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Taata-alueen ja sen ympäristön luonnonkiviesiintymistä
Heikki Nurmi
Pirkanmaalla inventoitiin vuosina 2001–2005 rakennuskivivarantoja 23 kunnan alueella (Härmä et al).
Kahdeksan kivialan yrityksen ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhteistyöllä etsittiin Pirkanmaan
alueelta kallioalueita, joilla olisi kansainvälisiä markkinavaatimuksia täyttäviä, rakennuskiviksi soveltuvia
kivityyppejä. Hankkeen rahoittajia olivat Pirkanmaan TE-keskus, hankkeeseen osallistuvat yritykset,
inventointialueen 23 kuntaa, joista TAATA-hankkeen seitsemästä kunnasta mukana olivat vain Ylöjärvi,
Vesilahti ja Orivesi. Koko inventoinnin tuloksena löytyi 32 lupaavaa esiintymää.
Pirkanmaalla on vankka teollinen perinne kivialan yritystoiminnalla. Syynä ovat mm. maaperän luontaiset
kivivarat, joita on osattu hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa jo pitkään. Pirkanmaan
maakuntaohjelmassa ja mm. Ylä-Pirkanmaan seutustrategiassa on todettu rakennuskivivarat yhtenä
alueellisena erikoisvahvuutena elinkeinotoiminnan kehittämisessä. Rakennuskivivaroja hyödyntävä
elinkeinotoiminta tuo työpaikkoja myös harvaan asutulle maaseudulle.
Jotta kallioalueen kivi olisi soveltuva rakennuskiveksi, vaaditaan alueelta ja kiveltä tiettyjä
ominaisuuksia. Ensinnäkin alueen pitää sijaita hyvien tieyhteyksien päässä ja alueella tulisi olla vähintään
hehtaari hyvälaatuista kiveä. Tärkeimmät ominaisuudet ovat kivilajin ja värin homogeenisuus ja
vähärakoisuus. Kuviollisissa kivissä esim. liekkimäinen kuvio tai raitaisuus pitäisi olla tarpeeksi
pienimuotoista, jotta vierekkäin asetettuihin levyihin saadaan harmonia. Koska värit vaihtelevat ajan
saatossa markkinatrendien mukaan, ei värillä ole niin merkittävää vaikutusta. Punainen väri ja hyvin
erikoiset, harvinaiset värivivahteet ovat kuitenkin aina haluttuja. Vähärakoisuudella tarkoitetaan sitä, että
kivestä pitäisi pystyä louhimaan kiviblokkkeja, joiden sivupituus on vähintään 1.5 m. Jotta kivi saataisiin
markkinoitua ulkomaille vaaditaan kaikki edellä mainitut seikat ja vahvaa panostusta kivien
esilletuomiseen esim. erilaisissa ulkomaisissa messutapahtumissa.
Tehdyssä selvityksessä arvioitiin Pirkanmaan alueelta 2240 kallioalueen soveltuvuus
rakennuskivituotantoon, joista Oriveden, Vesilahden ja Ylöjärven osalle tuli yhteensä 379 kallioaluetta ja
eniten eli 256 kallioaluetta tuli Oriveden kunnan alueelle. Tutkimusten ulkopuolelle rajattiin kaikki
sellaiset kallioalueet, jotka ovat alle 500 metrin etäisyydellä asutuksesta. Myös suojelualueet, rantakalliot
ja virkistyskäyttöön varatut kalliot jätettiin kartoittamatta. Kartoituksen yhteydessä parhaimmilta
kallioalueilta otetuista näytteistä tehtiin näytelaattoja 102 kpl, joista Oriveden kunnan alueelta oli 12,
Vesilahdelta 2 ja Ylöjärveltä 5 yhteensä 19. Kartoituksen lisäksi selvitettiin hankkeessa mukana olevien
yritysten raaka-ainereservejä detaljikartoituksilla, maatutkauksella ja kairauksilla.
Pirkanmaan rakennuskivikartoituksen tuloksena löytyi Pirkanmaalta 32 lupaavaa esiintymää, joista
TAATA-hankkeen kuntien osalle tuli yhteensä 8. Nykyisen Oriveden kunnan alueelta löytyi 6 lupaavaksi
lueteltavaa kohdetta. Oriveden kunnan alueiden suuren määrän selittää kallioperän kivilajien
monimuotoisuus ja etenkin laajat, homogeeniset, ehjät, porfyyriset graniitit/granodioriitit sekä
laattakiviksi soveltuvat liuske-esiintymät. Myös vähemmän lupaavia esiintymiä löytyi 11 TAATAalueelta.
Louhostoimintaa ajatellen kohteissa tulee aina tehdä riittäviä jatkotutkimuksia kuten kairauksia ja
maatutkauksia. Rakennuskivien tuotanto on maa-aineslain mukaista toimintaa ja esiintymien tutkimisesta
ja hyödyntämisestä päättää aina viime kädessä maanomistaja. Tulokset ovat käytettävissä myös
maakunnallisessa kaavoituksessa.
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TAUSTAA
Hanke aloitettiin vuonna 2001 esikartoitusvaiheella (Osahanke I). Silloin hankkeen hallinnoijana oli
Kurun kunta. Vuonna 2002 hankkeen hallinnoijaksi vaihtui Oriveden kaupunki. Samalla hankkeen
toiminta jaettiin kahteen osaan, joista toinen keskittyi uusien tuotantokelpoisten esiintymien etsimiseen
(Osahanke II) ja toisessa toimittiin hankkeessa mukana olevien yritysten tarpeiden perusteella (Osahanke
III). Täysipainoisia toiminnan vuosia Pirkanmaan rakennuskivihankkeessa olivat vuodet 2003, 2004 ja
2005. Vuosina 2004–2005 hanketta hallinnoi edelleen Oriveden kaupunki ja toiminta tapahtui edelleen
em. kahden hankkeen puitteissa. Työn toteutuksesta on koko hankkeen ajan vastannut Geologian
tutkimuskeskus.
Osahankkeessa II inventoitiin kaikki ennakkoanalyysin perusteella valitut kallioalueet. Päätavoitteena oli
löytää Pirkanmaalta kuntakohtaisesti ne kallioalueet, joilla on tuotantokelpoisia, rakennuskiviksi
soveltuvia kivityyppejä. Niiden tulee olla myös ympäristön kannalta hyödynnettävissä ja täyttää
kansainväliset markkinavaatimukset. Tavoitteena oli myös monipuolistaa rakennuskiviteollisuuden raakaainevarantoja kilpailukyvyn säilyttämiseksi sekä lisätä markkinaosuutta kansainvälisillä markkinoilla,
etenkin kehittyvillä Suomen lähialueilla. Lisäksi tarkoituksena on luoda raaka-ainepohjaa maaseudun
omaan kiviainekseen perustuvalle yritystoiminnalle ja luoda edellytyksiä kiviteollisuuden
lisäinvestoinneille. Inventoinnin tuloksena on mahdollista säilyttää ja lisätä olemassa olevia
kiviteollisuuden työpaikkoja. Myös maankäytön suunnittelulle nyt tehtävät rakennuskivialueiden
rajaukset antavat tarvittavaa perustietoa niin kunta- kuin maakuntatasollakin.
Osahankkeessa III tehtiin kohteellisia tutkimuksia mukana olevien yritysten kanssa hankkeen
ohjausryhmässä keväällä 2003 sovitulla tavalla.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Hankkeeseen ja sen rahoittamiseen osallistui GTK:n lisäksi Pirkanmaan TE-keskuksen Maaseutuosasto,
23 Pirkanmaan kuntaa viidestä seutukunnasta sekä 8 alan yritystä. Kunnat seutukunnittain ovat seuraavat:
Ylä-Pirkanmaan seutukunta: Juupajoki, Kuru, Längelmäki, Orivesi, Ruovesi, Vilppula, Virrat
Luoteis-Pirkanmaan seutukunta: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Parkano, Viljakkala
Lounais-Pirkanmaan seutukunta: Mouhijärvi, Suodenniemi, Vammala, Äetsä
Etelä-Pirkanmaan seutukunta: Toijala, Urjala, Valkeakoski, Viiala, Kylmäkoski
Tampereen seutukunta: Vesilahti, Ylöjärvi.
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Seuraavat yritykset olivat mukana hankkeessa:
Interrock Oy, Eurajoki
Kapeen Kivipojat Oy, Tampere
Kulmasen Kiviveistämö Oy, Orivesi
Kurun Kivi Oy, Kuru
Liuskemestarit Oy, Orivesi
Näsi Granit Oy, Vammala
Palin Granit Oy, Turku
Tampereen Kovakivi Oy, Kuru
Hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuna Pirkanmaan TE-keskus, seutukunnat, alan yritykset ja
Geologian tutkimuskeskus. Ohjausryhmä koostui seuraavista henkilöistä:
Ylä-Pirkanmaan seutukunta
- elinkeinojohtaja Raimo Vähämaa, Oriveden kaupunki, puheenjohtaja
Luoteis-Pirkanmaan seutukunta
- kunnanjohtaja Aarre Järvinen, Viljakkala (varalla. seutuasiamies Heikki Haavisto, LuoteisPirkanmaan kehittämisyksikkö)
Lounais-Pirkanmaan seutukunta
- toimitusjohtaja Jukka Kaartoluoma , Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy
Etelä-Pirkanmaan seutukunta
- toimitusjohtaja Raimo Koskela, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (varalla EU-koordinaattori Tiina
Harala, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy)
Tampereen seutukunta
- maaseutuasiamies Markku Männikkö, Vesilahden kunta
Tampereen Kovakivi Oy
- toimitusjohtaja Tapani Elomaa, Kuru
Näsi Granit Oy
- toimitusjohtaja Matti Hakala, Vammala
Pirkanmaan TE-keskus, maaseutuosasto
- kehittämispäällikkö Timo Hanhilahti
Geologian tutkimuskeskus
- aluejohtaja Yrjö Pekkala (19.11.2003 saakka)
- erikoistutkija Pekka Sipilä (sihteeri19.11.2003 saakka)
- geologi Paavo Härmä (sihteeri 19.11.2003 alkaen)
Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2001 kolme kertaa, vuonna 2002 neljä kertaa, vuonna 2003 kaksi, kertaa,
vuonna 2004 kaksi kertaa ja vuonna 2005 yhden kerran.
Geologian tutkimuskeskuksesta hankkeen toteutumisesta vastasi erikoistutkija Pekka Sipilä. Maastotöihin
osallistuivat lisäksi geologit Paavo Härmä, Heikki Nurmi ja Jouko Vuokko ja tutkimusassistentti Tuure
Nyholm, teknikko Kalevi Karttunen sekä tutkimusavustaja Markku Putkinen, kaikki Geologian
tutkimuskeskuksesta. Lisäksi osan aikaa kartoittamassa olivat myös geologi Timo Ahtola,
tutkimusassistentti Hannu Kujala ja tutkimusavustajat Reino Räsänen, Pekka Karimerto, Mikko Pelkkala
ja Markus Torssonen sekä kausiapulaisena Rasmus Nyman. Yrityskohtaiset kairaukset ja
maatutkaluotaukset tehtiin GTK:n toimesta. Tutkimusojien teossa käytettiin paikallisia yrittäjiä.
Kivilaattakuvat on ottanut Jari Väätäinen, GTK ja kansikuvan Paavo Härmä, GTK. Raportissa olevat
kartat on piirtänyt Mirjam Ajlani, GTK.
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TOIMINTA 2001–2005
Maastotyöt aloitettiin vuonna 2001 lokakuun alussa. Ne jatkuivat marraskuun puoliväliin saakka, jolloin
ne oli keskeytettävä pysyvän lumipeitteen takia. Tukikohdat olivat silloin Kurussa, Ikaalisissa ja
Vammalassa. Maastotyökohteet valittiin laajalta alueelta yleiskuvan saamiseksi kohteiden painottuessa
kuitenkin Pirkanmaan pohjois- ja länsiosiin.
Vuonna 2002 maastotyöt päästiin aloittamaan vasta syyskuussa. Pääpaino asetettiin silloin paikallisten
yritysten tarpeisiin. Kenttätöitä tehtiin silloin pääosin Orivedellä sekä myös Juupajoella ja Ruovedellä.
Tukikohta oli silloin Orivedellä. Aikainen talven tulo keskeytti kenttätyöt.
Vuosi 2003 oli Pirkanmaan rakennuskivihankkeen ensimmäinen täysipainoisen toiminnan vuosi.
Maastotöitä tehtiin toukokuun alusta marraskuun puoliväliin. Toiminta keskittyi silloin Ylä-Pirkanmaan
seutukuntaan Oriveden, Längelmäen, Juupajoen, Ruoveden, Vilppulan, Kurun ja Virtain kuntien alueelle.
Tukikohtana oli myös silloin Orivedellä ja myöhemmin syksyllä Virroilla.
Vuonna 2004 kartoitusta tehtiin Luoteis- ja Etelä-Pirkanmaana alueella seuraavien kuntien alueilla:
Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön, Kurun, Kylmäkosken, Mouhijärven, Parkanon, Ruoveden,
Suodenniemen, Toijalan, Urjalan, Valkeakosken, Vammalan, Vesilahden, Viialan, Viljakkalan,
Vilppulan, Virtain, Äetsän ja Ylöjärven alueilla. Tällöin työskenneltiin Parkanosta, Kylmäkoskelta ja
Vammalasta käsin.
Vuonna 2005, joka oli viimeinen kenttätyövuosi, maastotyöt aloitettiin toukokuun puolivälissä ja ne
päätettiin elokuussa. Työalueet keskittyivät eteläiseen ja läntiseen Pirkanmaahan, tukikohtien ollessa
Vammalassa ja Ikaalisissa. Tällöin otettiin useista kunnista runsaasti levynäytteitä.
Syväkairausta tehtiin seuraavasti: vuonna 2003 kairattiin 13 reikää yhteensä 250 metriä, vuonna 2004
kairattiin 12 reikää yhteensä 300 metriä ja vuonna 2005 kairattiin 13 reikää yhteensä 300 metriä eli
vuosien 2001–2005 aikana yhteensä 850 metriä reikien yhteismäärän ollessa 38 kpl. Vuonna 2003 tehtiin
maatutkausta kahden yrityksen toivomuksesta 1043 metriä. Tutkimusojia kaivettiin vuona 2002 yhteensä
7 kpl, joista kuusi Orivedelle ja yksi Längelmäelle yhteispituuden ollessa noin 1 km. Neljä niistä sijoittui
liuskelouhimoiden yhteyteen esiintymien raaka-ainevarantojen selvittämiseksi. Yksi kaivettiin
loimuliuskeeseen ja kaksi gabroesiintymään. Yrityskohtaiset tutkimukset on raportoitu yrityksille.
Kaikkien projektissa kertyneiden havaintojen ja näytteiden määrä jakautui taulukon 1 mukaisesti.
Kuvassa 1 on Pirkanmaan alueella tehdyt maastohavainnot vuosina 2001- 2005. Liitteessä 1 on esitetty
Pirkanmaan tutkimusalue vuosina 2001–2005. Liitteessä 2 on vuosina 2001–2005 otettujen
levynäytteiden ottopaikat. Liitteessä 3 on Pirkanmaan lupaavimmat rakennuskiviesiintymät. Pirkanmaan
TE-keskuksen rahoituspäätöksen mukaisesti Pirkanmaan ympäristökeskukselta varmistettiin, että
levynäytteiden ottopaikoilla ei ollut ympäristöllisiä esteitä. Levynäytteistä on valmistettu kiillotettuja
levyjä.
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Kalliohavaintoja
Levynäytteet

kpl
2240
102

Taulukko 1. Pirkanmaan alueella tutkittujen kallioalueiden ja otettujen näytteiden lukumäärä.
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TULOKSET
Hankkeen ohjausryhmän päätöksen mukaisesti yrityskohtaisten tutkimusten tulokset jäävät ko. yrityksen
haltuun.
Seuraavassa on lyhyt yhteenveto kartoitushankkeen tuloksista kivilajeittain tarkasteltuna.
Esiintymäkohtaiset tarkemmat tiedot esitetään erillisinä liitteinä, liitteet 4, 5 ja 6. Kohteiden tunnus
koostuu kunnan nimen lyhenteestä ja juoksevasta numerosta seuraaavasti: esim. LÄ08 tarkoittaa kohdetta
Längelmäellä numero 08. Kaikki lyhenteet (kohdetunnukset) löytyvät liitteistä 8 ja 9, joista myös
selviävät kohteiden sivunumerot liitteissä 4, 5 ja 6.

Yhteenveto hankkeen tuloksista kivilajeittain
Liuskeet
Oriveden-Längelmäen alueella on liuskekivituotantoa ollut jo 1800-luvun puolivälistä lähtien, ja alueella
on satoja pieniä louhimoita. Nykyään laajamittaista toimintaa on vain yhdellä louhimolla. Uusien
liuskekiviesiintymien kartoituksessa keskityttiin löytämään vanhojen tunnettujen louhimoiden lisäksi
uusia esiintymiä. Kartoituksessa paikannettiin erikoisia liuske-esiintymiä, kuten ”hopeanhohtoista”
loimuliusketta Orivedeltä ja kyhmypintaista andalusiittia ja stauroliittia sisältävää liusketta Längelmäeltä
(LÄ08).
Tasarakeiset graniitit
Kartoituksen aikana löydettiin Valkeakoskelta yksi potentiaalinen vaalean kiven esiintymä, joka on
keskirakeinen, tasarakeinen ja homogeeninen vaalea graniitti (VAL01). Myös Valkeakosken keskustan
pohjoispuolella on homogeeninen, tasarakeinen, punaruskea graniittikallio, joka on suhteellisen
harvarakoista (VAL02). Hämeenkyrön länsiosassa on myös suppealla alueella Kurun harmaan tyyppistä
tasarakeista graniittia, josta otettiin levynäyte (HÄ02), mutta kiven väri oli paikoin punertava, niinkuin
levynäytteessäkin.
Ikaalisista ja Parkanosta löytyy myös useita tasarakeisen graniitin kohteita. Graniitit ovat pääsääntöisesti
keskirakeisia, muutamat osaksi myös karkeahkorakeisia, massamaisia ja väriltään punaisia (IK02, IK03,
IK04, IK05, IK06, PA01, PA02, PA04, PA07, PA08). Parkanossa on myös yksi kohde voimakkaasti
suuntautunutta, keskirakeista graniittia, jossa biotiitti esiintyy viivamaisina nauhoina (PA03). Ruovedellä
oleva graniitti (RU01) on hyvin maasälpäpitoinen, punainen graniitti, jossa biotiittikiille esiintyy noin
neliösenttimetrin kokoisina läiskinä.
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Porfyyriset graniitit
Porfyyrisessa graniitissa on keskirakeinen perusmassa, jossa on tavallisimmin 1-3 cm läpimitaltaan olevia
kulmikkaita tai pyöreähköjä maasälpähajarakeita tasaisesti. Porfyyristä graniittia esiintyy useilla alueilla
laajoina massiiveina Juupajoella, Längelmäellä, Kihniössä, Suodenniemellä, Orivedellä ja Virroilla.
Väriltään kivet ovat ruskeita tai punaruskeita (LÄ04, JU02, IK06, KI03, OR03, SU02, VIL03, VI01,
VI06, VI09 ja YL01). Erikoisuutena voidaan mainita VI06, jossa kiven perusmassassa oleva kvartsi on
sinistä.
Längelmäeltä ja Juupajoelta löydettiin useita harvarakoisia kallioita, jotka ehjyytensä puolesta täyttävät
rakennuskiven vaatimukset. Tässä inventointihankkeessa on tuotu esille Längelmäeltä porfyyrinen
graniitti, jossa perusmassassa on sinistä kvartsia (LÄ04). Myös Juupajoella on samantyyppistä kiveä
(JU02).
Orivedellä on laaja porfyyrisen graniitin alue, jossa kiveä on louhittukin useista kohteista. Kartoituksessa
tältä alueelta tavattiin vastaavan tyyppisestä kivestä kohteita, joista yksi valittiin lupaavimmaksi (OR03).
Kihniön ja Virtain alueella on laaja-alaisia, tasalaatuisia ja harvan rakoilun omaavia graniitteja, joissa on
runsaasti usean sentin mittaisia maasälpähajarakeita. Näistä otettiin useita levynäytteitä, jotka on valittu
esiintymän mahdollisimman ehjistä ja tasalaatuisista kohdista. Sulkeumien, erilaisten värivikojen ja
raitojen esiintymiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Lupaavimmiksi näistä kohteista valittiin KI03,
VI09. Virroilla myös kohteet VI06 ja VI01 ovat lupaavia.
Suodenniemen länsiosassa on laaja alue punertavaa ja paikoin harmaata porfyyrista graniittia, josta
lupaavimmaksi kohteeksi valittiin SU02.
Muita punaisia, tasalaatuisia porfyyrisia graniittiesiintymiä
Viljakkalasta (VIL03), ja Ylöjärveltä (YL01).

paikallistettiin

Ikaalisesta (IK06),

Mustat kivet
Mustiksi kiviksi on tässä yhteydessä luettu gabrot, dioriitit ja kvartsidioriitit. Nämä kivet ovat yleensä
tasarakeisia, kohtalaisen tasalaatuisia ja raekooltaan keskirakeisia. Väriltään ne ovat tummanharmaita tai
mustia.
Vuosien 2001-2005 aikana tutkimusalueelta paikallistettiin 14 mahdollisesti lupaavaa mustan kiven
esiintymää, yksi Kihniöstä, kaksi Kurusta, yksi Kylmäkoskelta, yksi Mouhijärveltä, yksi Orivedeltä, yksi
Urjalasta, kaksi Vammalasta, yksi Vilppulasta ja neljä Virroilta.
Vammalan pohjoisosassa on laajahko kvartsidioriittimassiivi. Massiivin eteläosassa on selvästi
ympäröivää kvartsidioriittia hienorakeisempaa, suhteellisen homogeenista kvartsidioriittia, joka on melko
tummanharmaata. Tällaista kiveä on useassa kalliossa (VA01 ja VA02), paikoin haittana ovat
pegmatiittijuonet ja rakoilu rakovälin ollessa keskimäärin 1-1.5 m. Mouhijärvellä on myös
samantyyppistä tumma kiveä, jossa on seassa kiillegneissiä (MO01). Myös Urjalan kunnan alueelta
löydettiin suhteellisen homogeeninen ja harvarakoinen, tumma gabro, joka on rakennuskivimielessä
hyvin mielenkiintoinen (UR01).
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Kihniösssä on Kurun tyyppistä mustaa kiveä yhdellä kallioalueella KI01. Kurussa uusia mustan kiven
alueita löytyi kahdesta kohteesta KU01 ja KU03. Lisäksi nyt toimivan mustan kiven louhimon
läheisyydestä kairattiin esille mielenkiintoista mustaa kiveä (KU04).
Oriveden Pitkäjärvellä tutkittiin tarkemmin yhtä mustan kiven aluetta (OR06). Vilppulassa on
tummanharmaata dioriittia yhdessä lupaavassa esiintymässä (VILP03), ja samoin Virroilla (VI03).
Virroilla on lisäksi useita mustan kiven kohteita, joista parhaimmiksi valittiin kohteet VI10, VI11 ja VI12.
Granodioriitit
Granodioriitit ovat yleensä harmaita, tummanharmaita, punertavanharmaita, keski- ja karkeahkorakeisia
ja tasarakeisia kiviä. Paikoin ne voivat olla myös porfyyrisia. Näiden kivien koostumus ja ulkoasu
vaihtelevat, joten rakennuskivinä ne eivät yleensä ole kovin otollisia. Granodioriitit ovat periaatteessa
samanlaisia kiviä kuin graniitit, mutta mineraalikoostumus on erilainen. Granodioriiteissa pääosa
maasälvistä on plagioklaasia kun taas graniiteissa maasälpä on pääosin kalimaasälpää.
Parkanossa on tasarakeista granodioriittia (PA05) ja Orivedellä (OR04) on karkearakeista, porfyyristä
granodioriittia, jossa maasälpähajarakeiden koko vaihtelee 1-3 cm:n välillä. Vilppulasta paikannettiin
harmaata, kuviollista granodioriittia sisältävä mäki (VILP01).
Erikoiskivet
Erikoiskiviksi katsotaan tässä inventointihankkeessa pienialaiset ja asultaan erikoiset kivityypit, joista ei
mahdollisesti saada suuria blokkeja, mutta jotka saattaisivat pienessä mittakaavassa olla varteenotettavia
kohteita.
Hämeenkyrössä on kaksi pienehköä esiintymää venynyttä konglomeraattia HÄ04 ja HÄ05, joista voisi
saada hyvin erikoista kiveä pienimuotoiseen tuotantoon. Konglomeraatin seassa on kuitenkin paljon
muita kivilajeja, joten suuria blokkeja ei pystytä louhimaan. Konglomeraatti on kivilaji, jossa tiiviissä
perusmassassa on tavallisesti eri kivilajipalloja.
Mouhijärveltä tavattiin lavialiittijuoni, joka tummuutensa perusteella voisi olla mielenkiintoisen näköinen
erikoiskivi. Lavialiitti on tumma, vulkaaninen juonikivilaji, jossa on vaaleita maasälpähajarakeita, jotka
muistuttavat riisiryynejä (MO04).
Kylmäkosken Taipaleen vanhan nikkelikaivoksen raakkukasoissa on vielä jonkin verran ns.
palloperidotiittia, jossa tummassa perusmassassa on noin 1,5 cm pitkiä soikeita oliviinirakeita (KY02).
Parkanossa on hiertynyttä graniittia kaupungin pohjoisosassa (PA03). Siitä voisi saada hyvin voimakkaan
punaista ja kuviollista kiveä, mutta se ei ole kovin ehjää. Lisäksi on kuviollista tonaliittia (PA06), joka on
myös harvinaista, mutta kiven esiintymisalueella kalliot eivät ole kovin ehjiä.
Vammalan Stormin kaivoksen eteläpuolella on kapeahko vyöhyke monikuvioista, poimuttunutta
harmaata granodioriittia (VA05).
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Virroilla on kunnan pohjoisosassa pienehköllä alueella migmatiittista kiveä, joka on kuviollista ja
harmaata sekä tummanharmaata (VI08). Kalliot eivät ole kovin ehjiä, mutta kivellä on erikoinen ulkoasu.
Samoin Virroilla on kallioalue, jossa kivi on kvartsimaasälpäliusketta ja ulkonäöltään mielenkiintoista
(VI14).

Kunnittainen yhteenveto tuloksista

Hämeenkyrö
Hämenkyrön kallioperä
Hämeenkyrön kallioperä muodostuu kolmesta suurehkosta kivilajikokonaisuudesta. Alueen länsiosa on
pääasiassa tonaliittia, keskiosa kiilleliusketta ja itäosa granodioriittia. Kiilleliuskealueella on eri- kokoisia
graniitti- ja gabropahkuja sekä pitkänomaisia grafiittiliuskevyöhykkeitä sekä myös muutama pieni
konglomeraattialue. Aivan alueen eteläosassa on myös kvartsidioriittia. Liuskeet ovat alkuperältään
hiekka- ja savisedimenttejä sekä tulivuoren purkaustuotteita, jotka ovat vuorijonopoimutuksessa joutuneet
syvälle maan kuoreen ja ovat siellä kivettyneet ja saaneet nykyisen asunsa. Graniitit ja muut syväkivet
ovat kiteytyneet maan uumenissa sulasta magmasta.
Hämeenkyrössä tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Hämeenkyrön alueelta 74 kallioaluehavaintoa. Kiillotettuja levynäytteitä
tehtiin viideltä kallioalueelta kuusi kappaletta, jotka myös on valokuvattu (liitteet 5 ja 6).
Lupaavimmiksi on valittu konglomeraattien erikoiskivikohteet HÄ04 ja HÄ05 (liite 5).
Rakennuskivipotentiaalia ajatellen Hämeenkyrön kallioperän graniitti- ja gabroalueet ovat
mielenkiintoisia. Myös tonaliiteista ja granodioriiteista paikannettiin mielenkiintoisia kohteita.
Konglomeraatit saattaisivat pienessä mittakaavassa olla mielenkiintoisia erikoiskiviä. Kiilleliuskeissa on
runsas rakoilu, ja ne eivät ole yleensä tarpeeksi tasalaatuisia.

Ikaalinen

Ikaalisten kallioperä
Ikaalisten kunnan alueella kallioperä on hyvin vaihteleva. Runsaimmin kaupungin alueella esiintyvä
kivilaji on tasarakeinen tai porfyyrinen graniitti. Paljon on myös heterogeenista granodioriittia ja
tonaliittia, joissa on vaihtelevissa määrin erilaisia sulkeumia ja juonia. Paikoin eri puolilla kuntaa on
pitkänomaisina vyöhykkeinä koostumukseltaan vaihtelevaa vulkaanista kiveä. Kunnan koillis- ja
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keskiosissa on vähän pienehköjä kiillegneissi- ja kvartsimaasälpäliuskealueita. Usein tonaliittien,
granodioriittien sekä graniittien ympäröiminä esiintyy vaihtelevan laajuisina alueina dioriittia ja
pienialaisesti gabroja. Gneissit ja liuskeet ovat alkuperältään hiekka- ja savisedimenttejä sekä tulivuoren
purkaustuotteita, jotka ovat vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle maan kuoreen ja ovat siellä
kivettyneet ja saaneet nykyisen asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan uumenissa
sulasta magmasta.
Ikaalisissa tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa on tehty Ikaalisten alueelta 178 kallioaluehavaintoa. Kuudesta esiintymästä tehtiin
kiillotetut levynäytteet, jotka myös on valokuvattu (liitteet 4, 5 ja 6).
Ikaalisten alueella potentiaalisin rakennuskivi on tutkimusten mukaan tasalaatuinen, punaisenharmaanpunainen, porfyyrinen graniitti (IK06, liite 4). Muut kohteet, joista on otettu levynäytteitä, ovat
erilaisia tasarakeisia graniitteja, jotka ovat punaisia tai punertavanharmaita ja kohtalaisen tasalaatuisia
(liite 6).

Juupajoki

Juupajoen kallioperä
Juupajoen kunnan kallioperää luonnehtii laaja porfyyrinen graniitti, ns. Juupajoen graniitti, joka on osa
laajaa Keski-Suomen graniittikompleksia. Juupajoen graniitti kattaa suunnilleen puolet kunnan alueesta
sijoittuen kunnan keski- ja itäosiin. Väriltään se punaista ja siinä on runsaasti hajarakeina
kalimaasälpärakeita, jotka ovat usein pyöreitä tai kulmikkaita. Hajarakeiden koko vaihtelee ollen 0,5 - 4
cm. Graniitin eteläpuolella kallioperä koostuu pääosin itä-länsi -suuntaisista gneisseistä ja liuskeista,
joiden seassa on erilaisia syväkiviä, graniitteja, granodioriitteja ja gabroja. Gneissit ja liuskeet ovat
alkuperältään hiekka- ja savisedimenttejä sekä tulivuoren purkaustuotteita, jotka ovat
vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle maan kuoreen ja ovat siellä kivettyneet ja saaneet nykyisen
asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan uumenissa sulasta magmasta. Runsaimmin
esiintyviä muita syväkiviä Juupajoen alueella ovat granodioriitit ja gabrot.

Juupajoella tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tarkistettiin Juupajoen alueelta 40 havainnon rakennuskivipotentiaali. Havainnot
sisältävät useita kallioalueita. Kolmesta esiintymästä tehtiin kiillotetut levynäytteet, jotka myös on
valokuvattu.
Rakennuskivipotentiaalia ajatellen Juupajoen kallioperä on lupaava ja alueella on ollut aiemmin
pienimuotoista toimintaa, varsinkin ns. Juupajoen graniitin alueella. Tässä tutkimuksessa paikannettiin
Juupajoen graniitista muutamia porfyyrisen graniitin alueita, joista yksi valittiin lupaavien kohteiden
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joukkoon (JU02, liite 4). Myös yhdestä punaisen graniitin kohteesta on tehty levynäyte (JU03, liite 6).
Alueen eteläosan pienialaiset gabrot, graniitit ja granodioriitit sekä erityyppiset kiilleliuskeet ja gneissit
ovat soveltumattomia rakennuskivituotantoon runsaan rakoilun ja epähomogeenisuutensa vuoksi.

Kihniö

Kihniön kallioperä
Kihniön kunnan kallioperä koostuu pääosin erilaisista graniiteista, granodioriiteista ja tonaliiteista. Kunnan
etelä- ja keskiosissa on laaja granodioriitti- ja tonaliittialue, jossa on osa-alueina eri tyyppisiä vulkaniitteja,
amfiboliitteja, gabroja ja peridotiitteja. Koillisosassa on laaja alue porfyyrista graniittia. Pohjois- ja
länsiosat koostuvat pääosin erilaisista graniiteista ja porfyyrisesta granodioriitista. Vulkaniitit ovat
syntyneet useimmiten tulivuoritoiminnan tuloksena. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan
uumenissa sulasta magmasta.
Kihniössä tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Kihniön alueelta 73 kallioaluehavaintoa. Neljästä esiintymästä tehtiin
kiillotetut kivilevyt, jotka on myös valokuvattu (liitteet 4,5 ja 6).
Rakennuskivituotantoa ajatellen Kihniön kallioperän gabrot ja porfyyriset graniitit ovat potentiaalisimpia.
Kiinnostava porfyyrinen graniitti on karkearakeinen ja väriltään punertava, KI03 (liite 4). Kivi on
kohtalaisen ehjää ja sitä on laajalla alueella. Toinen mielenkiintoinen kivilaji on musta, massamainen
gabro kunnan kaakkoisosassa (KI01), josta on todennäköisesti saatavissa 1-2 kuution kiviblokkeja melko
tasalaatuista kiveä (liite 4). Muut kohteet on esitetty liitteessä 6.

Kuru
Kurun kallioperä
Kurun kallioperä on vaihteleva ja koostuu pääosin erilaisista granodioriiteista ja graniiteista, jotka ovat
osa laajaa Keski-Suomen graniittikompleksia. Granodioriitin ja graniitin ulkoasut vaihtelevat niin, että
paikoin niissä voi olla muutaman cm:n kokoisia maasälpähajarakeita, jolloin ne ovat porfyyrisia, tai sitten
ne ovat asultaan tasarakeisia. Paikoin ne ovat myös suuntautuneita. Myös kivien väri vaihtelee harmaasta
punertavanharmaaseen ja punaiseen. Kuntakeskustan itä- ja eteläpuolella on harmaata, tasarakeista
graniittia, ns. Kurun graniittia. Samalla alueella esiintyy myös mustaa gabroa, ns. Kurun mustaa. Kunnan
eteläosassa on laajoja alueita punertavaa graniittia, joka on tasarakeista tai porfyyrista. Graniittialueiden
välissä on granodioriittia. Kunnan pohjoisosa on pääosin kvartsi- ja granodioriittia, joka on ulkoasultaan
ja väriltään vaihtelevaa. Paikoin kunnan keski- ja pohjoisosissa on kapeita liuskevyöhykkeitä ja
pienehköjä alueita vulkaanista kiveä.
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Kurussa tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Kurun alueelta 167 kallioaluehavaintoa. Neljästä esiintymästä tehtiin
kiillotetut kivilevyt, jotka on myös valokuvattu (liitteet 4 ja 6). Kahdessa kohteessa, KU01 ja KU04 on
tehty myös kairauksia.
Kurun kunnassa on useita suuria rakennuskivilouhimoita, joista Kurun harmaata graniittia on viety
ympäri maailmaa. Kurun harmaata graniittia alettiin louhia jo 1850-luvulla. Eniten kiveä on louhittu
kuntakeskuksen itä- ja eteläpuolelta useasta kohteesta. Varsinkin Niemikylän alueella on useita harmaan
graniitin ja mustan kiven louhimoita. Kurun harmaa graniitti tunnetaan kauppanimellä Kuru Grey ja
mustakivi kauppanimellä Kuru Black ja nykyään myös Kuru Black Star.
Potentiaalisimpia rakennuskivikohteita Kurun kallioperässä ovat harmaan graniitin ja mustan kiven
alueet. Tässä työssä harmaata graniittia kartoitettiin nykyisten louhimoiden ympäristöstä ja vuonna 2005
myös itse louhimoalueilla. Mustan kiven kohteita on keskustan etelä- ja länsipuolella ja myös nykyisen
keskustan pohjoispuolisen louhimon ympäristössä.
Uusia lupaavia Kurun harmaan graniitin kohteita ei pystytty osoittamaan. Uusia mustan kiven alueita
löytyi kahdesta kohteesta KU01 ja KU03 (liite 4). Myös nykyään toimivan mustan kiven louhimon
läheisyydestä kairattiin esille mielenkiintoista mustaa kiveä (KU04, liite 6). Mielenkiintoinen on myös
punainen, tasarakeinen graniitti kunnan eteläosassa KU02 ja ruskea (punertavanruskea) graniitti kunnan
pohjoisosassa. Samaa graniittia on jo louhittu Ruoveden puolelta. Siitä on käytetty kauppanimeä Hazelnut
Brown.

Kylmäkoski
Kylmäkosken kallioperä
Kylmäkosken kallioperää luonnehtii kunnan läpi itä-länsi-suunnassa kulkeva kiillegneissivyöhyke, jossa
on kohtalaisesti graniittisuonia ja –juonia. Kiillegneissiä on myös laajalla alueella kunnan koillisosassa.
Kunnan eteläosa on hyvin vaihtelevaa kivilajeiltaan. Amfiboliittia, tasarakeista graniittia ja dioriittia sekä
gabroa on muutamana isompana alueena. Näiden välissä on kapeita happaman ja intermediäärisen
vulkaniitin vyöhykkeitä. Alueen läpi kulkevan kiillegneissialueen pohjoispuolella on samansuuntainen
vyöhyke, joka muodostuu tasarakeisista graniiteista ja granodioriiteista sekä porfyyrisestä granodioriitista
ja amfiboliitista. Gneissit ovat alkuperältään hiekka- ja savisedimenttejä sekä tulivuoren purkaustuotteita,
jotka ovat vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle maan kuoreen ja ovat siellä kivettyneet ja saaneet
nykyisen asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan uumenissa sulasta magmasta.

Kylmäkoskella tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
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Tässä tutkimuksessa tehtiin Kylmäkosken alueelta 33 kallioaluehavaintoa. Kolmesta esiintymästä tehtiin
kiillotettu levynäyte, jotka myös on valokuvattu.
Kylmäkosken kallioperän lupaavin kivilaji rakennuskivenä on gabro (KY03). Pienenä erikoisuutena
voidaan mainita entisen Taipaleen nikkelilouhoksen raakkukasat, joista olisi mahdollista vielä löytää
pienessä mittakaavassa palloperidotiittilohkareita (KY02). Kohteet on esitetty litteissä 3 ja 5.

Längelmäki
Längelmäen kallioperä
Längelmäen alueella kallioperä on hyvin vaihteleva. Pohjoisosat Talviaisten kylästä lähtien ovat
tasalaatuista karkearakeista punaruskeata graniittia, jossa on runsaasti hajarakeina usean senttimetrin
mittaisia kalimaasälpärakeita. Edellä mainitun ns. Juupajoen graniitin eteläpuolella kallioperä koostuu
pääosin vyöhykkeestä, jossa on granodioriittia, gabroa ja graniittia. Längelmäen eteläosassa on itä-länsi suuntaisia gneissejä ja liuskeita (andalusiitti- ja stauroliittikiilleliuskeita). Gneissit ja liuskeet ovat
alkuperältään hiekka- ja savisedimenttejä sekä tulivuoren purkaustuotteita, jotka ovat
vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle maan kuoreen ja ovat siellä kivettyneet ja saaneet nykyisen
asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan uumenissa sulasta magmasta.
Längelmäellä tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tarkistettiin Längelmäen alueelta 162 kallioalueen rakennuskivipotentiaali.
Yhdeksästä esiintymästä tehtiin kiillotettu kivilevy, jotka myös on valokuvattu.
Längelmäen kallioperässä paikannettiin useita uusia potentiaalisia rakennuskivikohteita, ja alueella on
myös ollut rakennuskivien louhintaa. Etenkin karkearakeinen porfyyrinen graniitti tasalaatuisena ja
ehjänä kivenä luo mahdollisuuksia rakennuskiviteollisuudelle useastakin kohteesta (mm. LÄ04, liite 4).
Porfyyrisestä graniitista on myös punertava, suuntautunut tyyppi, joka myös on mielenkiintoinen (LÄ05,
liite 6). Samoin andalusiitti- ja stauroliittipitoiset kiilleliuskeet erikoiskivinä ovat potentiaalisia (LÄ08,
liite 4). Leväslahden ja Vähä Löytänen pohjoispään välisellä alueella on useita liuskelouhoksia, joissa on
ollut kovasinkivi- ja laattakivituotantoa jo 1850-luvulta lähtien. Nykyään muutamalla vanhalla
liuskelouhoksella toimintaa on kuitenkin vain satunnaisesti ja liuskeiden käyttö on pienimuotoista lähinnä
kotitarveottoa. Kovasimia valmistetaan myös yhden yrittäjän toimesta. Lupaavat ja muut kohteet on
esitetty liitteissä 4 ja 6.
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Mouhijärvi
Mouhijärven kallioperä
Mouhijärven kallioperä on erittäin vaihteleva. Pohjoisosa on pääasiassa kiilleliusketta, kiillegneissiä ja
grauvakkaliusketta ja keskiosassa on itä-länsi-suunnassa kvartsidioriittia. Alueen eteläosa on pääosin
suonigneissiä, porfyyristä granodioriittia ja kvartsidioriittia. Myös meta-arkoosia ja amfiboliittia on
jonkin verran. Paikoin Mouhijärven kunnan alueella on pieniä gabropahkuja. Gneissit ja liuskeet ovat
alkuperältään hiekka- ja savisedimenttejä sekä tulivuoren purkaustuotteita, jotka ovat
vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle maan kuoreen ja ovat siellä kivettyneet ja saaneet nykyisen
asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan uumenissa sulasta magmasta.

Mouhijärvellä tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Mouhijärven alueelta 77 kallioaluehavaintoa. Neljästä esiintymästä tehtiin
kiillotettu kivilevy, jotka on myös valokuvattu.
Mouhijärven kallioperässä on rakennuskivenä mielenkiintoisinta laaja porfyyrisen granodioriitin alue.
Porfyyrinen granodioriitti on karkearakeista, harmaata kiveä, jossa on 1-3 cm pitkiä
kalimaasälpähajarakeita. Granodioriitti on ehjää ja paikoin hyvin homogeenista (MO03). Yhtä
mielenkiintoinen kivilaji on kvartsidioriitti, joka saattaisi mustana kivenä olla mielenkiintoinen, jos kiven
ehjyys riittää (MO01, liitteet 4 ja 6). Lavialiittijuonista on yksi esiintymä valittu erikoiskivikohteeksi
MO04, liite 5.

Orivesi
Oriveden kallioperä
Oriveden alueella kallioperä on hyvin vaihteleva. Pohjoisosat aina Hirsilän pohjoispuolelle ovat
tasalaatuista karkearakeista punaista graniittia, jossa on runsaasti hajarakeina usean sentin mittaisia
kalimaasälpärakeita (ns. Oriveden graniitti). Graniitin eteläpuolella kallioperä koostuu pääosin itä-länsi suuntaisista gneisseistä ja liuskeista, joiden seassa on runsaasti erilaisia syväkiviä. Gneissit ja liuskeet ovat
alkuperältään hiekka- ja savisedimenttejä sekä tulivuoren purkaustuotteita, jotka ovat
vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle maan kuoreen ja ovat siellä kivettyneet ja saaneet nykyisen
asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan uumenissa sulasta magmasta. Graniitin lisäksi
muita runsaammin esiintyviä syväkiviä Oriveden alueella ovat granodioriitit ja gabrot.
Orivedellä tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tarkistettiin Oriveden alueelta 155 kallioalueen rakennuskivipotentiaali. Kuudesta
esiintymästä tehtiin kiillotettu levy, jotka myös on valokuvattu.
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Uusien rakennuskiviesiintymien paikantamisen kannalta Oriveden kallioperä on otollinen ja alueella on
myös alan toimintaa. Yliskylästä Päilahteen ja edelleen Längelmäelle ulottuvalla liuskejaksolla on ollut
liuske- ja kovasinkivituotantoa jo 1850-luvulla ja liusketuotanto jatkuu yhä nykyään. Tällä liuskejaksolla
on satoja vanhoja louhosmonttuja. Uusi liusketuotantoon soveltuva esiintymä paikannettiin Päilahdesta
(OR05, liite 4). Oriveden graniitissa kunnan pohjoisosissa on toimiva louhimo, josta tuotettavan kiven
kaupallinen nimi on Oriveden punainen tai Crystal Rose/Cardinal Red. Vastaavan tyyppisestä kivestä
tavattiin lupaavia esiintymiä, joista yhdestä tehtiin myös näytelevyjä (OR03, liite 4). Lisäksi Orivedellä
on useita pieniä rakennuskivilouhimoita muissa kivissä, joista osasta yhä vielä otetaan jonkin verran
kiveä. Tällainen esiintymä on mm. Eräjärven länsiosan Rappukallion vaalea graniitti (ns. Oriveden
harmaa) (OR01). Päilahden pohjoispuolella olevassa mustassa gabrossa (OR06) on ollut pieni louhimo.
Kaupungin eteläosassa on laaja alue porfyyrista granodioriittia, joka yleensä mielenkiintoista
rakennuskivenä, ja yhdestä kohteesta (OR04) sitä on pidetty lupaavana.

Parkano
Parkanon kallioperä
Parkanon kallioperä koostuu pääosin erilaisista graniiteista ja granodioriiteista, jotka ovat osa laajaa
Keski-Suomen graniittikompleksia. Graniitin ja granodioriitin ulkoasut vaihtelevat. Paikoin niissä voi olla
muutaman senttimetrin kokoisia maasälpähajarakeita, jolloin ne ovat porfyyrisia. Toisaalta ne ovat
asultaan myös tasarakeisia, usein myös suuntautuneita. Myös kivien väri vaihtelee harmaasta
punertavanharmaaseen ja punaiseen. Sekä kunnan itäosassa Aurejärven länsipuolella että kunnan
kaakkoisosassa Vahojärven ympäristössä kiven koostumus on tonaliittinen. Paikoin eri puolilla kuntaa on
pienehköjä alueita vulkaanista kiveä. Kunnan pohjoisrajalla on vulkaanisten kivien yhteydessä pienellä
kapealla vyöhykkeellä kiilleliusketta ja kuntakeskustan itäpuolella niin ikään pienellä kapealla
vyöhykkeellä kvartsi-maasälpäliusketta. Kunnan etelä- ja keskiosissa on pienialaisia gabroja ja dioriitteja.
Gneissit ja liuskeet ovat alkuperältään hiekka- ja savisedimenttejä sekä tulivuoren purkaustuotteita, jotka
ovat vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle maan kuoreen ja ovat siellä kivettyneet ja saaneet
nykyisen asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan uumenissa sulasta magmasta.
Parkanossa tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa on tehty Parkanon alueelta 161 kallioaluehavaintoa. Kahdeksasta esiintymästä on
tehty kiillotettuja kivilevyjä, jotka on myös valokuvattu.
Potentiaalisimpia rakennuskivikohteita Parkanon kallioperässä ovat punaiset-punaruskeat tasarakeiset
graniitit sekä punaiset-harmaanpunaiset porfyyriset graniitit. Mielenkiintoinen on myös harmaapunaharmaa granodioriittiesiintymä Polvivuorella (PA05) kuntakeskuksesta 10 kilometriä pohjoiseen
sekä erikoiskiveksi soveltuva pienirakeinen tummanharmaa tonaliitti Vahojärvellä kunnan kaakkoisosassa
(PA06) ja hiertynyt graniitti kaupungin pohjoisosassa (PA03, liitteet 4, 5 ja 6).
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Ruovesi

Ruoveden kallioperä
Ruoveden kunnan alueella kallioperä on hyvin vaihteleva. Laajimmalla alueella esiintyvä pääkivilaji on
heterogeeninen granodioriitti, jossa on vaihtelevissa määrin erilaisia sulkeumia ja juonia. Kunnan
luoteisosassa on laaja kiillegneissi ja -liuskealue. Granodioriitin sekä gneissien ja liuskeiden välissä
esiintyy vaihtelevan laajuisia tasarakeisia, karkearakeisia, porfyyrisiä graniitteja sekä pienialaisia gabroja
ja dioritteja. Alueen lounaisosassa on tasalaatuista karkearakeista punaista graniittia, jossa on runsaasti
hajarakeina usean senttimetrin mittaisia kalimaasälpärakeita (ns. Oriveden graniitti). Graniitit ja muut
syväkivet ovat kiteytyneet maan uumenissa sulasta magmasta. Gneissit ja liuskeet ovat alkuperältään
hiekka- ja savisedimenttejä sekä tulivuoren purkaustuotteita, jotka ovat vuorijonopoimutuksessa joutuneet
syvälle maan kuoreen ja ovat siellä kivettyneet ja saaneet nykyisen asunsa.
Ruovedellä tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tarkistettiin Ruoveden alueelta 166 havainnon rakennuskivipotentiaali. Havainnot
sisältävät useita kallioalueita. Kolmesta esiintymästä tehtiin kiillotettu levy, jotka myös on valokuvattu.
Uusien rakennuskiviesiintymien kannalta Ruoveden alueella potentiaalisimpia ovat tasarakeiset graniitit
ja granodioriitit. Mustat kivet, kuten gabrot ja dioritiitit ovat puolestaan yleensä liian rikkonaisia.
Ruoveden kunnan alueella ns. Oriveden graniitin hyödyntämismahdollisuuksia rajoittaa sen sijainti
lähellä Siikanevan soidensuojelualuetta.

Suodenniemi
Suodenniemen kallioperä
Suodenniemen kallioperä on kaksijakoinen. Alueen eteläosassa on luode-kaakko-suuntainen, laaja
suonigneissivyöhyke, kun taas keski- ja pohjoisosat ovat enimmäkseen tonaliittia ja porfyyristä graniittia,
joiden seassa on gabroa ja lavialiittia. Gneissit ovat alkuperältään hiekka- ja savisedimenttejä sekä
tulivuoren purkaustuotteita, jotka ovat vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle maan kuoreen ja ovat
siellä kivettyneet ja saaneet nykyisen asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan
uumenissa sulasta magmasta.
Suodenniemellä tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Suodenniemen alueelta 45 kallioaluehavaintoa. Kolmesta esiintymästä tehtiin
kiillotettu kivilevy, jotka on myös valokuvattu.
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Rakennuskivipotentiaalia ajatellen Suodenniemen kallioperän mielenkiintoisimmat kivet ovat porfyyriset
graniitit. Myös alueen luoteisosassa olevat kapeat ja pitkänomaiset lavialiittijuonet ovat tummana kivenä
mielenkiintoisia, jos kiven eheys on riittävä. Porfyyriset graniitit ovat karkerakeisia, harmaita porfyyrisiä
kiviä, joissa on 1-3 cm pitkiä kalimaasälpähajarakeita. Lupaavia kohteita on useita, joista parhaimmaksi
on valittu SU02, liite 4. Muut levynäytekohteet on esitetty liitteessä 6.

Toijala
Toijalan kallioperä
Toijalan kallioperää luonnehtii laaja kiillegneissialue, jossa on runsaahkosti graniittisuonia ja
graniittijuonia. Kiillegneissin seassa on pieniä ja kapeita kiilleliuske ja grauvakkaliuskevyöhykkeitä.
Myös kvartsidioriittia ja granodioriittia on vähäisessä määrin. Aivan alueen eteläosassa on laajempi
porfyyrisen granodioriitin alue. Gneissit ja liuskeet ovat alkuperältään hiekka- ja savisedimenttejä sekä
tulivuoren purkaustuotteita, jotka ovat vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle maan kuoreen ja ovat
siellä kivettyneet ja saaneet nykyisen asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan
uumenissa sulasta magmasta.
Toijalassa tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Toijalan alueelta 5 kallioaluehavaintoa. Kiven oikean värin varmistamiseksi
sahattiin yhdestä esiintymästä timanttisahalla leikkurinäyte, josta tehtiin kiillotettu kivilevy, joka on myös
valokuvattu. Tämä esiintymä on kuvattu liitteessä 6 kohteena TO01.
Toijalan kallioperä on heikosti paljastunutta, ja kaupungin alueella on vain muutamia pienehköjä
kalliopaljastumia. Kalliopaljastumissa kivilajit ovat heterogeenisiä ja kalliot usein rikkonaisia, mikä
huonontaa niiden kiinnostavuutta rakennuskivimielessä.

Urjala
Urjalan kallioperä
Urjalan kallioperä on kivilajeiltaan kaksijakoinen. Alueen etelä- ja keskiosa ovat pääosin keskirakeista
granodioriittia, jonka seassa on pieniä suonigneissi- kvartsidioriitti-, graniitti- ja dioriitti/gabroalueita.
Myös kiilleliusketta ja kvartsi-maasälpäliusketta esiintyy kohtalaisen laajalla alueella. Pohjoisosa on
sensijaan pääosin kiillegneissiä, jossa on runsaahkosti graniittisuonia ja granittijuonia. Kiillegneissin
seassa on apliittigraniittia sekä porfyyrisen ja tasarakeisen graniitin alueita. Myös amfiboliittia ja
grauvakkaliusketta esiintyy kapeina vyöhykkeinä. Gneissit ja liuskeet ovat alkuperältään hiekka- ja
savisedimenttejä sekä tulivuoren purkaustuotteita, jotka ovat vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle
maan kuoreen ja ovat siellä kivettyneet ja saaneet nykyisen asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat
kiteytyneet maan uumenissa sulasta magmasta.
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Urjalassa tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Urjalan alueelta 108 kallioaluehavaintoa. Kahdesta esiintymästä tehtiin
kiillotettu levynäyte, joka myös on valokuvattu.
Rakennuskivipotentiaalia ajatellen Urjalan kallioperän mielenkiintoisin kivi on gabro, jota esiintyy alueen
keskiosissa. Kiven ulkoasu vaihtelee huomattavasti, mutta alueelta on kuitenkin paikannettu yksi selvästi
homogeenisempi alue, joka on rakennuskivimielessä potentiaalinen (UR01, liite 4). Alueen eteläosan
pienialaiset gabrot sekä erityyppiset kiilleliuskeet ja gneissit ovat yleensä heterogeenisia ja sisältävät
runsaasti rakoja. Laajalla alueella esiintyvässä granodioriitissa on runsaasti tummia sulkeumia, mikä
huonontaa sen kiinnostavuutta rakennuskivimielessä. Tästä laajasta granodioriittialueesta on tehty yksi
levynäyte, UR02, joka edustaa tätä kivityyppiä laajemmallakin alueella (liite 6).

Valkeakoski
Valkeakosken kallioperä
Valkeakosken kallioperää luonnehtii laaja suonigneissialue, joka kattaa noin 3/4 alueen kallioperästä.
Suonigneissin keskellä on erikokoisia granodioriitti-, kvartsidioriitti- ja graniittialueita. Myös pieniä
emäksisen syväkiven, peridotiitin, gabron ja dioriitin alueita on paikoin. Alueen eteläosassa on myös
amfiboliittia. Gneissit ovat alkuperältään hiekka- ja savisedimenttejä sekä tulivuoren purkaustuotteita,
jotka ovat vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle maan kuoreen ja ovat siellä kivettyneet ja saaneet
nykyisen asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan uumenissa sulasta magmasta.
Valkeakoskella tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Valkeakosken alueelta 36 kallioaluehavaintoa. Kahdesta esiintymästä tehtiin
myös kiillotettu levynäyte, jotka on myös valokuvattu.
Rakennuskivipotentiaalia ajatellen Valkeakosken kallioperän mielenkiintoisin kivilaji on graniitti.
Kunnan alueelta on paikannettu kaksi lupaavaa graniittialuetta (VAL01 ja VAL02, liite 4). Toinen on
tasarakeinen, homogeeninen ja väriltään punertavan ruskea (VAL02). Toinen taas on erittäin vaalea ja
hyvin homogeeninen graniitti (VAL01). Laajalla alueella kunnassa esiintyvä kiillegneissi ja alueen
pohjoisosan granodioriittialueet ovat heterogeenisiä, mikä huonontaa niiden kiinnostavuutta
rakennuskivimielessä.
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Vammala
Vammalan kallioperä
Vammalan kallioperää luonnehtii laaja suonigneissialue, jonka seassa on runsaasti eri kokoisia graniittija granodioriittialueita ja myös pegmatiittia ja grauvakkaliusketta. Alueen pohjoisosassa on laajempi
porfyyrisen granodioriitin alue, jossa kalimaasälpähajarakeet ovat kooltaan 1-4 cm. Länsiosassa aluetta on
myös pohjois-etelä-suuntainen, laajahko, raekooltaan vaihteleva kvartsidioriittivyöhyke. Eteläosassa
suonigneissin ja granodioriitin seassa on myös amfiboliittia.

Vammalassa tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Vammalan alueelta 137 kallioaluehavaintoa. Seitsemästä esiintymästä tehtiin
myös kiillotettu levynäyte, jotka on myös valokuvattu.
Rakennuskivipotentiaalia ajatellen Vammalan kallioperästä on kohdennettu laajalta kvartsidioriittialueelta
muutama kallioalue, jossa kivi on massamaisempaa ja homogeenisempaa kuin ympäristön kivet (VA01 ja
VA02, liite 4). Kivi on myös melko tummaa väriltään ja kohtalaisen ehjää. Paikoin myös heikosti
migmatiittiset kivet (VA05) ja porfyyriset graniitit voivat olla mielenkiintoisia. Alueen eteläosan
pienialaiset gabrot, graniitit ja granodioriitit sekä erityyppiset kiilleliuskeet ja gneissit ovat yleensä
heterogeenisiä ja usein rikkonaisia. Muut levynäytekohteet on kuvattu liitteessä 6.

Vesilahti
Vesilahden kallioperä
Vesilahden kunnan keskiosaa luonnehtii laaja granodioriittialue, jossa on useita tasarakeisia
graniittialueita seassa. Granodioriittialuetta ympäröi kiillegneissi, joka on enimmäkseen
suonigneissityyppistä. Kunnan eteläosassa on myös amfiboliittivyöhykkeitä. Aivan alueen pohjoisosassa
on granodioriittia ja kvartsidioriittia sekä pieniä gabro- ja dioriittipahkuja. Gneissit ovat alkuperältään
hiekka- ja savisedimenttejä sekä tulivuoren purkaustuotteita, jotka ovat vuorijonopoimutuksessa joutuneet
syvälle maan kuoreen ja ovat siellä kivettyneet ja saaneet nykyisen asunsa. Graniitit ja muut syväkivet
ovat kiteytyneet maan uumenissa sulasta magmasta.
Vesilahdella tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Vesilahden alueelta 62 kallioaluehavaintoa. Kahdesta esiintymästä tehtiin
kiillotetut levynäytteet, jotka ovat myös valokuvattu.
Rakennuskivipotentiaalia ajatellen Vesilahden kallioperän lupaavin erikoiskivikohde on alueen
pohjoisosissa oleva konglomeraatti (VE02, liite 4). Siitä on mahdollista ainakin pienessä mittakaavassa
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louhia mielenkintoisen näköistä kiveä. Konglomeraattialue vaatii kuitenkin tarkempaa kartoitusta kiven
eheyden ja laajuuden selvittämiseksi. Myös yhdellä graniittialueella on melko ehjää harmaata, heikosti
suuntautunuttta graniittia (VE01, liite 6). Alueen kiillegneissit ja granodioriitit ovat yleensä
heterogeenisiä ja usein rikkonaisia.

Viiala
Viialan kallioperä
Viialan kallioperää luonnehtii laaja kiillegneissialue, jossa on kohtalaisesti graniittisuonia ja -juonia.
Alueen pohjoisosaan tulee kapeita granodioriittivyöhykkeitä. Viialan länsiosa on pääosin tasarakeista ja
porfyyristä graniittia. Myös porfyyristä granodioriittia on aivan kunnan läntisimmässä osassa. Gneissit
ovat alkuperältään hiekka- ja savisedimenttejä sekä tulivuoren purkaustuotteita, jotka ovat
vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle maan kuoreen ja ovat siellä kivettyneet ja saaneet nykyisen
asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan uumenissa sulasta magmasta.

Viialassa tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Viialan alueelta 10 kallioaluehavaintoa. Yhdestä esiintymästä tehtiin kiillotettu
levynäyte, joka myös on valokuvattu.
Viialan kallioperä on heikosti paljastunutta, ja kaupungin alueella on vain muutamia pienehköjä
kalliopaljastumia. Kalliopaljastumissa kivilajit ovat heterogeenisiä ja kalliot usein rikkonaisia, mikä
huonontaa niiden kiinnostavuutta rakennuskivimielessä. Esiintymä, josta on tehty levynäyte, on kuvattu
liittessä 6.

Viljakkala
Viljakkalan kallioperä
Viljakkalan kallioperä muodostuu pääasiassa syväkivistä ja ne sijoittuvat kunnan keski- ja pohjoisosiin.
Eniten on porfyyrisistä graniittia, jota on kunnan keski- ja pohjoisosassa tasarakeisen graniitin ja granoja kvartsidioriitin yhteydessä. Kunnan eteläosassa on luode-kaakko-suuntainen vulkaniittivyöhyke, jossa
on myös kvartsi-maasälpäliusketta, fylliittiä ja kiilleliusketta. Paikoin, etenkin kunnan pohjoisosissa on
pienialaisia gabro- ja dioriittipahkuja. Gneissit ja liuskeet ovat alkuperältään hiekka- ja savisedimenttejä
sekä tulivuoren purkaustuotteita, jotka ovat vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle maan kuoreen ja
ovat siellä kivettyneet ja saaneet nykyisen asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan
uumenissa sulasta magmasta.
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Viljakkalassa tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Viljakkalan alueelta 58 kallioaluehavaintoa. Kolmesta esiintymästä tehtiin
kiillotetut levynäytteet, jotka myös on valokuvattu.
Viljakkalan kallioperän mahdollisista rakennuskivikohteista ovat mielenkiintoisimpia porfyyriset ja
tasarakeiset graniitit kunnan pohjois- ja keskiosissa, joista on otettu levynäytteitäkin. Näistä
kiinnostavimpia ovat tasalaatuisimmat ja ehjimmät kallioalueet. Yhtä porfyyrisen graniitin esiintymää
(VIL03) on pidetty lupaavana, ja se on kuvattu liitteessä 4. Muut levynäytekohteet on kuvattu liitteessä 6.

Vilppula
Vilppulan kallioperä
Vilppulan kallioperä koostuu pääosin erilaisista granodioriiteista ja graniiteista, jotka ovat osa laajaa
Keski-Suomen graniittikompleksia. Granodioriitin ja graniitin ulkoasut vaihtelevat. Paikoin niissä voi olla
muutaman cm:n kokoisia maasälpähajarakeita, jolloin ne ovat porfyyrisia. Paikoin ne ovat asultaan
tasarakeisia ja paikoin myös suuntautuneita. Myös kivien väri vaihtelee punertavanharmaasta punaiseen.
Kunnan eteläosien läpi kulkee itä-läntinen gneissi- ja liuskevyöhyke. Luoteisosassa on pienehköjä alueita
tummanharmaata tai mustaa, keskirakeista gabroa ja dioriittia. Koillisosassa on pienellä alueella
emäksistä ja intermediääristä vulkaanista kiveä.
Vilppulassa tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Vilppulan alueelta 76 havaintoa, jotka sisältävät useita kallioalueita. Kiven
oikean värin varmistamiseksi otettiin neljästä esiintymästä näyte, josta tehtiin kiillotettu kivilevy, jotka on
myös valokuvattu.
Potentiaalisimmat rakennuskivikohteet Vilppulan kallioperässä ovat erityyppiset graniitit ja granodioriitit
sekä kunnan luoteisosassa oleva tasarakeinen, tasalaatuinen, tummanharmaa dioriitti (VILP03, liite 4).
Kunnan itäosassa on tasarakeinen punertava graniittialue, joka on kuvattu liitteessä 6 kohteena VILP04.
Kunnan pohjoisosassa on mielenkiintoinen kuviollinen ja monivärinen granodioriittiesiintymä, joka on
luokiteltu yhdeksi lupaavaksi kohteeksi, (VILP01, liite 4). Liitteessä 6 on kuvattu myös levynäytekohde
VILP02.

Virrat

Virtain kallioperä
Virtain alueella kallioperä on hyvin vaihteleva. Virtain keskustan länsipuoliset alueet ovat pääasiassa
granodioriittia. Granodioriittialuelle ovat tyypillisiä useat, pienehköt gabro- ja amfiboliittivyöhykkeet.
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Myös graniittia esiintyy paikoin. Virtain keskustan itäpuolella taas on enimmäkseen gabroa ja dioriittia ja
erityyppisiä emäksisiä vulkaniitteja ja amfiboliitteja. Myös laajoja porfyyrisen graniitin alueita on paikoin.
Vulkaniitit ovat syntyneet useimmiten tulivuoritoiminnan tuloksena. Granodioriitit ja muut syväkivet ovat
kiteytyneet maan uumenissa sulasta magmasta.
Virroilla tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Virtain alueelta 305 kallioaluehavaintoa. Seitsemästätoista esiintymästä
tehtiin kiillotetut kivilevyt, jotka on myös valokuvattu.
Rakennuskivituotantoa ajatellen Virtain kallioperän porfyyriset graniitit ja gabrot ovat potentiaalisimpia.
Kiinnostavin porfyyrinen graniitti on väriltään harmaanpunainen ja siinä kalimaasälpärakeet ovat selvästi
suuntautuneet. Kivi on ehjää ja sitä on laajalla alueella ja useita kohteita (VI01, VI04 VI06 ja VI09, liite
4). Toinen mielenkiintoinen kivilaji on musta massamainen gabro, josta on todennäköisesti saatavissa 1-2
kuution kiviblokkeja tasalaatuista kiveä. Mustan kiven kohteita on useita, joista lupaavimmiksi on valittu
VI10, VI11 ja VI12, liite 4. Myös pienialaiset moniväriset, kuviolliset gneissit ovat mahdollisia
erikoiskivikohteita (VI08 ja VI14, liite 5). Muut esiintymät, joista on tehty kivilaatat, on kuvattu liitteessä
6.

Ylöjärvi
Ylöjärven kallioperä
Ylöjärven kallioperä on kivilajeiltaan kaksijakoinen. Pohjoisosa muodostuu pääasiassa syväkivistä, joita
ovat kvartsi- ja granodioriitit sekä porfyyriset graniitit. Näiden seassa on siellä täällä pienialaisia gabro- ja
dioriittiesiintymiä. Kunnan keskiosan läpi kulkee itä-länsi-suuntainen emäksisistä- ja intermedäärisistä
vulkaniiteista muodostuva vyöhyke, joiden seassa on kvartsi-maasälpäliusketta, fyllittiä ja kiilleliusketta.
Vyöhykkeen eteläpuolella on laaja alue fylliittiä, kiilleliusketta ja suonigneissiä sekä myös porfyyristä
granodioriittia ja kvartsi- ja granodioriittia. Gneissit ovat alkuperältään hiekka- ja savisedimenttejä sekä
tulivuoren purkaustuotteita, jotka ovat vuorijonopoimutuksessa joutuneet syvälle maan kuoreen ja ovat
siellä kivettyneet ja saaneet nykyisen asunsa. Graniitit ja muut syväkivet ovat kiteytyneet maan
uumenissa sulasta magmasta.
Ylöjärvellä tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Ylöjärven alueelta 28 kallioaluehavaintoa. Kahdesta esiintymästä tehtiin
kiillotetut kivilevyt, jotka on myös valokuvattu.
Rakennuskivipotentiaalia ajatellen Ylöjärven kallioperän kiinnostavimmat kivilajit ovat pohjoisosan
graniitit ja granodioriitit. Myös eteläosan porfyyrinen granodioriitti voisi olla mahdollinen
rakennuskivenä. Lupaavaksi kohteeksi luokiteltu porfyyrisen graniitin kohde YL01 on kuvattu liitteessä 4
ja toinen levynäytekohde YL02 liitteessä 6.
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Äetsä
Äetsän kallioperä
Äetsän kallioperä muodostuu pääasiassa kolmesta eri kivilajikokonaisuudesta. Kunnan etelä- ja
länsiosissa on pääasiassa keskirakeista, paikoin porfyyristä granodioriittia ja runsaasti tummia sulkeumia
sisältävää kvartsidioriittia kun taas itäosa on kiillegneissiä, jossa on runsaahkosti graniittisia suonia ja
pegmatiittijuonia (suonigneissiä). Edellämainittujen kivilajien seassa on karkearakeisia porfyyrisiä
granodioriitteja ja –graniitteja, joissa on 1-3 cm kooltaan olevia kalimaasälpähajarakeita. Paikoin on myös
pieniä dioriitti- ja gabroesiintymiä. Alueen pohjoisosassa on myös uraliittiporfyriittivyöhykkeitä.
Äetsässä tehdyt tutkimukset ja rakennuskivipotentiaalisuus
Tässä tutkimuksessa tehtiin Äetsän alueelta 80 kallioaluehavaintoa. Kolmesta esiintymästä tehtiin
kiillotettu kivilevy ja yhdestä esiintymästä otettiin timanttisahalla leikkurinäyte, josta tehtiin myös
kiillotettu kivilevy, jotka kaikki on myös valokuvattu.
Äetsän kallioperän mahdollisista rakennuskivikohteista mielenkiintoisimpia ovat porfyyriset
granodioriitit. Näistä lupaavimpia ovat kaikkein homogeenisimmat alueet, koska näissäkin kivissä on
yleisesti sulkeumia ja ne ovat heterogeenisia. Alueen pohjoisosan laaja suonigneissialue on myös
heterogeeninen ja runsasrakoinen, mikä huonontaa sen kiinnostavuutta rakennuskivimielessä. Kaikki
esiintymät, joista on otettu ja tehty levynäyte, on kuvattu liitteessä 6.

