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An investigation of the suitability for construction in the Pori region has been carried out 
within the InnoGeo project. Geological characteristics affecting construction conditions 
have been studied based on existing geological maps and data. The Quaternary geological 
mapping data of GTK, drilling data and geophysical surveys, as well as the airborne 3D 
laser scanning data of the National Land Survey of Finland have been used. The thickness of 
fine-grained sediments has been estimated based on drilling data and airborne geophysical 
surveys. Slope steepness has been calculated according to the airborne 3D laser scanning data.

The topography of the Pori region is very plain. Till is the dominant soil type and 
comparatively few bedrock areas with outcrops exist in the study area. Estimations of the 
thickness of fine-grained sediment revealed sediment layers about 30 m thick. The thickest 
fine-grained sediment layers are found in the surroundings of the Kokemäenjoki river. The 
average thickness of fine-grained sediments in the Pori region is about 9 m.

The construction conditions of the Pori region are mainly good. Only about a quarter of the 
study area has poor or demanding construction conditions. It was not possible to estimate the 
construction conditions for nearly 17% of the entire study area due to a lack of information 
or the existence of special features such as man-made soils.
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Porin kaupungin alueen maaperän rakennettavuusselvitys on tehty osana InnoGeo-hanketta. 
Maaperän rakennettavuusselvityksessä on tarkasteltu tutkimusalueen yleisiä maaperägeolo-
gisia ominaisuuksia ja niiden vaikutusta rakentamiseen. Tutkimuksessa hyödynnettiin 
GTK:n maaperäkartoitusaineistoja, maaperäkairauksia sekä geofysikaalisia mittausaineis-
toja. Lisäksi käytössä oli Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto. Arvio alueellisista 
hienoainessedimenttikerrosten paksuuksista tehtiin kairaustietojen ja aerogeofysikaalisten 
lentomittaustietojen perusteella. Alueelliset rinnekaltevuudet laskettiin Maanmittauslaitoksen 
laserkeilausaineistosta.

Porin alue on topografialtaan tasaista. Tutkimusalueen vallitseva maalaji on moreeni. Kal-
lioalueita tutkimusalueella on suhteellisen vähän. Tässä selvityksessä tehdyn hienoainessedi-
menttikerrosten paksuustulkinnan mukaan pehmeikköjen paksuudet yltävät tutkimusalueella 
noin 30 metrin syvyyteen. Paksuimmat hienoainessedimenttialueet sijaitsevat Kokemäenjoen 
ympäristössä. Hienoainessedimenttien keskimääräinen paksuus Porin alueella on noin 9 metriä.

Porin alueen maaperä on rakennettavuusominaisuuksiltaan pääasiassa hyvää tai normaalia. 
Tutkimusalueen pinta-alasta noin neljännes on rakennettavuusominaisuuksiltaan keskin-
kertaista, melko vaativaa tai vaativaa. Alueesta jätettiin luokittelematta 17 % puutteellisten 
tietojen tai muiden erityisominaisuuksien, kuten täytemaiden, vuoksi.
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1 JOHDANTO

Porin kaupungin alueen maaperän rakennettavuus-
selvitys on tehty osana InnoGeo-hanketta. Maaperän 
rakennettavuusselvityksessä on tarkasteltu tutkimus-
alueen (Kuva 1) yleisiä maaperägeologisia ominai-
suuksia ja niiden vaikutusta rakentamiseen. Selvitys 
perustuu olemassa olevaan geologiseen tutkimus- ja 
kartoitusaineistoon. Maaperän geoteknisiä ominai-
suuksia, kuten kokoonpuristuvuutta ja vesipitoisuutta, 
ei tässä yhteydessä ole tarkasteltu. Käytetty maaperä-
aineisto perustuu GTK:n tuottamaan 1:20 000 maa-
peräkarttaan. Ko. kartta-aineisto kuvaa pääosin maa-
perän ylintä metriä. Porin kaupungin tutkimusalueen 
osalta on huomioitava, että Kokemäenjoen suiston 
sedimenttien paksuutta ja kerrosrakennetta ei ole 
tämän mittakaavan rakennettavuustarkastelussa voitu 
huomioida. Myöskään pohjaveden pinnan korkeutta 
ja pinnan korkeuden muutoksia ei ole tässä tarkaste-
lussa otettu huomioon. Selvityksessä ei myöskään ole 
otettu kantaa tutkimusalueen muihin rakentamisen 
reunaehtoihin, kuten luonto- tai kulttuuriarvoihin tai 
mahdollisesti pilaantuneeseen maaperään. Tulva-
herkät alueet on käsitelty omana kokonaisuutenaan. 
Tässä esitetyn maaperän rakennettavuusselvityksen 
tuloksia voidaan käyttää apuna maankäytön yleiskaa-
vatasoisessa suunnittelussa. Asemakaavatasoisessa 
suunnittelussa ja ennen varsinaisten rakennustöiden 
aloittamista tulee aina tehdä tarkempia tutkimuksia 
rakennusalustan laadun ja kantavan pohjan syvyyden 
selvittämiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) tavoit-
teena on edistää ekologista, taloudellista sekä sosi-
aalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Ra-
kennuspaikan tulee olla tarkoitukseen sovelias ja ra-
kentamiseen kelvollinen. Maaperän rakennettavuutta 

määriteltäessä keskeisiä tekijöitä ovat maa-aineksen 
kokoonpuristuvuus, kaivettavuus, kuljetettavuus ja 
läjitettävyys (Kauranne ym. 1972). Maan kaltevuu-
della on merkitystä erityisesti suuria pintoja raken-
nettaessa, jolloin maan tasaustarve on suuri (Suomen 
Geotekninen Yhdistys Ry 1986). Kaltevat savirinteet 
ovat herkkiä sortumiselle. Erityisen ongelmallisia 
ovat savikkojen reuna-alueet sekä vesiuomiin rajoit-
tuvat savirinteet.

Tiiviit pohjamoreenikerrokset ovat rakennetta-
vuudeltaan Suomen parhaita maakerroksia, joskin 
hiekka- ja silttimoreenin routivuus huonontaa näi-
den maalajien rakennettavuusominaisuuksia (Kau-
ranne ym. 1972, Johansson 2005). Kovan pohjan 
syvyyden tunteminen on tärkeää pohjarakennus-
toimenpiteiden onnistumiseksi (Ojala ym. 2007). 
Hiekka- ja soraesiintymät ovat yleisesti ottaen 
rakennettavuudeltaan hyviä. Kalliomaat ovat on-
gelmattomia rakentamisen kannalta kantavuutensa 
ja routimattomuutensa vuoksi (Johansson 2005), 
mutta kallioalueet ovat haasteellisia kunnallisteknii-
kan rakentamisen kannalta. Liejukerrostumat ovat 
rakennusteknillisesti vaikeita (Kauranne ym. 1972). 
Liejun lisäksi turvekerrokset ovat lähes käyttökel-
vottomia rakennusalustana huonon kantavuutensa 
ja suuren kokoonpuristuvuutensa vuoksi. Hienora-
keisten maalajien ongelmana on niiden routivuus ja 
huono läjitettävyys (Salonen ym. 2002, Johansson 
2005). Savi- ja silttimaiden rakennettavuutta pa-
rantaa kuivakuoren muodostuminen kerrosten pin-
nalle (Johansson 2005). Toisaalta rannikkoalueiden 
savikot sisältävät usein runsaasti sulfideja, mikä 
tulee ottaa huomioon pohjanvahvistustoimenpiteitä 
suunniteltaessa (Ojala ym. 2007).
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Kuva 1. Maaperän rakennettavuusselvityksen tutkimusalue. Karttojen koordinaatisto: KKJ. Karttojen ulkoasu: Kirsti Keskisaari, GTK. 
Figure 1. Location of the study area for the construction suitability research. Reference system of the maps: Finnish National 
Coordinate System, KKJ. Map layouts Kirsti Keskisaari, GTK.
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2 TUTKIMUSALUEEN GEOLOGIA

Tutkimusalueen keskikorkeus on noin 12,5 m mpy. 
Sekä etelä- että pohjoisosissa tutkimusaluetta korkeus-
arvot yltävät paikoin noin 50 metriin (mpy). Suuri osa 
tutkimusalueesta, joka sijoittuu Kokemäenjoen suis-
toalueelle, on melkein merenpinnan tasolla (Kuva 2).

Ihmisen toiminta ja maankäyttö näkyvät laserkei-
lausaineistojen perusteella muodostetussa korkeus-

2.1 Korkeus ja topografia

mallissa ja siten myös korkeusaineiston perusteella 
lasketussa rinnekaltevuusmallissa (Kuva 6 ja luku 
3.2). Rinnekaltevuusmallin jyrkimmät kohdat ovat 
antropogeenisiä rakenteita, lähinnä teitä ja taloja. 
Koska korkeusmallissa näkyy infrastruktuuri, olisi 
korkeusmallin sijaan oikeampaa tässä tapauksessa 
puhua pintamallista (digital surface model, DSM).

2.2 Kallioperä

Tutkimusalueen pinta-alasta noin 4 % on kal-
lioalueita eli avokallioita ja sellaisia alueita, joilla 
kalliota peittää alle 1 metrin paksuinen maakerros. 
Tutkimusalueen kallioperä on suurimmaksi osaksi 
Satakunnan hiekkakiveä. Se muodostaa luode-kaak-
ko-suuntaisen altaan, joka on syntynyt maankuoren 
lohkojen välisten siirrosten seurauksena. Hiekka-
kivimuodostuman tiedetään kairausten perusteella 
ulottuvan ainakin 591 metrin syvyyteen (Kohonen 
ym. 1993). 

Satakunnan hiekkakiveä leikkaavat nuoremmat, 
pääosin kerrosmyötäisesti sijoittuneet oliviinidia-
baasipatjat ja ohuet oliviinidiabaasijuonet (Vaasjoki 
1996). Kuvassa 3 esitetyssä kallioperäkartassa näkyy 
oliviinidiabaasin leikkaussuhde hiekkakiveen tut-
kimusalueen eteläosissa. Tutkimusalueesta länteen 
sijaitsevassa Reposaaressa on rapakivigraniittia 
(Kohonen ym. 1993). Tutkimusalueen pohjoisosia 
hallitsevat muita kivilajeja vanhemmat, svekofenni-
set granodioriitit ja kiillegneissit (Kuva 3). 

Kuva 2. Tutkimusalueen maanpinnan korkeus (m mpy). Esityksen solukoko on 2 m. Korkeusjärjestelmä: N2000.
Figure 2. Topography of the study area (height above sea level, m). Grid cell-size 2 m. Height system, datum: N2000.
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Kuva 3. Porin alueen kallioperä GTK:n 1:100 000 kallioperäkartan mukaan. 
Figure 3. A geological map of the Pori study area. The map is based on 1:100 000 bedrock mapping data of GTK.
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2.3 Maaperä

Tutkimusalueen maaperäkartta on esitetty kuvassa 
4. Tutkimusalueen maaperästä noin 45 % on moree-
nia (Taulukko 1). Porin alueella moreenikerrostumat 
ovat tyypillisesti 1–6 metriä paksuja pohjamoreeneja 
(Kejonen ym. 1988a, Kejonen ym. 1988c, Kejonen 
ym. 1988f, Kukkonen ym. 1988a, Kukkonen ym. 
1988d, Kukkonen ym. 1988e), joiden savespitoisuus 
on tutkimusalueen länsi- ja eteläosissa alle 5 % (Ke-
jonen ym. 1988a, Kejonen ym. 1988b). Lattomeren ja 
Vähärauman alueella on myös pieniä kumpu- ja reu-
namoreeniesiintymiä (Kejonen ym. 1988c, Kejonen 
ym. 1988f). Porin eteläpuolella pohjamoreenin päällä 
on 1–2 metriä paksuja ablaatiomoreenikerroksia 
(Kejonen ym. 1988b). Yyterin alueella moreeniker-
rosten paksuus on 6–9 metriä ja moreeni on löyhää 
hiekka- ja soramoreenia (Kukkonen ym. 1988c). 
Myös tutkimusalueen keskiosissa moreenin vallitse-
vana raekokofraktiona on tehtyjen kenttätutkimusten 
perusteella hiekka. Tutkimusalueen pohjoisosien mo-
reenimuodostumissa on paikoin runsaasti pintalohka-
reisuutta ja -kivisyyttä (Kielosto ym. 1988a, Kielosto 
ym. 1988c). Porin keskustan alueen moreenit on 
kartoituksessa todettu normaalikivisiksi (Kejonen 
ym. 1988f). Moreenialueiden pintaosat ovat osin 
huuhtoutuneita, jolloin on muodostunut pienialaisia 
louhikkoja (Kejonen ym. 1988c).

Yyterinniemi on ekologisesti ja geologisesti tärkeä 
”hotspot”-alue (Hiedanpää ym. 2007). Yyterin hiekat 
ovat kerrostuneet tuulen voimasta dyyneiksi. Hiekan 
keskimääräinen raekoko vaihtelee 0,2 ja 2,0 mm:n vä-
lillä (Kukkonen ym. 1988c). Koko Porin maaperästä 
noin 9,8 % on hiekkaa ja noin 9,2 % karkeaa hietaa. 
Osa hiekan raekokofraktion maalajitteista on peräisin 
Säkylä–Harjavalta–Pori-harjumuodostumasta (Tikka-

Taulukko 1. Porin alueen pohjamaalajien (~ 1,0 m) prosentuaa-
linen jakauma.
Table 1. The distribution of soil types in the Pori study area. 

Maalaji = soil type; %-osuus pinta-alasta = % of an area

Maalaji %-osuus pinta-alasta 

Kallioalue 4,4
Kartoittamaton 0,5
Sora 0,4
Moreeni 45,3
Hiekka 9,8
Karkea hieta 9,2
Hieno hieta 3,7
Hiesu 8,4
Savi 10,5
Rahkaturve 1,3
Saraturve 1,2
Täytemaa 0,3
Lieju 2,5

Vesi 2,6

nen 1981), jonka tarkkoja rajoja ei tunneta.
Alueen suot ovat syntyneet vesistöjen umpeen-

kasvun tai metsämaan soistumisen myötä. Porin 
alueen maaperästä noin 1,3 % on rahkaturvetta ja 
noin 1,2 % saraturvetta. Porin koillispuolella tava-
taan tyypillisesti kilpi- ja viettokeitaita (Kejonen 
ym. 1988d). Nopea maankohoaminen paljastaa uutta, 
soistumiselle altista maa-alaa merestä jatkuvasti lisää 
(Virtanen ym. 2000). Eloperäisiä liejukerrostumia on 
muodostunut kuroutumisen jälkeisenä kehityksenä 
lahdenpohjukoihin sekä järvien umpeenkasvun myötä 
(Kielosto ym. 1988a).

Nykyisin maaperä kohoaa Porin alueella vuodes-
sa noin 6 mm (Johansson ym. 2004), minkä vuoksi 
ranta-alueen olosuhteet muuttuvat näkyvästi jo yhden 
sukupolven aikana. Edellisen jääkauden jäätikkö suli 
tutkimusalueelta nykyisen Itämeren Ancylusvaiheen 
alussa (Kejonen ym. 1988a) noin 11 000 vuotta sitten 
(Saarnisto & Saarinen 2001, Ojala ym. 2006). Porin 
keskusta-alue kuroutui merestä lopullisesti vasta 
muutama sata vuotta sitten (Kejonen ym. 1988f). 
Maankohoamisen vuoksi Kokemäenjoen suistoalueen 
sijainti on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti.

Tutkimusalueesta noin 10,5 % on savea ja noin 
3,7 % hienoa hietaa. Porin alueen savikot ovat 
kerrostuneet Itämeren Ancylusjärvi- ja Litoriname-
rivaiheiden aikana viimeisten vajaan 11 000 vuoden 
aikana. Alueen ylimmät hienon hiedan ja hiesun 
raekokofraktion kerrokset ovat sedimentoituneet 
suistoalueella Kokemäenjoen tuomasta mineraaliai-
neksesta. Kokemäenjoen lähialueet ovat muinaista 
suistomaata, joka ulottuu 1–4 km päähän nykyisestä 
pääuomasta (Kejonen ym. 1988f).

Porin alueen maaperästä noin 2,5 % on liejua ja 
liejusavea. Maan kohotessa matalissa rannikkovesissä 
kerrostui liejusavea. Kerrostumisen aikaisen orgaani-
sen aineksen suhteellisen suuren pitoisuuden vuoksi 
postglasiaalisavissa on tyypillisesti suuri vesi- ja 
humuspitoisuus (Gardemeister 1975), minkä vuoksi 
ne ovat lujuusominaisuuksiltaan heikkoja. Postglasi-
aalisavet sisältävät monin paikoin runsaasti sulfideja, 
jotka hapettuessaan sulfaatiksi syövyttävät terästä 
(van Mensvoort & Dent 1997) ja betonia (Hyyppä 
1977). Porin alueen hienoainessedimenttikerrosten 
pintaosan on kartoituksessa todettu olevan raken-
teeltaan humuspitoista ja homogeenista (Kejonen 
ym. 1988f).

Porin eteläpuolella tehtyjen maaperätutkimusten 
perusteella hienoainessedimenttikerrosten paksuus 
vaihtelee keskimäärin 3 ja 7 metrin välillä (Kejonen 
ym. 1988b, Kejonen ym. 1988e), kun taas Porin 
keskustan alueella suurimmat todetut paksuudet ovat 
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Kuva 4. Porin alueen maaperä GTK:n 1:20 000 maaperäkartoituksen mukaan. 
Figure 4. A map of the Quaternary deposits in the Pori study area. The map is based on 1:20 000 Quaternary mapping data of 
GTK.

25–30 metriä (Kejonen ym. 1988f). Kuvassa 10 on 
esitetty kairaustietojen ja aerogeofysikaalisten tulkin-
tojen perusteella muodostettu hienoainessedimentti-
kerrosten paksuusmalli. Paksuimmillaan hienoaines-
sedimenttikerrokset ulottuvat tässä tutkimuksessa 
esitetyn mallin mukaan arviolta noin 30 metrin syvyy-

teen Kalaholman, Murtosenmutkan ja Vähärauman 
alueilla. Ohuimmillaan hienoainessedimenttikerrosten 
paksuus on alle 1 metrin. Paksuimmat sedimentti-
kerrokset sijaitsevat lähellä Kokemäenjoen uomaa, 
mikä kuvastaa pitkään jatkunutta sedimentaatiota, 
erodoitumista ja aineksen uudelleen kerrostumista.
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2.4 Tulvaherkät alueet

Kokemäenjoen suisto on ekologisesti ja geologi-
sesti merkittävä alue sekä kansallisella että kansain-
välisellä tasolla (Hiedanpää ym. 2007). Maanko-
hoamisen ja sedimentaation vuoksi joen pohja nousee 
noin yhden senttimetrin vuodessa delta-alueella. 

Koska Porin alue on tulvaherkkää, tulvat tulee ottaa 
huomioon alueen yhdyskuntasuunnittelussa. Suurtul-
vatilanteessa jopa 15 000 asukasta on evakuoitava ja 
taloudelliset vahingot voivat nousta suuriksi. Porissa 
on ollut pahoja tulvia vuosina 1951, 1974–1975 sekä 
2004–2005 (Koskinen 2006). Tulvatilanteen aiheut-
tamien vahinkojen laajuus riippuu joen virtaamasta, 
mahdollisen jääpadon sijainnista sekä meriveden 
korkeudesta. Pahimmat tulvatilanteet ovat jääpadon 
muodostumisesta johtuvia, mutta merkittäviä vahin-
koja voi aiheutua myös joen virtaaman ollessa suuri. 
Erityisesti talvisin jokeen muodostuu hyydepatoja, 
joiden vuoksi joki tulvii. Jääpadon muodostuminen 
Porin keskustan alueelle voi aiheuttaa laajoja tulva-
vahinkoja.

Osaan Kokemäenjokea on rakennettu tulvasuo-
jelurakenteita. Alun perin pengerrykset on tehty 

maatalouden suojaksi, mutta nykyään ne suojaavat 
myös asutusta ja infrastruktuuria. Tulvapenkereitä on 
Porissa 20 km, ja ne suojaavat noin 50 km2.

Kuvassa 5 on visualisoitu kolme tulvaskenaariota 
(Koskinen 2006) (alun perin N60-järjestelmän kor-
keusarvoihin on lisätty 30 cm, jotta ne vastaisivat 
N2000-järjestelmän arvoja mahdollisimman hyvin):
• Skenaario 1: Virtaama: 1 110 m3/s. Meriveden-

korkeus: +70 cm (N2000-järjestelmä). Tulva-
alue: 2 000 ha. Esiintyminen: keskimäärin kerran 
sadassa vuodessa. 

• Skenaario 2: Virtaama: 1 225 m3/s. Meriveden-
korkeus: +170 cm (N2000-järjestelmä). Tulva-
alue: 3 600 ha. Esiintyminen: keskimäärin kerran 
250 vuodessa.

• Skenaario 3: Virtaama: 1 225 m3/s. Meriveden-
korkeus: +170 cm (N2000-järjestelmä). Penke-
reet pettävät. Tulva-alue: 4 100 ha. Esiintyminen: 
keskimäärin kerran 250 vuodessa.

Tässä esitettyihin tulvaskenaarioihin ei ole otettu 
mukaan mahdollisen ilmastonmuutoksen tulevaisuu-
dessa aiheuttamaa merenpinnan nousua.

Kuva 5. Porin alueen kolmen erilaisen tulvaskenaarion laajuus. Kartta on georeferoitu ja approksimoitu alkuperäisestä sarjajulkaisusta 
(Koskinen 2006).
Figure 5. Three alternative flood scenarios for the Pori study area. The map is geo-referenced and approximated according to an 
original publication (Koskinen 2006).
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Kuva 6. Alueellinen rinnekaltevuusmalli (asteina). Esityksen solukoko on 2 m. Tutkimusalueen rinnekaltevuus on keskimäärin 3,5 
astetta. Keskiarvoa nostavat antropogeeniset rakenteet, joiden kaltevuus on paikoin hyvinkin jyrkkä. Alueen yleisimmät rinnekaltevu-
udet esiintyvät arvovälillä 0,5° < x < 1,5°, kun x= rinnekaltevuus.
Figure 6. Slope steepness (in degrees) of the Pori study area. Grid cell-size 2 m. The average slope steepness in the study area is 
3.5 degrees. Anthropogenic structures, whose slope can be very steep, heighten the average steepness. In general, slope steepness 
varies from 0.5° to 1.5°.

3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT AINEISTOT

3.1 Maastotutkimukset

Tässä esitetty Porin kaupungin maaperän rakennet-
tavuusselvitys perustuu olemassa oleviin geologisiin 
aineistoihin, ja maastotutkimuksia tehtiin ainoastaan 
kahtena päivänä. Tutkimusalue on kooltaan 495 km2. 
Merialueet ja saaristo on jätetty tarkastelun ulkopuolel-
le kyseisten alueiden erityispiirteiden takia. Maastotut-
kimuksissa tarkasteltiin Porin keskustan lähialueiden 

morfologiaa, maaperän sähkönjohtavuusominaisuuk-
sia sekä moreenialueiden koostumusta. Lisäksi ver-
rattiin laserkeilausaineistojen vastaavuutta maaston 
muotoihin. Sähkönjohtavuusmittausten perusteella 
arvioitiin savikkojen alueellisia sähkönjohtavuuksia, 
joita puolestaan hyödynnettiin aerogeofysikaalisiin 
mittauksiin perustuvassa paksuustulkinnassa (luku 3.4)

3.2 Korkeus- ja rinnekaltevuus

Rakennettavuusselvityksessä esitetty maanpinnan 
korkeusmalli (Kuva 2) on laadittu Maanmittauslaitok-
sen laserkeilausaineiston pohjalta. Korkeudet on esi-
tetty N2000-korkeusjärjestelmässä (Poutanen 2006) 
Maanmittauslaitokselta saatujen arvojen mukaisesti. 
Korkeusmalli on laskettu GTK:ssa Maanmittauslai-
toksen luokitellusta, binäärimuotoisesta datasta. 

Laserkeilausaineistojen pistetiheys on vähintään 
0,5 pistettä/m2 (Maanmittauslaitos 2007). Laserkei-
lausaineistojen primääridatan korkeustarkkuus on 

noin 15 cm ja tasotarkkuus 60 cm yksiselitteisillä 
pinnoilla. Yksiselitteiset pinnat ovat pintoja, joiden 
päällä voi olla puustoa, mutta rakenne itsessään 
on selkeä ja joissa on hyvin vähän tai ei ollenkaan 
kasvillisuutta.

Rakennettavuusselvitystä varten laadittu alueel-
linen rinnekaltevuusmalli (Kuva 6) on laskettu kor-
keusmallin pohjalta ArcMapTM-sovelluksen Slope-
toiminnolla. Rinnekaltevuusmallin arvot on ilmoitettu 
asteina (degrees). 
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3.3 Maaperä

Rakennettavuusselvityksessä käytetyt maaperä-
aineistot on koottu GTK:n tuottamista, 1:20 000 
maaperäkartoista (Kejonen ym. 1988a, Kejonen ym. 
1988b, Kejonen ym. 1988c, Kejonen ym. 1988d, 
Kejonen ym. 1988e, Kejonen ym. 1988f, Kielosto 
ym. 1988a, Kielosto ym. 1988b, Kielosto ym. 1988c, 
Kukkonen & Backman 1988, Kukkonen ym. 1988a, 
Kukkonen ym. 1988b, Kukkonen ym. 1988c, Kuk-
konen ym. 1988d, Kukkonen ym. 1988e). Tutkimus-
alueen maaperäkartta on esitetty kuvassa 4. GTK:n 
maaperäkarttojen maalajien luokituksena on käytetty 

mukautettua rakennusteknistä maalajiluokitusta (Sa-
lonen ym. 2002, Haavisto-Hyvärinen & Kutvonen 
2007). Tässä esitettävässä Porin kaupungin maaperän 
rakennettavuusselvityksessä hienoainessedimentillä 
tarkoitetaan saven, hiesun ja hienon hiedan raekoko-
fraktion maalajeja. Näistä maalajeista koostuvia alu-
eita kutsutaan pehmeiköiksi tai hienoainessediment-
tialueiksi. Lieju, liejusavi sekä rahka- ja saraturve 
ovat puolestaan orgaanisia maalajeja. Kallioalueilla 
tarkoitetaan avokallioita ja sellaisia alueita, joilla 
kalliota peittää alle 1 metrin maakerros.

3.4 Pehmeikköjen alueellinen paksuus

Maaperän hienoainessedimenttikerrosten alueel-
linen paksuus on arvioitu käytettävissä olleiden kai-
raustietojen ja aerogeofysiikan aineistojen avulla.

Porin alueella on tehty paino-, porakone- ja tärykai-
rauksia (P. Huhta, suullinen tiedonanto). Kairauksia 
ovat tehneet vuosien 1965–1986 aikana ainakin GTK 
sekä Tie- ja vesirakennushallitus (nykyisin Destia/
Tiehallinto). Maaperän hienoainessedimenttikerrosten 
paksuustulkinnassa käytettiin 380 tutkimusalueella 
sijaitsevaa kairauspistettä. Näistä 27 perustui geologi 
Pekka Huhdan (GTK) tekemään tulkintaan Tie- ja 
vesirakennushallitukselta saaduista kairausdiagram-
meista.

Kairaustietoihin perustuvassa hienoainessediment-
tikerrosten paksuustulkinnassa (Kuva 7) huomioitiin 
pehmeikön paksuus, jos se oli määritetty. Jos pehm-
eikön paksuus ei ollut tiedossa, käytettiin tulkinnassa 
kairauksen päättymissyvyyttä. Pisteistä 6,6 %:ssa 
pehmeikön arvioitu paksuus oli sama kuin kairauksen 

päättymissyvyys. Ainoastaan neljässä kairauspistees-
sä oli tehty kalliovarmistus

Maaperän hienoainessedimenttikerrosten alueel-
linen paksuustulkinta tehtiin kairaustietojen lisäksi 
aerogeofysiikan aineiston avulla. Tutkimusalueella 
on tehty lentomittauksia vuosina 1975, 1985 ja lisäksi 
vuonna 2006, jolloin mittaukset kohdistuivat pääasi-
assa meri- ja saaristoalueisiin. Tehty tulkinta perustuu 
vuosien 1975 ja 1985 mittauksiin.  Lentokorkeus ja 
mittauslinjojen väli on ollut eri vuosina sama (len-
tokorkeus noin 40 m ja linjaväli 200 m, Kuva 8), 
mutta mittaukset on tehty erilaisilla laitteistoilla ja 
eri lentokoneella. Lennoilla on tehty magneettisia, 
sähkömagneettisia ja radiometrisiä mittauksia. Tässä 
selvityksessä esitetty hienoainessedimenttikerrosten 
alueellinen paksuustulkinta perustuu sähkömagneet-
tisiin lentomittauksiin, jotka kuvastavat parhaiten 
maaperän ominaisuuksien vaihtelua (Puranen ym. 
1999a).
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Kuva 7. Kairaustietoihin perustuva hienoainessedimenttikerrosten paksuustulkinta. Kuvassa esitetyt, kairausten avulla arvio-
idut pehmeikköjen paksuudet on muodostettu ArcMapTM-sovelluksen Topo to raster -työkalulla 100 metrin solukoolla ilman, 
että laskennallisia painanteita (sinks) olisi tasoitettu. Näin saatu interpoloitu malli on leikattu 1 km säteelle kairauspisteistä. 
Koska kallioperän pinnan topografiassa ja maalajikerrosten jatkuvuudessa voi olla pienipiirteistä vaihtelua, näin muodostettua 
paksuustulkintaa tulee pitää vain suuntaa-antavana.
Figure 7. Thickness of fine-grained sediments in the Pori study area. In this map, estimation of sediment thickness is based on 
the interpretation of drilling data. Interpolation of drilling data was performed using the Topo to raster tool of the ArcMapTM 
application. A grid cell size of 100 m was used in the interpolation. A buffer distance of 1 km around the drilling points was 
calculated for the final interpretation. The estimation of thickness is indicative. The bedrock topography and the continuity of 
soil layers may vary within a short distance.
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Kuva 8. Aerogeofysikaalisten tutkimusten lentolinjat. 
Figure 8. A map illustrating the line spacing of airborne geophysical surveys in the Pori study area.

Sähkönjohtavuudet ovat suuruudeltaan erilaisia 
eri maalajeissa, mutta myös eri alueilla samoissakin 
maalajeissa. Tämän vuoksi aerogeofysiikan tulkinnan 
tarkkuutta voidaan parantaa maastossa tehtävien in situ 
-mittausten avulla. Aerogeofysiikan tulkinnassa käy-
tettiin apuna GTK:n joulukuussa 2008 tekemiä mit-
tauksia maaperän alueellisista sähkönjohtavuuksista. 

Aerogeofysiikan sähkömagneettisten mittaustulos-
ten perusteella laskettua pehmeikköjen paksuusmallia 
(Kuva 9) verrattiin kairausten avulla muodostettuun 
pehmeikköjen paksuusmalliin (Kuva 7). Aerogeofy-

siikan mittausten perusteella tehty tulkinta vastasi 
kairaustietoja pääasiassa hyvin. Aerogeofysiikan 
mittausten ja kairaustietojen perusteella laskettu 
alueellinen hienoainessedimenttikerrosten paksuus-
malli on esitetty kuvassa 10. Niillä alueilla, joissa 
aerogeofysiikan mittausaineistosta tehty tulkinta 
on antanut pienemmän kerrospaksuuden kuin kai-
raustieto, pehmeikön paksuus on ilmoitettu kaira-
ustiedon perusteella. Muuten paksuus on ilmoitettu 
aerogeofysiikan mittausaineiston perusteella kuvaan 
10 merkityillä alueilla.
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Kuva 9. Aerogeofysiikan sähkömagneettisten mittaustulosten perusteella laskettu pehmeikköjen paksuusmalli. Kuvassa on esitetty 
aerogeofysiikan mittausaineistoon perustuva tulkinta pehmeikön paksuudesta, kun laskennassa on käytetty keskimääräistä pehmeikön 
johtavuutta (200 mS/m). Laskenta on tehty ArcMapTM-sovelluksen Topo to raster -työkalulla 100 metrin solukoolla ilman, että lasken-
nallisia painanteita (sinks) olisi tasoitettu. 
Figure 9. The thickness of fine-grained sediments in the Pori study area. In this map, the estimation of sediment thickness is based 
on data from airborne electromagnetic geophysical surveys. The average regional conductivity of 200 mS/m has been used to 
calculate the thickness of fine-grained sediments. Interpolation was carried out using the Topo to raster tool of the ArcMapTM ap-
plication. A grid cell size of 100 m was used in the interpolation.
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Kuva 10. Aerogeofysiikan mittausten ja kairaustietojen perusteella laskettu alueellinen hienoainessedimenttikerrosten paksuusmalli. 
Kuvassa esitetty maaperän paksuusmalli on muodostettu ArcMapTM-sovelluksen Topo to raster -työkalulla 1 metrin solukoolla ilman, 
että laskennallisia painanteita (sinks) olisi tasoitettu. Paksuustulkinnasta on poistettu vesistöt ja alueet, joissa maalaji on hiekkaa tai 
moreenia tai alue on kartoitettu kallioalueeksi. Tulkinta on rajattu 1 km päähän kairauspisteistä. Aerogeofysiikan mittausaineiston 
perusteella tehdystä tulkinnasta malliin on otettu mukaan ne alueet, mistä ei ollut kairaustietoa tai missä tulkinta ei ollut ristiriidassa 
kairaustietojen kanssa. Alueet, joiden laskennassa on käytetty kairaustietojen lisäksi aerogeofysikaalista tulkintatietoa, on merkitty 
kuvaan katkoviivalla. 
Figure 10. The thickness of fine-grained sediments in the Pori study area. In this map, the estimation of thickness is based both on 
airborne electromagnetic geophysical surveys and on drilling data. Interpolation was carried out using the Topo to raster tool of 
the ArcMapTM application. A grid cell-size of 1 m was used in interpolation. The estimation of thickness only applies to areas cov-
ered with fine-grained sediments. A buffer distance of 1 km around the drilling points was calculated for the final interpretation. 
Estimations based on airborne electromagnetic geophysical surveys have been used if they were parallel to the drilling data, or if 
drilling data did not exist. The dashed line indicates areas where estimations from airborne electromagnetic geophysical surveys 
have been taken into account.
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Kuva 11. Pehmeikköjen paksuudet arvioituna painovoimamittausten perusteella. Esityksen solukoko on 100 m. Rajaus: 1 km mit-
tauspisteestä. 
Figure 11. The thickness of fine-grained sediments in the Pori study area. In this map, the estimation of thickness is based on geo-
physical gravity measurement. A grid cell size of 100 m was used in interpolation. A buffer distance of 1 km around the measure-
ment points was calculated for the final interpretation.

Sähkömagneettisen lentomittausaineiston käyttö 
pehmeikköjen paksuuden arvioimisessa perustuu hie-
norakeisten maalajien ympäristöään parempaan sähkön-
johtokykyyn. Savikoiden johtavuus vaihtelee Suomessa 
rannikon merellisten savien noin 500 mS/m:tä sisämaan 
Itämeren järvivaiheiden savikerrostumien noin 10 mS/m 
arvoihin. Karkeiden maalajien johtavuudet ovat tyypil-
lisesti 1–10 mS/m, ja kallioperä on useimmiten vielä 
selvästi resistiivisempää eli arvot ovat tätäkin pienem-
piä (Puranen ym. 1999b). Tulkinnan edellytyksenä 
on, että lentokorkeuden lisäksi tunnetaan maaperän 
johtokyky. Tarkempien maastomittausten puuttu-
essa joudutaan käyttämään arvioita, joiden avulla 
saadaan yleiskuva pehmeikköjen paksuusvaihtelus-
ta. Tutkimusalueella käytettiin pehmeikkökerrosten 
keskimääräisenä johtavuuden arvona 200 mS/m, 
mikä useimmilla alueilla antaa tulokseksi lähinnä mi-
nimiarvion pehmeikön paksuudesta. Tulkinta vastaa 
kuitenkin kohtuullisesti etenkin jokiuoman alavilla 
alueilla kairauksilla todettuja pehmeikköpaksuuksia. 
Pehmeikköjen johtavuuteen vaikuttaa maa-aineksen 
laadun lisäksi sen kosteus. Kuivat pintakerrokset 
johtavat sähköä selvästi huonommin kuin pohjaveden 
pinnan alapuoliset kerrostumat. Sähkömagneettisiin 

mittaustuloksiin sisältyy myös erilaisten metallira-
kennelmien, kuten sähkölinjojen ja rautateiden, sekä 
suurten teollisuushallien aiheuttamia häiriöitä. Näistä 
aiheutuu paikallisia virheitä myös tulkintatulokseen 
(Kuivamäki 2006, Kuivamäki 2009).

Tutkimusalueella on lisäksi tehty maastossa pai-
novoimamittauksia yhteensä noin 27,5 km. Paino-
voimamittausten perusteella arvioidut pehmeikköjen 
paksuudet on esitetty kuvassa 11. Vertailtaessa 
painovoimamittausten perusteella muodostettua 
arviota pehmeikköjen paksuuksista (Kuva 11) ae-
rogeofysiikan mittaustulosten ja kairausten perus-
teella arvioituun hienoainessedimenttikerrosten 
paksuuteen (Kuva 10) voidaan todeta, että pai-
novoimamittausten avulla saadut arviot hienoai-
nessedimenttikerrosten paksuuksista ovat hieman 
pienempiä. Molempien tutkimusten perusteella 
paksuimmat hienoainessedimenttikerrokset ovat 
kuitenkin muutaman kilometrin säteellä Kokemä-
enjoen nykyisestä uomasta. Painovoimamittauksien 
perusteella irtomaan kokonaispaksuuden on tulkittu 
tällä alueella olevan lähes 80 metriä (Mattsson 1999, 
Elo & Pirttijärvi, tässä julkaisussa, Huhta & Räsä-
nen, tässä julkaisussa).
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3.5 Rakennettavuustulkinta 

kossa 2 on esitetty, miten luokitus on tehty näiden 
parametrien avulla. Käytetty luokitus on laadittu 
Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen vuonna 1992 
julkaiseman Kunnallistekniikan pohjatutkimusohjeet 
-teoksen pohjalta.

Tulkinta maaperän rakennettavuusominaisuuksista 
(Kuva 12) muodostettiin maaperätietojen (Kuva 4), 
hienoainessedimenttikerrosten arvioitujen paksuuk-
sien (Kuva 10) sekä korkeusaineistosta muodostetun 
rinnekaltevuusmallin (Kuva 6) perusteella. Taulu-

Kuva 12. Porin alueen maaperän rakennettavuus. 
Figure 12. The suitability for construction of the Pori study area.
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4 MAAPERÄN RAKENNETTAVUUSOMINAISUUDET

4.1 Yleiskuvaus

Porin seudun maaperästä noin 57 % on luokittelun 
mukaan rakennettavuusominaisuuksiltaan joko hyvää 
(28 %) tai normaalia (29 %). Maaperästä noin 9 % on 
rakennettavuusominaisuuksiltaan keskinkertaista tai 
melko vaativaa. Tutkimusalueesta noin 8 % luokittuu 
rakennettavuusominaisuuksiltaan vaativaksi ja noin 

Taulukko 2. Yhdistelmätaulukko rakennettavuusluokista ja niiden ominaisuuksista.
Table 2. Construction suitability classes and their characteristics. Maalaji = soil type; Rinnekaltevuus = slope steepness; Paksuus 
= thickness of fine-grained sediments

Maalaji Rinnekaltevuus Paksuus

Rakennettavuusominaisuudet hyvät Hiekka, moreeni ≤  3° -

Rakennettavuusominaisuudet normaalit Hiekka, moreeni > 3-8° -
Hieta, hietamuodostuma ≤ 8°
Hienoainessedimentti - ≤ 2,5 m

Rakennettavuusominaisuudet keskinkertaiset Hiekka, moreeni > 8-17° -
Hieta, hietamuodostuma > 8-17° -
Hienoainessedimentti - > 2,5-4,5 m
Orgaaninen maalaji - ≤ 2,5 m

Rakennettavuusominaisuudet melko vaativat Hienoainessedimentti - > 4,5-13 m
Orgaaninen maalaji - > 2,5-4,5 m

Rakennettavuusominaisuudet vaativat Hiekka, moreeni > 17° -
Hieta, hietamuodostuma > 17° -
Hienoainessedimentti - > 13 m
Orgaaninen maalaji - > 4,5 m

Ei arvoa Kallioalue, 
kartoittamaton, täytemaa, 
vesistö, ei-luokittuva muu 
arvo

- -

17 % kategoriaan ei arvoa. Vesistöt, kallioalueet, 
kartoittamattomat alueet, täytemaa-alueet sekä hieno-
ainessedimenttialueet, joiden paksuudesta ei pystytty 
tekemään paksuustulkintaa, luokittuvat kategoriaan 
ei arvoa.  Maaperän rakennettavuusominaisuuksien 
prosentuaaliset osuudet on esitetty kuvassa 13.

Kuva 13. Porin tutkimusalueen maaperän raken-
nettavuusominaisuudet ja niiden jakautuminen 
eri luokkiin.
Figure 13. A pie diagram illustrating the distri-
bution of construction suitability classes within 
the Pori study area.
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4.2 Porin pohjoisosa

Porin pohjoisosan maaperän pinta-alasta noin 58 % 
on moreenia, noin 7,5 % kallioalueita ja noin 3,3 % 
vesistöjä. Maaperästä noin 11 % on savea, hiesua tai 
hienoa hietaa, noin 10 % turvetta tai liejua ja noin 9 % 
on karkean hiedan, hiekan tai soran peitossa. Alueen 
keskimääräinen rinnekaltevuus on 4,5°.

Porin pohjoisosan maaperän rakennettavuus (Kuva 
14) on enimmäkseen normaalia (~ 30 %) tai hyvää (~ 
25 %). Alueesta noin 12,7 % on rakennettavuusomi-
naisuuksiltaan keskinkertaista. Kaikkiaan noin 30 % 
alueesta luokittuu kategoriaan ei arvoa ja noin 2,4 % 
kategoriaan vaativa. Kategoriaan ei arvoa luokittuvat 
vesistöt ja kallioalueet sekä pehmeiköt, joiden paksuut-
ta ei ole pystytty tulkitsemaan. Ei arvoa -kategorian 

osuutta kokonaispinta-alasta voidaan pitää melko 
suurena. Nk. luokittumattomien maa-alueiden suuri 
osuus johtuu mm. kallioalueiden alueellisesti suuresta 
määrästä. Luokittelematta jätettiin myös täytemaat 
ja kartoittamattomat alueet, joita oli noin 1,3 % 
pohjoisosan kokonaispinta-alasta. Lisäksi Porin kau-
pungin pohjoisten osien hienoainessedimenttialueiden 
paksuuksista ei ollut selvitystä tehtäessä kattavia 
tietoja – alueelta oli käytettävissä ainoastaan kolme 
kairaustietoa. Tehdyt arviot pehmeikköjen paksuuk-
sista (Kuva 10) perustuvat aerogeofysikaaliseen len-
tomittaustulkintaan. Aerogeofysikaalisen tulkinnan 
perusteella alueella on hienoainessedimenttikerroksia, 
jotka ulottuvat enimmillään noin 15 metrin syvyyteen.

Kuva 14. Porin pohjoisten osien rakennettavuus 
Figure 14. Construction conditions in the northern part of the Pori study area.
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Kuva 15. Porin keskiosien rakennettavuus. Pistekuviolla merkityillä alueilla pintamaalajina on hiekkaa tai karkeaa 
hietaa, mutta pehmeikköjen paksuustulkinnan mukaan hieta- ja hiekkakerrosten alla on mahdollisesti yli 2,5 metriä 
paksuja hienoainessedimenttikerroksia. Näillä alueilla rakennettavuusominaisuudet voivat olla karttaesitystä vaa-
tivampia ja niissä tulee tehdä lisätutkimuksia kantavan pohjan syvyyden määrittämiseksi.
Figure 15. Construction conditions in the central part of the Pori study area. The dotted pattern indicates areas 
where the topsoil is mainly sand or fine sand, but fine-grained sediments over 2.5 m thick may exist underneath 
the coarse-grained sediment layers. The construction conditions in these areas can be more demanding than 
what is shown on the map. More detailed investigations are needed, especially in these areas, to define the depth 
of the bearing layer. 

4.3 Porin keskiosa

Porin kaupungin keskusta-alue sijaitsee tutkimus-
alueen keskiosissa. Aluetta halkoo Kokemäenjoki, 
jota reunustavat paksut jokisedimentit. Tämän vuoksi 
Porin keskusta-alue luokittuu rakennettavuusominai-
suuksiltaan monin paikoin vaativaksi (14 %) tai mel-
ko vaativaksi (13 %). Rakennettavuusominaisuuksil-
taan vaativimmat alueet sijaitsevat tutkimusalueen 
keskiosien itäisillä, hienoainessedimenttivaltaisilla 
alueilla. Sen sijaan läntisten osien moreeni- ja hiekka-
valtaiset alueet luokittuvat rakennettavuudeltaan pää-
asiassa hyväksi tai normaaliksi (molemmat noin ~30 
% kokonaispinta-alasta). Tutkimusalueen keskiosista 
noin 35 % on karkeaa hietaa, hiekkaa tai soraa ja 29 
% moreenia. Kuvaan 15 on merkitty pistekuviolla 
ne alueet, joissa pintamaalajina on hiekkaa tai kar-
keaa hietaa, mutta pehmeikköjen paksuustulkinnan 
(Kuva 10) mukaan hieta- ja hiekkakerrosten alla on 
mahdollisesti yli 2,5 metriä paksuja hienoaines-
sedimenttikerroksia. Koska pintahiekan paksuus 
voi tällä alueella olla 0–7 metriä ja pintahiekan alla 

olevan hienoainessedimentin raekoko usein hienonee 
syvemmälle mentäessä, perustamissyvyyteen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota rakennettaessa. Lisä-
tutkimukset rakentamisolosuhteiden selvittämiseksi 
ovat aina tarpeen.

Tutkimusalueen keskiosista noin 10 % luokit-
tuu rakennettavuusominaisuuksiltaan kategoriaan 
ei arvoa.  Nämä alueet ovat vesistöjä (2,9 % ko-
konaispinta-alasta), täytemaata, kartoittamattomia 
alueita, kallioalueita (2,6 % kokonaispinta-alasta) 
tai pehmeikköjä, joiden paksuudesta ei ole arviota. 
Alueesta noin 1 % on turpeen ja noin 30 % hiesun, 
hienon hiedan tai saven peitossa. Paksuimmillaan 
hienoainessedimenttikerrokset ovat alueen itäisissä 
keskiosissa, jossa ne yltävät noin 30 metriin.

Tutkimusalueen keskiosista noin 5 % luokittui 
rakennettavuusominaisuuksiltaan keskinkertaiseksi. 
Keskimäärin alue on rinnekaltevuuksiltaan tasaista 
(2,7°) siten, että kaltevuusarvot kasvavat lännestä 
itään.
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4.4 Porin eteläosa

Tutkimusalueen eteläosista noin 27 % luokittuu 
rakennettavuusominaisuuksiltaan normaaliksi, noin 
31 % hyväksi ja noin 7 % keskinkertaiseksi. Alueen 
kokonaispinta-alasta noin 48 % on moreenia ja noin 
13 % karkeaa hietaa tai hiekkaa. Alueen läntisiä osia 
leimaa moreenivaltaisuus, kun taas itäosissa vallit-
sevina maalajeina ovat hienoainessedimentit: savi, 
hiesu ja hieno hieta (36 % kokonaispinta-alasta). Sen 
sijaan orgaanisia maalajeja eli liejua ja turvetta on 
vain noin 1,3 % kokonaispinta-alasta.

Tutkimusalueen eteläosasta noin 4 % luokittuu ka-
tegoriaan ei arvoa. Alueesta noin 0,3 % on täytemaata 
tai vesistöjä ja noin 1 % kallioalueita.

Rakennettavuusominaisuuksiltaan vaativat (~ 12 %) 

ja melko vaativat (~ 19 %) alueet sijoittuvat itäosan hie-
noainessedimenttivaltaisille alueille. Tutkimusalueen 
eteläosan pehmeiköt ovat tehtyjen tulkintojen mukaan 
enimmillään noin 20 metriä paksuja.

Alueen keskimääräinen rinnekaltevuus on 2,7°. 
Rinnekaltevuudet kasvavat hieman idästä länteen. 

Kuvaan 16 on merkitty pistekuviolla ne alueet, 
joissa ylimpänä maalajina on hiekkaa tai karkeaa 
hietaa, mutta pehmeikköjen paksuustulkinnan mu-
kaan (Kuva 10) hieta- ja hiekkakerrosten alla on 
mahdollisesti yli 2,5 metriä paksuja hienoainesse-
dimenttikerroksia. Tällaisille alueille rakennetta-
essa perustamissyvyyteen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota.

Kuva 16. Porin eteläisten osien rakennettavuus 
Figure 16. Construction conditions in the southern part of the Pori study area.
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5 YHTEENVETO 

Tässä esitetty tulkinta Porin kaupungin alueen 
maaperän rakennettavuusominaisuuksista tehtiin 
GTK:n maaperätietojen, hienoainessedimenttikerros-
ten arvioitujen paksuuksien sekä Maanmittauslaitok-
sen korkeusaineistosta muodostetun rinnekaltevuus-
mallin perusteella. Käytetty maaperäaineisto perustuu 
GTK:n tuottamaan 1:20 000 maaperäkarttaan, joka 
kuvaa maaperän ylintä metriä. Porin kaupungin alu-
eelta tehdyssä yleiskaavatason rakennettavuustulkin-
nassa ei ole voitu huomioida Kokemäenjoen suiston 
sedimenttien kokonaispaksuutta ja kerrosrakennetta 
tai rakentamisolosuhteisiin vaikuttavia erityispiirtei-
tä. Esitetty tulkinta ei sovellu asemakaavatasoiseen 
suunnitteluun, ja ennen varsinaisten rakennustöiden 
aloittamista tulee aina tehdä tarkempia tutkimuksia 
rakennusalustan laadun ja kantavan pohjan syvyyden 
selvittämiseksi.

Porin seudun maaperä on rakennettavuusominai-
suuksiltaan pääasiassa hyvää tai normaalia. Raken-
nettavuusominaisuuksiltaan haastavimmat alueet 
sijaitsevat tutkimusalueen etelä- ja keskiosissa. Näillä 
alueilla on jokien ja meren kerrostamia paksuja ja 
laajoja hienoainessedimenttikerroksia. Porin seutu on 
topografialtaan pääasiassa tasaista ja kallioalueita on 
suhteellisen vähän. Tutkimusalueen pohjoisosissa on 
paljon hyvin kantavia maalajeja, mutta siellä jyrkät 
rinnekaltevuudet heikentävät alueen rakennettavuus-
ominaisuuksia.  Rinnekaltevuudet ovat hieman suu-
rempia tutkimusalueen itäisissä ja pohjoisissa osissa. 
Näillä alueilla on myös suhteellisesti enemmän kal-

liopaljastumia kuin tutkimusalueen eteläisimmillä 
alueilla.

Tässä selvityksessä tehdyn hienoainessedimentti-
kerrosten paksuustulkinnan mukaan pehmeikköjen 
paksuudet yltävät tutkimusalueella jopa 30 metrin sy-
vyyteen. Paksuimmat hienoainessedimenttialueet si-
jaitsevat Kokemäenjoen ympäristössä joen nykyisestä 
uomasta muutaman kilometrin säteelle. Hienorakeisia 
jokisedimenttejä verhoavan pintahiekan paksuus voi 
näillä alueilla olla 0–7 metriä, ja pintahiekan alla 
olevan hienoainessedimentin raekoko usein hienonee 
syvemmälle mentäessä. Lisätutkimukset rakentamis-
olosuhteiden selvittämiseksi ovat näillä alueilla aina 
tarpeen. Kokemäenjoen suisto on lisäksi ekologisilta 
ja geologisilta arvoiltaan kansallisesti ja kansainväli-
sesti merkittävä alue. Toisaalta Kokemäenjoki lisää 
alueellista tulvariskiä. Rakennettavuusselvityksessä 
ei tarkasteltu tulvien tai luonnonarvojen merkitystä 
alueen rakennettavuuteen, vaan selvitys tehtiin geo-
logisten tietojen ja tulkintojen perusteella.

Tutkimusalueen pohjoisosien hienoainessediment-
tialueiden paksuustulkinnat on tehty aerogeofysiikan 
perusteella. Alueelta ei ollut käytössä kairaustietoja. 
Kaikille pohjoisosan pehmeikköalueille ei pystytty 
tekemään paksuustulkintaa, joten kyseiset alueet 
on luokitettu kategoriaan ei arvoa. Suunniteltaessa 
näiden alueiden maankäyttöä nykyistä rakennetta-
vuustulkintaa tulisi tarkentaa kairaustietojen, maas-
totarkastelujen ja mahdollisesti maastogeofysiikan 
mittausten avulla. 
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