massanvaihdon täyttömateriaalina voidaan käyttää esim. kitkamaita. Massanvaihto aiheuttaa lisäkuormitusta turpeen alapuoliseen savikerrokseen, mikä tulee huomioida paalutuksen
suunnittelussa.
Pehmeikköalueilla kellareiden rakentaminen edellyttää todennäköisesti tuettujen rakennuskaivantojen tekoa ja vedenpaine-eristettyjen kellareiden rakentamista.

4.3

Katujen, pihojen ja putkijohtojen rakennettavuus
Rakennettavuusalueet 1 ja 2
Alueet ovat helposti/normaalisti rakennettavia kitkamaa-alueita. Kadut, pihat ja putkijohdot voidaan perustaa maanvaraisesti, putkikaivannot voidaan alustavasti tehdä luiskattuna kaivantona.
Maaperä ei aiheuta rajoitteita maanpinnan korotukselle.
Rakennettavuusalueet 3a ja 4
Alueet ovat pehmeikköaluetta, jossa savikerroksen paksuus on 2…10 m. Kaduille ja pihoille tulee
tehdä pohjanvahvistus esim. pilaristabiloimalla. Alueella ei suositella tehtäväksi yli 2 m korotusta
nykyiseen maanpintaan.Mikäli esirakentamiselle voidaan varata aikaa vähintään 1 vuosi ja alueella muodostuu ylijäämämaita (louhetta tai kaivettuja kitkamaita), voidaan matalan savikon alueella tehdä esikuormitusta ylipenkereellä.
Putkijohdoille tulee tehdä pohjavahvistus esim. pilaristabiloimalla, paksumman savikon alueella
putkijohdot tulee mahdollisesti perustaa paalulaatalla. Putkikaivannot tulee tehdä tuettuina kaivantoina.
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Rakennettavuusalueet 3b ja 5b
Alueet ovat vaikeasti/erittäin vaikeasti rakennettavia rinnealueita. Paikoin rinnealueeksi luokiteltu
alue saattaa olla korkeuseroltaan matalaa ja siten olla käytännössä normaalisti rakennettavaa.
Kadut, pihat ja putkijohdot voidaan perustaa maanvaraisesti ja alueella tulee varautua louhintaan
erityisesti putkijohtojen osalta. Maaperä ei aiheuta rajoitteita maanpinnan korotukselle.
Rakennettavuusalueet 5a ja 6
Alueet ovat pehmeikköaluetta, jossa savikerroksen paksuus on 10…15 m tai turvekerroksen paksuus yli 3 m. Kaduille ja pihoille tulee tehdä pohjanvahvistus esim. pilaristabiloimalla. Alueella ei
suositella tehtäväksi yli 2 m korotusta nykyiseen maanpintaan.
Alueilla, joissa on maanpinnassa yli 3 m paksu turvekerros, voidaan turvekerrokseen tehdä massanvaihto tai käsitellä turve massastabiloimalla. Massanvaihdossa turve poistetaan ja korvataan
esim. ylijäämä-/kitkamailla. Massanvaihto aiheuttaa lisäkuormitusta turpeen alapuoliseen savikerrokseen ja aiheuttaa painumia alueella. Painumia voidaan nopeuttaa esikuormittamalla katu/piha-alueet ylipenkereellä, esikuormitukselle tulee varata riittävä aika (vähintään 1 vuosi). Tarvittaessa massanvaihdon täyttönä voidaan käyttää myös kevennysmateriaaleja.
Turpeen massastabiloinnissa turpeeseen sekoitetaan sideaine, jolloin turvekerros lujittuu ja voidaan jättää osaksi pohjarakennetta. Turvekerroksen alapuolinen savikerros voidaan pilaristabiloida massastabiloidun kerroksen läpi.
Putkijohdoille tulee tehdä pohjavahvistus pilaristabiloimalla tai perustaa putkijohdot paalulaatalla.
Putkikaivannot tulee tehdä tuettuina kaivantoina.

4.4

Tärinä ja runkomelu
Tärinä- ja runkomeluhaittojen todennäköisyyttä ja lisäselvitystarpeita Lohjansolmun asemanseudulla on tarkasteltu perustuen VTT:n liikennetärinää ja runkomelua koskeviin julkaisuihin. Tarkastelussa käytetty maankäyttöalueiden numerointi on esitetty alla olevassa kuvassa ja alueen
maaperäkarttakuvassa.
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Kuva: Tärinä- ja runkomelutarkastelussa käytetty maankäyttöalueiden numerointi

Maankäyttöalueet 1-4
Asumiselle tarkoitettujen alueiden 1-4 maaperä vaihtelee pehmeästä savesta kovaan kallioon.
Alueet sijaitsevat lähimmillään n. 1 km etäisyydellä VT 1:ltä ja n. 490 m etäisyydellä suunnitellun
ESA-radan linjauksesta.
Maantieliikenteen (VT 1) tärinävaikutukset ulottuvat tyypillisesti enintään 100 m etäisyydelle, ja
runkomeluvaikutukset 5 m etäisyydelle tiestä. ESA-rata tullaan uutena ratana pohjavahvistamaan pehmeikköjen kohdalla, joten tärinävaikutusten voidaan arvioida ulottuvan enintään 100 m
etäisyydelle radasta. Myös junaliikenteen runkomeluvaikutukset maankäyttöalueilla 1-4 ovat erittäin epätodennäköisiä, johtuen alueiden ja ratalinjauksen välisistä savikoista, jotka vaimentavat
runkomelua tyypillisesti aiheuttavia värähtelytaajuuksia (pehmeillä mailla runkomeluhaitat ulottuvat tyypillisesti enintään 60 m etäisyydelle väylästä).
Maankäyttöalueilla 1-4 tärinä- tai runkomeluhaittojen esiintymistä johtuen VT 1:n tai ESA-radan
liikenteestä voidaan kokonaisuudessaan pitää erittäin epätodennäköisenä.
Maankäyttöalue 5
Asumiselle tarkoitetun alueen 5 maaperä vaihtelee pehmeästä savesta kovaan kallioon. Alue sijaitsee lähimmillään n. 680 m etäisyydellä VT 1:ltä ja n. 170 m etäisyydellä suunnitellun ESA-radan linjauksesta.
Maantieliikenteen (VT 1) tärinävaikutukset ulottuvat tyypillisesti enintään 100 m etäisyydelle, ja
runkomeluvaikutukset 5 m etäisyydelle tiestä. ESA-rata tullaan uutena ratana pohjavahvistamaan pehmeikköjen kohdalla, joten tärinävaikutusten voidaan arvioida ulottuvan enintään 100 m
etäisyydelle radasta. Junaliikenteen runkomeluvaikutukset maankäyttöalueella 5 ovat mahdollisia
alueen eteläosassa niillä paikoin, joissa GTK:n maaperäkartan mukaan maaperä on karkeaa hietaa, hiekkaa tai kalliota.

1
4
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Maankäyttöalueella 5 VT 1:n tai ESA-radan liikenteestä johtuvaa tärinähaittojen esiintymistä voidaan pitää epätodennäköisenä. Runkomeluvaikutukset alueen eteläosassa ovat mahdollisia.
Maankäyttöalue 6
Asumiselle tarkoitetun alueen 6 maaperä koostuu pääosin pehmeästä savesta. Alueen lounaisreunalla on myös erittäin vaikeasti rakennettavaa kallioista jyrkkää rinnettä. Alue sijaitsee lähimmillään n. 600 m etäisyydellä VT 1:ltä ja n. 120 m etäisyydellä suunnitellun ESA-radan linjauksesta.
Maantieliikenteen (VT 1) tärinävaikutukset ulottuvat tyypillisesti enintään 100 m etäisyydelle, ja
runkomeluvaikutukset 5 m etäisyydelle tiestä. ESA-rata tullaan uutena ratana pohjavahvistamaan pehmeikköjen kohdalla, joten tärinävaikutusten voidaan arvioida ulottuvan enintään 100 m
etäisyydelle radasta. Näin ollen ESA-radan liikenteestä johtuvaa tärinähaittojen esiintymistä voidaan pitää epätodennäköisenä. Junaliikenteen runkomeluvaikutuksia maankäyttöalueella 6 voidaan pitää todennäköisinä alueen lounaisreunan kallioisella rinnealueella (runkomeluhaittojen
ulottuvuus > 200 m väylästä) ja epätodennäköisinä savialueilla (runkomeluhaittojen ulottuvuus
enintään 60 m väylästä).
Maankäyttöalue 7
Asumispainotteisella keskustatoimintojen maankäyttöalueella 7 maaperä koostuu pääosin savesta, liejusta ja turpeesta lukuun ottamatta alueen eteläosan keskellä sijaitsevaa kalliokohoumaa. Alue sijaitsee lähimmillään n. 420 m etäisyydellä VT 1:ltä. Alueen eteläosa rajautuu
suunnitellun ESA-radan linjaukseen.
Maantieliikenteen (VT 1) tärinävaikutukset ulottuvat tyypillisesti enintään 100 m etäisyydelle, ja
runkomeluvaikutukset 5 m etäisyydelle tiestä. Johtuen maankäyttöalueen 7 sijainnista aivan
ESA-radan linjauksen vieressä, ovat tärinävaikutukset todennäköisiä ainakin silloin, jos rakennuksia sijoitetaan maankäyttöalueen eteläreunalle. Junaliikenteen runkomeluvaikutukset maankäyttöalueella 7 ovat erittäin todennäköisiä.
Maankäyttöalueet 8 ja 9
Asumiselle tarkoitettujen maankäyttöalueiden 8 ja 9 maaperä koostuu pääosin kalliosta, hiekasta
ja karkeasta hiedasta. Alueen 8 lounaiskulmassa on myös savialueita. Alueet sijaitsevat lähimmillään n. 500 m etäisyydellä VT 1:ltä ja n. 100 m etäisyydellä suunnitellun ESA-radan linjauksesta.
Maantieliikenteen (VT 1) tärinävaikutukset ulottuvat tyypillisesti enintään 100 m etäisyydelle, ja
runkomeluvaikutukset 5 m etäisyydelle tiestä. ESA-rata tullaan uutena ratana pohjavahvistamaan pehmeikköjen kohdalla, joten tärinävaikutusten voidaan arvioida ulottuvan enintään 100 m
etäisyydelle radasta, mistä johtuen tärinävaikutukset maankäyttöalueilla 8 ja 9 ovat mahdollisia.
Junaliikenteen runkomeluvaikutukset voivat kovalla maaperällä ulottua 160 m etäisyydelle väylästä, joten maankäyttöalueilla 8 ja 9 ne ovat todennäköisiä.
Maankäyttöalueet 10 ja 11
Maankäyttöalueet 10 ja 11 ovat työpaikka-alueita, joiden maaperä vaihtelee savi- ja hiekka-alueista kalliomaahan. Alueet sijaitsevat lähimmillään n. 350 m etäisyydellä VT 1:ltä ja molempien
eteläosa rajautuu suunnitellun ESA-radan linjaukseen.
Maantieliikenteen (VT 1) tärinävaikutukset ulottuvat tyypillisesti enintään 100 m etäisyydelle, ja
runkomeluvaikutukset 5 m etäisyydelle tiestä. Johtuen maankäyttöalueiden 10 ja 11 sijainnista
aivan ESA-radan linjauksen vieressä, ovat tärinävaikutukset alueilla todennäköisiä ja junaliikenteen runkomeluvaikutukset erittäin todennäköisiä.
Maankäyttöalue 12
Maankäyttöalue 12 on keskustatoimintojen aluetta, jonka maaperä vaihtelee pehmeästä turpeesta, liejusta ja savesta kalliomaahan. Alue sijaitsee lähimmillään n. 120 m etäisyydellä VT
1:ltä ja alueen pohjoisosassa kulkee suunnitellun ESA-radan linjaus.
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Maantieliikenteen (VT 1) tärinävaikutukset ulottuvat tyypillisesti enintään 100 m etäisyydelle, ja
runkomeluvaikutukset 5 m etäisyydelle tiestä. Johtuen ESA-radan linjauksen sijainnista maankäyttöalueella 12, ovat sekä tärinä- että runkomeluvaikutukset alueella erittäin todennäköisiä.
Maankäyttöalueet 13 ja 14
Maankäyttöalueet 13 ja 14 ovat työpaikka-alueita, joiden maaperä vaihtelee pehmeästä turpeesta, liejusta ja savesta hiekkaan ja kallioon. Alueet sijaitsevat lähimmillään rajautuvat eteläosistaan VT 1:een ja pohjoisosistaan suunnitellun ESA-radan linjaukseen.
Johtuen maankäyttöalueiden 13 ja 14 rajautumisesta sekä VT 1:een että ESA-radan linjaukseen,
ovat sekä tärinä- ja runkomeluvaikutukset alueiden pohjoisosissa erittäin todennäköisiä. Alueiden
eteläosissa tärinävaikutukset ovat erittäin todennäköisiä ja runkomeluvaikutukset mahdollisia.

5.

JATKOTOIMENPITEET
Alueelle suositellaan tehtäväksi lisää pohjatutkimuksia erityisesti maaperäkartalla esitettyjen
turve- ja liejualueiden laajuuksien ja em. maakerrosten paksuuden selvittämiseksi. Lisäksi suositellaan tehtäväksi pohjatutkimuksia alueen keski- ja pohjoisosassa savikkoalueen laajuuden ja
savikerroksen paksuuden määrittämiseksi.
Mikäli turvealuille osoitetaan rakentamista, suositellaan alueelle tehtäväksi tarkempi selvitys alueen esirakentamisesta. Selvityksessä tulee esittää vaihtoehtoiset esirakentamismenetelmät ja
niiden toteutettavuus (esim. massanvaihdon kaivumaiden poisvienti/täyttömassojen saatavuus,
esikuormitukselle varattava aika)

