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11. Johdanto

Rakennuskivilouhinnan sivutuotteena syntyy nk. sivukiveä. Sivukivellä tarkoitetaan
rakennuskivilouhimolla syntyvää kiviainesta, joka ei ominaisuuksiltaan sovellu jalostettavaksi
rakennuskivituotteeksi. Tällaisia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi irrotettavan lohkareen koko,
muoto tai väri, mitkä eivät sinällään heikennä kiviaineksen fyysisiä ominaisuuksia. Jopa 70-90%
louhitusta kiviaineksesta saattaa olla sivukiveä. Pirkanmaalla sitä on varastoituna 6 miljoonaa
tonnia, joka vastaa lähes vuoden kiviainesten tarvetta koko maakunnassa.

Moneen käyttötarkoitukseen soveltuva sivukivi jää usein pysyvästi kasoihin louhimoalueille.
Kiviaineksen irrottamiseen kallioperästä on käytetty merkittävästi resursseja, jotka näin ollen jäävät
hyödyntämättä. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti myös nämä tuotannon sivuvirrat tulisi
hyödyntää. Säästääksemme luonnonkivivarantojamme tuleville sukupolville, tulisi sivukivet saada
kiertoon nykyistä tehokkaammin.

Pirkanmaan liitto koordinoi Sivukivi kiertoon -hanketta, jolla pyritään edistämään sivukiven
hyödyntämistä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan
aluekehitysrahastosta (EAKR).

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Pirkanmaalla sijaitsevien rakennus/
luonnonkivilouhimoiden kiviainesten ominaisuuksia ja soveltuvuutta sellaisenaan tai jatkojalosteina
eri käyttötarkoituksiin.  Soveltuvuuden arvioinnissa on syytä korostaa, että arvio perustui yhteen
testaustulokseen ja vasta mursketuotannon perusteella voidaan lopullisesti arvioida kiviaineksen
todellinen soveltuvuus käyttökohteeseen esimerkiksi päällystemateriaaleihin.  Kiviainestutkimusten
toteuttajana toimi Mitta Oy Pirkanmaan liiton toimeksiannosta.

2. Tavoitteet ja toteutus

Työn tavoitteena oli selvittää Pirkanmaalla sijaitsevien rakennuskivilouhimoiden sivukivien määrää,
laatua ja jatkojalostusmahdollisuuksia. Työ koostui kolmesta eri osa-alueesta: näytteenotosta,
laboratoriotutkimuksista, sekä tulosten tulkinnasta ja raportoinnista. Näytteenoton yhteydessä
kartoitettiin sivukivikasojen sijainnit sekä arvioitiin alustavasti sivukivien homogeenisuutta, muita
laadullisia ominaisuuksia ja jatkojalostusmahdollisuuksia.

Projektiin osallistunut Mitta Oy:n henkilöstö:

-Juho Kokkonen, palvelupäällikkö, koordinointi ja raportointi

-Mikko Pelto, geologi, näytteenotto, petrografiat ja raportointi

-Pekka Kantola, geologi, petrografiat
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-Katja Mäkeläinen, laborantti, laboratoriotutkimukset

-Päivi Naisniemi, laborantti, laboratoriotutkimukset

Näytteenotto ja kasojen kartoitus tapahtuivat välillä 30.9-2.10.2019. Näytteet otettiin materiaalista,
joka edusti parhaiten sivukivikasoja. Kasojen silmämääräinen arviointi oli haastavaa niiden suuren
koon, kasoissa olevan maa-aineksen ja kasvillisuuden sekä saavutettavuuden takia. Esimerkiksi
kasojen laidoilla ei voinut kulkea työturvallisuuden vuoksi. Näytteenottopisteiden koordinaatit ovat
suuntaa antavia, sillä lohkareita kerättiin useasta eri kohdasta.

Näytteenoton yhteydessä tehtyjen havaintojen ja laboratoriotutkimusten perusteella tehtiin
louhimokohtaiset arviot sivukiven soveltuvuuksista eri käyttökohteisiin. Paikan päällä arvioitiin
myös maa-aineksen ja orgaanisen aineksen määrä sivukivikasoilla, koska ne vaikuttavat oleellisesti
käyttömahdollisuuksiin ja esimerkiksi CE-merkittävistä kiviaineksista ne täytyy saada lähes
poikkeuksetta pois. Kivilajien suhteelliset määrät ovat geologin näytteenoton yhteydessä tekemiä
arvioita. Kasojen koot on arvioitu ilmakuvista tehtyjen laskelmien perusteella.

33. Tutkimukset

Projektiin osallistui yhteensä kuusi yritystä Ylöjärven Kurun, Tampereen Teiskon ja Oriveden aluilta.
Yritykset olivat Tampereen Kovakivi Oy, Kurun Kivi Oy, Interrock Oy, Palin Granit Oy,
Liuskekivilouhimo Oristone Oy ja Liuskemestarit Oy. Taulukossa 1. on esitetty tutkimukseen
osallistuneet yritykset, louhimot ja niiden numerot. Näytteenottokohteita oli yhteensä 12 kpl ja
näistä jokaisesta otettiin lohkarenäytteet (kuva 1). Kiviainesnäytteet kerättiin kohteista painottaen
erityisesti näytteen edustavuutta suhteessa sivukivikasoihin. Suurin osa näytteistä koostui noin
nyrkinkokoisista tai sitä suuremmista kivistä.
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Taulukko 1. Yritykset, louhimot ja niiden numerot.
Yritys Louhimon nimi Louhimon

numero

Tampereen Kovakivi Oy Niemikylän louhimo 1
Parkkuun louhimo 2
Lehmustien louhimo 3
Kapeen louhimo 4

Kurun Kivi Oy Niemikylän louhimo 5
Niemikylän louhimo, sivukivikasa 6
Kapeen louhimo 7

Palin Granit Oy Niemikylän louhimo 8
Interrock Oy Niemikylän louhimo 9

Kapeen louhimo 10
Liuskekivilouhimo Oristone Oy Oristonen Louhimo 11
Liuskemestarit Oy Liuskemestarien Louhimo 12

Laboratoriotutkimukset koostuivat seuraavista testeistä: Los Angeles-arvo (myöhemmin: LosA),
kuulamyllyarvo, petrografinen kuvaus, kiintotiheys, sekä rikki- ja arseenipitoisuudet. Osasta
kohteista tehtiin myös raidesepelitestit, eli RS-los Angeles -koe (myöhemmin: RS-LosA) ja RS-micro-
Deval -koe (myöhemmin: RS-MD).

Ennen testien tekemistä, kiviaines murskattiin laboratoriomurskaimella kahteen kertaan ja
seulottiin testien vaatimiin raekokoihin. LosA määritettiin näytteistä standardin SFS-EN 1097-2
mukaisesti. Testi kuvaa kiviaineksen iskunkestävyyttä ja soveltuvuutta erityisesti sitomattomaan
kantavaan kerrokseen ja radan eristys- ja välikerrokseen. Kuulamyllyarvo määritettiin myös
jokaisesta näytteestä PANK 2207 menetelmäohjeen mukaisesti. Testi kuvaa kiviaineksen
nastarengaskulutuskestävyyttä ja se on yleisesti käytössä Pohjoismaissa. Kuulamyllyarvo vaaditaan,
kun kiviainesta käytetään asfaltin raaka-aineena. Yksinkertaistettu petrografinen kuvaus standardin
SFS-EN 932-2 mukaisesti määritettiin kaikista tutkimuskohteen näytteistä ohuthieestä tutkittuna.
Testin tarkoituksena on määrittää kiviainesnäytteiden mineraalikoostumus, rakenne ja selvittää
mahdollisten haitallisten mineraalien läsnäolo. Myös kiviaineksen mahdollinen rapautuminen tai
sen aste nähdään petrografisesta kuvauksesta. Raidesepelikokeet määritettiin standardien SFS-EN
1097-2 (RS-LosA) ja SFS-EN-1097-1 (RS-MD) mukaisesti. Kokeet kuvaavat raidesepelin iskun- ja
kulutuksen kestävyyttä. Rikkipitoisuus ja alustava arseenipitoisuus määritettiin ICP-OES-tekniikalla
alihankintana, ISO 9001-sertifioidussa laboratoriossa. Tarkempi arseenipitoisuus määritettiin ICP-
AES-tekniikalla alihankintana ISO 17025 standardin mukaisesti akreditoidussa laboratoriossa.
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Kuva 1. Kartta tutkituista kohteista.

44. Tulosten analysointi

Tärkeimpänä arvioinnin kohteena oli sivukivien soveltuvuus murskattuna kiviaineksena eri
käyttökohteisiin. Lähes kaikki kiviainekset täytyy CE-merkitä Suomessa, joten soveltuvuuden
arviointi on tehty CE-merkintään liittyvien vaatimusten näkökulmasta. Ainoastaan
maksimiraekooltaan yli 90 mm kiviainekset, hiekoitukseen käytettävät kiviainekset, jalostamaton,
suoraan penkasta otettu hiekka tai sora ja samassa rakennuskohteessa louhittu ja murskattu
kiviaines, joka on käytetty myös kyseisessä kohteessa (esim. tielinjalta saman tien kerroksiin
tuotettu kiviaines) jätetään CE-merkitsemättä.

Kiviainesten CE-merkinnän vaatimukset ja periaatteet pohjautuvat harmonisoituihin
tuotestandardeihin. Tuotestandardit sisältävät muun muassa rajauksen käyttökohteista, joihin ko.
tuotestandardia sovelletaan, tuotantoon ja testauksiin liittyvät vaatimukset sekä käytettävät luokat
testaustuloksille. Tuotestandardin lisäksi CE-merkittyjen kiviainesten tuotannossa täytyy ottaa
huomioon suomalaiset kansalliset asiakirjat, joissa on tarkemmin kerrottu vaatimukset kiviaineksen
ominaisuuksille eri käyttökohteissa. Yleisimmät murskeiden käyttökohteet ja niihin liittyvät
standardit ja kansalliset ohjeet on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Yleisimmät murskeiden käyttökohteet ja niihin liittyvät standardit ja ohjeet.
Käyttökohde Tuotestandardi Kansallinen

soveltamisstandardi
Käyttökohteeseen
liittyvät kansalliset ohjeet

Maa- ja vesirakentamisessa ja
tienrakenteissa käytettävät
sitomattomat ja hydraulisesti
sidotut kiviainekset

SFS-EN 13242 SFS 7005 InfraRYL

Asfalttikiviainekset SFS-EN 13043 SFS 7004 Pank ry, Asfalttinormit
Betonikiviainekset SFS-EN 12620 SFS 7003 by 43, Betonin

kiviainekset
Raidesepeli SFS-EN 13450 SFS 7007 InfraRYL
Suojakivet SFS-EN 13383-

1 + AC

Tässä tutkimuksessa kiviainesten soveltuvuus on arvioitu eri käyttökohteisiin edellä mainittujen
standardien ja kansallisten ohjeiden pohjalta. Urakkakohtaisesti voidaan hyväksyä myös erilaisia,
yleensä lievempiä vaatimuksia, mutta tässä tutkimuksessa soveltuvuus on arvioitu kansallisten
asiakirjojen suositusten pohjalta.

4.1 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat
ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Myöhemmin tästä käyttökohderyhmästä käytetään nimeä: Sitomattomat kerrokset maa-, vesi- ja
tierakenteissa tai sitomattomat kerrokset. Sitomattomiin maa-, vesi- ja tierakenteisiin käytetään
suurin osa Suomessa murskatuista kiviaineksista. Tähän käyttökohderyhmään kuuluvat esimerkiksi
kaikki maanrakentamisessa käytettävät murskeet tie- ja talonrakennuskohteissa (ei yli 90 mm
murskeet). Tiukimmat vaatimukset sitomattomista kiviaineksista on kantavan kerroksen murskeilla
ja radan eristys- ja välikerroksen murskeilla.

Tehdyistä testeistä soveltuvuudesta sitomattomiin kerroksiin kertoo eniten LosA-tulos. Yleensä
kantavan kerroksen LosA-vaatimus on LA30, eli käytettävän murskeen kaikkien yksittäisten LosA-
tulosten täytyy olla 30 tai alle. Kaikissa lujuustestien tuloksissa tulos on sitä parempi, mitä pienempi
se on. Petrografian (ja tarvittaessa lisätestien) perusteella kantavan kerroksen murskeen tulee olla
muun muassa rapautumatonta ja kestää jäätymis-sulamisrasitusta.

Radan eristys- ja välikerrokseen käytettävän murskeen LosA-vaatimus on rakenteen tasosta
riippuen joko LA25 tai LA30. Myös petrografinen kuvaus vaikuttaa kiviaineksen soveltuvuuteen
eristys- ja välikerrokseen. Kiviaineksessa ei saa olla muun muassa liikaa pehmeitä tai
rapautumisherkkiä mineraaleja. Muita yleisesti Suomessa käytettäviä sitomattomien kerrosten
murskeiden käyttökohteita ovat esimerkiksi jakavat kerrokset, kapillaarikatkokerrokset ja
sorateiden kulutuskerrokset. Lisätietoa sitomattomien kerrosten materiaaleista ja niiden
vaatimuksista löytyy esimerkiksi InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet -ohjeesta (Rakennustieto 2017).
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4.2 Asfalttikiviainekset

Asfalttikiviainesten soveltuvuuteen tässä tutkimuksessa tehdyistä testeistä vaikuttaa eniten
kuulamyllytulos ja petrografinen kuvaus. Suomessa voidaan käyttää asfalttiin kuulamyllyluokkien
AN7, AN10, AN14, AN19 ja AN30 kiviaineksia. Käytännössä varsinkin huonoimman AN30 luokan
kiviaines soveltuu vain harvoihin kohteisiin. Parasta AN7 luokan kiveä käytetään yleensä vain
vaativimmissa kohteissa, kuten moottoriteiden päällysteissä. Taulukossa 3. on esitetty Suomessa
käytössä olevia alustavia valintaperusteita asfalttikivien kuulamylly- ja litteyslukuluokille suhteessa
tien liikennemäärään ja nopeusrajoitukseen. Lopulliset urakkakohtaiset vaatimukset päättää työn
tilaaja.

Taulukko 3. Taulukko 50, asfalttinormit 2017.
Nopeusrajoitus Liikennemäärä
(Km/h) KVL (autoa/vrk)
≥80 <1000 1000-2000 2000-5000 5000-10000 >10 000*
<80 <1500 1500-3000 3000-7500 7500-15000 >15 000*
Asfalttityyppi Kiviaineksen kuulamyllyarvon ja litteysluvun luokka
AB AN30/FI35 AN19/FI35 AN14/FI20 AN10/FI15;FI20 AN7/FI15;FI20

SMA - - AN10/FI15 AN10/FI15 AN7/FI10;FI15

ABK, ABS** AN30/FI35 AN19/FI35 AN19/FI35 AN19/FI35 AN19/FI35

PAB AN30/FI35 AN19/FI35 - - -
SIP AN30/FI35 AN19/FI20 AN14/FI20 - -
SOP AN30/FI35 AN19/FI20 - - -

*) Kiviaineksen valinnan ratkaisee valittu asfaltin kulumisluokka.

**) Vaiheittain rakentaessa talven yli liikenteelle jääville päällysteille asetetaan vaatimukset tapauskohtaisesti.

4.3 Betonikiviainekset

Betonikiviaineksia ei ole perinteisesti tehty kalliomurskeesta, vaan luonnon sorasta. Soravarojen
vähenemisen ja maa-ainesottolupien saannin vaikeutumisen vuoksi betonin raaka-aineena on
vähitellen alettu käyttämään enemmän myös kalliomursketta. Yleensä betoniin käytetään vain
kalliosta murskattua katkaistua sepeliä esim. 8/16 raekoossa. Betonikiviaineksessa tärkeimpiä
ominaisuuksia on muoto, joten jos jonkin louhimon sivukivistä saadaan murskattua sopivan
”pyöreän” tai kuution muotoista kiveä, sen käyttö betoniin on myös mahdollista. Tämän
tutkimuksen testeistä soveltuvuuteen betonikiviainekseksi vaikuttaa eniten petrografinen kuvaus.
Esimerkiksi sulfidien määrä ja potentiaalisesti alkalireaktiivisten mineraalien määrät vaikuttavat
kiviaineksen soveltuvuuteen betonin raaka-aineeksi.

4.4 Raidesepeli

Radan tukikerroksessa käytettävällä raidesepelillä on tämän tutkimuksen käyttökohteista tiukimmat
vaatimukset. Ratarakentamisessa pyritään pitkään käyttöikään, joten raidesepelin lujuus- ja muut
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kestävyysominaisuudet ovat erittäin tärkeitä. Tässä tutkimuksessa tehtiin kolmesta kohteesta 
raidesepelin lujuustestaukset. Suomessa pääradoilla käytettävän raidesepelin RS LosA:n 
vaatimusluokka on LARB12. Vähemmän liikennöidyille rataosuuksille ja ratapihoille voidaan käyttää 
myös LARB16 ja LARB20 luokkien raidesepeliä. RS-MD:n vaatimus on kaikissa käyttökohteissa luokka 
MDE RB 11.  Myös petrografia on erittäin tärkeä tutkimus arvioitaessa kiviaineksen soveltuvuutta 
raidesepeliksi. Esimerkiksi pehmeiden- ja opaakkimineraalien sekä herkästi rapautuvien mineraalien 
määrät vaikuttavat kiviaineksen soveltuvuuteen raidesepeliksi.

Tarkemmin tässä tutkimuksessa mukana olleiden louhimoiden sivukivien testaustulokset ja 
soveltuvuus eri käyttökohteisiin on esitetty kappaleessa: 6. Tutkimuskohteet ja -tulokset. Ko. 
kappaleen louhimokohtaisissa soveltuvuustaulukoissa on radan eristys- ja välikerros erotettu 
erilaisten vaatimusten vuoksi muista sitomattoman kerroksen käyttökohteista.

Soveltuvuustaulukoissa on otettu kantaa myös kiviaineksen sopivuudesta suojakiviksi. Suojakivillä 
tarkoitetaan tässä tutkimuksessa karkeaa kiviainesta, jota käytetään vesirakenteissa esimerkiksi 
aallonmurtajissa tai mahdollisesti muissa rakenteissa. Soveltuvuusarvio on tehty petrografian 
perusteella. 

55. Yhteenveto ja johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa tehtyjen testausten ja analyysien perusteella Pirkanmaan alueen 
rakennuskivilouhimoiden sivukiville löytyi useita sopivia käyttökohteita. Pääsääntöisesti kiviainekset 
olivat lujia ja ominaisuuksiltaan hyviä, joten sen perusteella niitä voidaan käyttää useisiin eri 
käyttötarkoituksiin.

Tuloksia arvioitaessa täytyy huomioida muutama tärkeä seikka. Näytteet olivat lohkarenäytteitä, 
jolloin kiviaines on murskattu testejä varten oikeaan raekokoon laboratorio-olosuhteissa. Tällöin 
esimerkiksi testinäytteiden raemuoto ei ole välttämättä samanlainen kuin normaalin 
murskausprosessin läpi käyneellä kiviaineksella. Raemuoto ja rakeiden kuluneisuus vaikuttavat 
lujuustestien tuloksiin. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että mitä pyöreämmäksi kuluneita 
kiviainesrakeet ovat, sitä parempi on lujuustestitulos. Murskausprosessissa kiviaineksen raemuotoa 
voidaan muokata optimoimalla prosessia raaka-aineen ja valmistettavan tuotteen perusteella. 
Muodon ja kuluneisuuden vaikutus lujuustuloksiin ei ole kuitenkaan yksiselitteistä, vaan niiden 
vaikutus lujuustuloksiin on eri mineraalikoostumuksen ja rakenteen omaavilla kiviaineksilla 
erilainen. Tästä löytyy lisätietoa Väyläviraston teettämästä tutkimuksesta, jossa tutkittiin 
asfalttikiviaineksen raemuodon ja murskaustavan vaikutusta kuulamyllyarvoon (Väyläviraston 
tutkimuksia 15/2019).

Toiseksi testitulokset edustavat vain yhtä näytettä per louhimo ja luonnonkivessä on yleensä aina 
vähintäänkin pientä vaihtelua tietyn kallioalueen eri osissa. Tämä korostuu louhimoilla, joissa
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sivukivikasa on selkeästi heterogeeninen, koska silloin mahdollisesti lujemman ja heikomman
kiviaineksen määräsuhteissa on eroja näytteiden välillä. Lisäksi soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin
on arvioitu vain tehtyjen testien perusteella. Esimerkiksi lopullisen tuotteen raemuoto/litteysluku,
micro-Deval -tulos, vedenimeytymistulos voivat vaikuttaa soveltuvuuteen eri käyttökohteissa. Näillä
perusteilla tuloksia ja soveltuvuutta eri käyttökohteisiin voidaan pitää vain alustavana arviona.

LosA-tulosten (taulukko 4.) perusteella kaikki tutkitut kiviainekset sopivat hyvin sitomattomien
kerrosten murskeiksi. Kaikki tutkitut näytteet täyttivät sitomattoman kantavan kerroksen
vaatimuksen LA30 ja puolet sivukivistä myös tiukemman eristys- ja välikerrosmurskeen vaatimuksen
ratarakenteessa (Kv-1500 mm tason yläpuoli) LA25. Petrografian perusteella (taulukko 7.)
lisätestausta suositellaan jatkossa vielä tehtäväksi louhimoiden 9, 11 ja 12 kiviaineksille.
Käytännössä niissä pitää varmistaa kiviaineksen jäätymis-sulamisrasituksen kestävyys.

Taulukko 4. LosA-tulokset.

Kuulamyllykokeen tulosten (taulukko 5.) perusteella kaikki testatut kiviainekset soveltuvat jonkin
tasoluokan asfalttiin. Louhimoiden 5 ja 6 kuulamyllytulokset täyttävät vaativimman AN7 luokan
vaatimukset, eli ne soveltuvat erinomaisesti vaativien kohteiden asfalttipäällystyksiin. Louhimoiden
1, 2, 4, 7, 8, 10 testatut kiviainesnäytteet täyttivät AN10 luokan vaatimukset, eli ne soveltuvat myös
useisiin käyttökohteisiin. Louhimoiden 3 ja 9 kiviaines täyttää luokan AN14 vaatimukset, eli myös
niitä voidaan käyttää rajoitetusti asfalttipäällysteisiin. Sen sijaan louhimoiden 11 ja 12 kiviainesten
käyttäminen asfalttiin kuulamyllytuloksen perusteella on jo varsin rajoitettua. Petrografian
perusteella lisätestejä asfalttikiviaineskäyttöön täytyy tehdä louhimoiden 9, 11 ja 12 kiviaineksille.
Tarkemmin soveltuvuutta voidaan arvioida taulukosta 3, jossa on kuvattu Asfalttinormit 2017
mukaiset alustavat suositukset eri asfalttikohteiden kiviainesten vaatimustasoksi.
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Taulukko 5. Kuulamylly-tulokset.

Raidesepelin lujuustestaukset (taulukko 6.) tehtiin kolmen louhimon sivukivinäytteistä. Tulosten
perusteella louhimon 5 kiviaines sopii raidesepeliksi pääraiteelle ja louhimon 2 vähemmän vaativiin
kohteisiin, kuten ratapihoille tai vähemmän liikennöidyille rataosuuksille. Louhimon 3 kiviaines ei
sovellu raidesepeliksi, koska RS-MD tulos oli yli hyväksytyn luokkarajan (MDE RB 11). Petrografian
perusteella raidesepeliksi soveltuvat kaikkien kolmen louhimon sivukivet, sillä niiden
kiillemineraalipitoisuus oli alhainen ja opaakkimineraalipitoisuus pieni.

Taulukko 6. RS-LosA ja RS-MD -tulokset.
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Petrografisen tutkimuksen perusteella betonin raaka-aineeksi soveltuvat kaikkien louhimoiden
sivukivet lukuun ottamatta louhimoa numero 11, joka vaatisi tältä osin vielä tarkentavia tutkimuksia.
Betonin raaka-aineena käytettävä kiviaines tulisi lähtökohtaisesti olla rapautumatonta,
opaakkimineraaliköyhää, rikkiköyhää ja rapautumiskestävää kiviainesta.

Taulukko 7. Soveltuvuus Petrografian perusteella.
Louhimon nimi ja numero Soveltuvuus

Asfaltti Sitomattomat Betoni Raidesepeli
Niemikylän louhimo, 1 Soveltuu Soveltuu Soveltuu Soveltuu
Parkuun louhimo, 2 Soveltuu Soveltuu Soveltuu Soveltuu
Lehmustien louhimo, 3 Soveltuu Soveltuu Soveltuu Soveltuu
Kapeen louhimo, 4 Soveltuu Soveltuu Soveltuu Soveltuu
Niemikylän louhimo, 5 Soveltuu Soveltuu Soveltuu Soveltuu
Niemikylän louhimo,
sivukivikasa 6

Soveltuu Soveltuu Soveltuu Soveltuu

Kapeen louhimo, 7 Soveltuu Soveltuu Soveltuu Soveltuu
Niemikylän louhimo, 8 Soveltuu Soveltuu Soveltuu Soveltuu
Niemikylän louhimo, 9 Ei sovellu

ilman
lisätestejä

Soveltuu Soveltuu Ei sovellu

Kapeen louhimo, 10 Soveltuu Soveltuu Soveltuu Soveltuu
Oristonen louhimo, 11 Ei sovellu

ilman
lisätestejä

Ei sovellu ilman
lisätestejä

Ei sovellu ilman
lisätestejä

Ei sovellu

Liuskemestarien louhimo,
12

Ei sovellu
ilman
lisätestejä

Ei sovellu ilman
lisätestejä

Soveltuu Ei sovellu

Suurin osa tutkittujen louhimoiden kiviaineksista oli ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne soveltuvat
useisiin käyttökohteisiin. Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna soveltuvuuden arviointi on
kuitenkin vaikeampaa, koska siinä tapauksessa tulee huomioida koko jalostus- ja kuljetusketjun
kustannukset suhteessa saatavaan myyntihintaan. Oleellista tässä on esimerkiksi CE-merkittyjä
murskeita tehtäessä se, onko sivukivikasojen murskaaminen keskimäärin kalliimpaa kuin normaali
murskaus kalliosta samalla alueella ja millainen kysyntä erilaisille murskeille on
kuljetuskustannuksien kannalta järkevällä etäisyydellä louhimoista.

Jatkoa ajatellen louhimoissa kannattaisi sivukiven mahdollinen hyödyntäminen ottaa huomioon jo
varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi sivukivikasat tulisi pitää puhtaana muista aineksista ja
mahdollisuuksien mukaan pienentää lohkareet sellaiseen kokoon, ennen kasoihin vientiä, että ne
sopivat suoraan esimerkiksi leukamurskaimeen. Tämä helpottaisi selkeästi jatkojalostusta, koska
erittäin todennäköisesti suurin osa ko. sivukivikasoista tullaan jossain vaiheessa hyödyntämään.
Tämä on toki vain oletus, joka perustuu ympäristöarvojen merkityksen kasvuun ja siihen, että
hyvälaatuiset kiviainekset vähenevät kasvavaa vauhtia isojen kasvukeskusten ympäristöstä.



12

66. Tutkimuskohteet ja -tulokset

6.1. Tampereen Kovakivi Oy

Tampereen Kovakivellä tutkittavia kohteita oli yhteensä neljä kappaletta, jotka on merkitty karttaan
keltaisin merkinnöin (kuva 2). Kohteista kaikki ovat aktiivisesti käytössä olevia louhimoja tai niiden
sivukivikasoja.

Kuva 2. Tampereen Kovakiven tutkitut kohteet.
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66.1.1. Niemikylän louhimo, 1

Louhimo

Niemikylän louhimo (kuva 2, merkki 1) on kooltaan noin 180x200m (Google Maps ilmakuva 2019).
Louhimo tuottaa rakennuskiveä myyntinimeltään ”Kurun harmaa”. Louhimo on aktiivisessa
käytössä. Louhimon seinämistä tehdyn kartoituksen perusteella kivi on hyvin homogeenista
graniittia (kuva 3), jota halkoo pienessä määrin pegmatiitti ja kvartsijuonet. Kalliossa on
havaittavissa myös vahva vaakarakoilu, joka jakaa sen noin metrin korkuisiksi kerroksiksi.

Kuva 3. Kuva kalliopaljastumasta ja louhimon pääkivilajista, harmaasta graniitista.

Sivukivikasat

Sivukivikasoja havaittiin louhimolla kaksi kappaletta, joista pienempi oli kooltaan 14 000m3 ja
suurempi 225 000m3 (kuvassa 4, numerot 2 ja 1). Kasat sijaitsevat louhoksen keskellä ja
pohjoislaidalla, näistä kumpaankin oli hyvät kulkuyhteydet. Kasat koostuivat 95-99% harmaasta
graniitista ja 1-5% juonirikkaista ja punertavista graniiteista. Lohkareet olivat kooltaan keskimäärin
noin 1-3m3 kokoisia. Suhteessa kalliopaljastumahavaintoihin, kasat sisälsivät niihin nähden hieman
enemmän juonirikkaita kiviä ja punertavaa graniittia. Muuten lohkareet olivat ehjiä, tasalaatuisia ja
rapautumattomia, tai heikosti rapautuneita.

Orgaanista materiaalia ja muita maa-aineksia oli pienemmällä kasalla vain vähän, mutta suuremman
kasan päällä ja sen sivuilla, esiintyi jonkin verran pajukkoa ja aluskasvillisuutta. Kuitenkin orgaaniset
ja muut maa-ainekset ovat todennäköisesti helposti erotettavissa kiviaineksesta, eikä sillä ole
vaikutusta jatkokäytön kannalta.
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Kuva 4. Niemikylän louhimo. Sivukivikasat rajattu mustalla viivalla ja numeroitu, pieni kasa numero 2 ja
isompi kasa numero 1. Ensisijaiset näytteenottoalueet ympyröity kuvaan katkoviivoin.

TTutkimustulokset ja soveltuvuus

Kiviaineksesta testattiin laboratoriossa Los Angeles-arvo, kuulamyllyarvo, petrografia,
kokonaisrikki ja arseeni (taulukko 8). Tulokset ovat nähtävissä kokonaisuudessaan liitteissä 1, 2, 28
ja 29.

Taulukko 8. Niemikylän näyte, laboratoriotulokset (näytteenottoalue kasa 1 61.840465, 23.775086
ja kasa 2 61.838699, 23.775214 (DD)).

Testattu
ominaisuus

Tulos Tuotestandardin
luokka

Los Angeles-arvo 26 LA30

Kuulamyllyarvo 8,3 AN10
Kiintotiheys 2,63 Mg/m3 -
Petrografia Graniitti -
Kokonaisrikki <0,01% -
Arseeni 1,25 mg/kg -
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Kiviaines vaikutti lujuustutkimusten perusteella kohtalaisen lujalta ja tulosten puolesta se soveltuu
yleisimpiin käyttökohteisiin. Kuulamyllytulos kuuluu luokkaan AN10, mikä tarkoittaa, että kiviaines
soveltuu lähes kaikkien muiden, paitsi moottoriteiden asfaltteihin. LosA-tuloksen perusteella
kiviaines soveltuu lähes kaikkiin sitomattomien kiviainesten käyttökohteisiin. Petrografisen
tutkimuksen perusteella kiviaines soveltuu kaikkiin tutkimusraportissa mainittuihin
käyttökohteisiin.

Näytteestä tutkittiin myös arseeni- ja rikkipitoisuus. Arseenimääritys tehtiin, sillä louhimo sijoittui
”Arseeniprovinssi 1” läheisyyteen ja se koostui graniitista, mikä on yksi kyseisen provinssin
arseenirikkaista kivistä (litogeokemian tietokanta, GTK 2014). Arseenipitoisuus (1,25 mg/kg) ja
kokonaisrikki (<0,01%) jäivät kuitenkin alle kaikkien vaadittavien raja-arvojen, eikä niillä ole siten
merkitystä käyttösoveltuvuuksien kannalta.

Kun otetaan huomioon kaikki raportissa mainitut tutkimukset, alkuaineanalyysit ja kenttähavainnot,
voidaan näytteelle määritellä taulukon 9 mukaiset alustavat käyttökohdesoveltuvuudet.

Taulukko 9.
Käyttökohde Soveltuvuus (InfraRYL,

by43, Asfalttinormit,
tuotestandardit, 7000-
sarja)

Tarkennukset/lisäehdot/tehtyjen
tutkimusten perusteella vaadittavat
lisätestit

Sitomattomat
kerrokset maa-, vesi-
ja tierakenteissa

Soveltuu

Radan eristys- ja
välikerros

Soveltuu LosA-tuloksen perusteella sopii vain Kv-1500
mm alapuolelle (InfraRYL 21220:T1), missä
vaatimuksena on LA30

Raidesepeli Soveltuu petrografian
perusteella

Raidesepelin lujuustestejä ei ole tehty tässä
tutkimuksessa

Asfaltti Soveltuu Kuulamyllytuloksen luokka AN10 rajaa
käyttökohteita tietyissä määrin (taulukko 3.)

Betoni Soveltuu

Suojakivet Soveltuu
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66.1.2. Parkkuun louhimo, 2

Louhimo

Parkkuun louhimo (kuva 2, merkki 2) on kooltaan noin 80x60m (Google Maps ilmakuva 2019).
Louhimo tuottaa rakennuskiveä myyntinimeltään ”Kurun punaruskea” (kuva 5). Louhimo on vain
satunnaisessa käytössä, eikä siellä näytteenottohetkellä ollut toimintaa. Louhimon seinämistä
tehdyn kartoituksen perusteella alueen kivi on melko homogeenista, osin gneissiytynyttä, graniittia.
Kallioseinämistä on havaittavissa myös joitain diabaasijuonia. Graniitin sävy vaihtelee paikoin
punertavasta- vaaleanruskean punaiseen, lähinnä kalimaasälvän oksidipiroitteen ja
biotiittipitoisuuden vuoksi.

Kuva 5. Parkkuun louhimon kalliopaljastuma ja pääkivilaji, punaruskea graniitti.

Sivukivikasat

Louhimon sivukivikasa sijaitsi montun välittömässä läheisyydessä sen luoteispuolella (kuva 6) ja se
oli kooltaan noin 35 000m3. Kasalle oli hyvä kulkuyhteys ja sen päälle pääsi maastoautolla.
Sivukivikasa koostui noin 90-99% graniittista ja 1-10% juonirikkaista kivistä, pintarapautuneista
lohkareista ja diabaasilohkareista. Lohkareet olivat kooltaan keskimäärin noin 1-3m3 kokoisia.

Suhteessa kalliopaljastumahavaintoihin, kasat sisälsivät niihin nähden hieman enemmän
diabaasilohkareita ja vaaleanruskeita graniittisia lohkareita. Muuten lohkareet olivat ehjiä,
tasalaatuisia ja rapautumattomia. Orgaanista materiaalia ja muita maa-aineksia oli kasan päällä ja
reunoilla vain niukasti ja lohkareet olivat niin isoja, että niiden erottaminen muusta materiaalista on
todennäköisesti helppoa.
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Kuva 6. Parkkuun louhimon yleiskuva. Sivukivikasa rajattu mustalla viivalla ja ensisijainen näytteenottoalue
mustalla katkoviivalla.

TTutkimustulokset ja soveltuvuus

Kiviaineksesta testattiin laboratoriossa Los Angeles-arvo, kuulamyllyarvo, petrografia, RS-LA, RS-
MD, kokonaisrikki ja arseeni (taulukko 10). Tulokset ovat nähtävissä kokonaisuudessaan liitteissä 3,
4, 5, 28 ja 29.
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Taulukko 10. Parkkuun louhimo, laboratoriotulokset (näytteenottoalue 61.806976, 23.717961 (DD)).
Testattu
ominaisuus

Tulos Tuotestandardin
luokka

Los Angeles-arvo 23 LA25

Kuulamyllyarvo 9,6 AN10
Kiintotiheys 2,67 Mg/m3 -
Petrografia Graniitti -
RS-LosA 17 LARB20
RS-Micro-Deval 7 MDE RB 11
Kokonaisrikki <0,01% -
Arseeni 0,57 mg/kg -

Kiviaines vaikutti lujuustutkimusten perusteella kohtalaisen lujalta ja tulosten perusteella se
soveltuu laajasti eri käyttökohteisiin. Kuulamyllytulos kuuluu luokkaan AN10, mikä tarkoittaa, että
kiviaines soveltuu lähes kaikkien muiden, paitsi moottoriteiden asfaltteihin. LosA-tuloksen
perusteella kiviaines soveltuu kaikkiin sitomattomien kiviainesten käyttökohteisiin. Raidesepelin
lujuustestausten perusteella kiviaines ei sovellu pääradoille, mutta voi soveltua vähemmän vaativiin
kohteisiin kuten ratapihoille. Petrografisen tutkimuksen perusteella kiviaines soveltuu kaikkiin
tutkimusraportissa mainittuihin käyttökohteisiin.

Näytteestä tutkittiin myös arseeni- ja rikkipitoisuus. Arseenimääritys tehtiin, sillä louhimo sijoittui
”Arseeniprovinssi 1” läheisyyteen ja se koostui graniitista, mikä on yksi kyseisen provinssin
arseenirikkaista kivistä (litogeokemian tietokanta, GTK 2014). Arseenipitoisuus (0,57 mg/kg) ja
kokonaisrikki (<0,01%) jäivät kuitenkin alle vaadittavien raja-arvojen, eikä niillä ole siten merkitystä
käyttösoveltuvuuksien kannalta.

Kun otetaan huomioon kaikki raportissa mainitut tutkimukset, alkuaineanalyysit ja kenttähavainnot,
voidaan näytteelle määritellä taulukon 11 mukaiset alustavat käyttökohdesoveltuvuudet.
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Taulukko 11.
Käyttökohde Soveltuvuus (InfraRYL,

by43, Asfalttinormit,
tuotestandardit, 7000-
sarja)

Tarkennukset/lisäehdot/tehtyjen
tutkimusten perusteella vaadittavat lisätestit

Sitomattomat
kerrokset maa-, vesi- ja
tierakenteissa

Soveltuu

Radan eristys- ja
välikerros

Soveltuu

Raidesepeli Soveltuu RS-LosAn perusteella materiaali ei sovellu
pääradoille (RS-LosA 17)

Asfaltti Soveltuu Kuulamyllytuloksen luokka AN10 rajaa
käyttökohteita tietyissä määrin (taulukko 3)

Betoni Soveltuu

Suojakivet Soveltuu
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66.1.3. Lehmustien louhimo, 3

Louhimo

Lehmustien louhimo (kuva 2, merkki 3) on kooltaan noin 90x90m (Google Maps ilmakuva 2019).
Louhimo tuottaa rakennuskiveä myyntinimeltään ”Kurun musta graniitti” (kuva 7). Louhimo on
ajoittaisessa käytössä, eikä siellä näytteenottohetkellä ollut toimintaa. Louhimon seinämistä tehdyn
kartoituksen perusteella kallio koostuu dioriitista ja sitä leikkaavista diabaasijuonista. Paikoin
kalliota halkoo tiheä kvartsijuoniverkosto.

Kuva 7. Kuva louhimon pääkivilajista, dioriitista.

Sivukivikasat

Sivukivikasa sijaitsee louhoksen eteläpuolella ja se oli kooltaan noin 36 000m3 (kuva 8). Kasa koostui
lähes yksinomaan dioriitista/kvartsidioriitista (70-85%) ja diabaasista (15-30%). Lohkareet olivat
kooltaan keskimäärin noin 1-3m3 kokoisia. Suhteessa kalliopaljastumahavaintoihin, sivukivikasat
sisälsivät niihin nähden hieman enemmän diabaasi- ja juonirikkaita lohkareita. Paikan päällä tehdyn
arvion perusteella pääkivilajit vaikuttivat lujilta ja ne olivat kiillemineraaliköyhiä,
suuntautumattomia tai heikosti suuntautuneita. Nämä kaikki viittaavat materiaalin olevan hyvin
lujaa ja rapautumiskestävää.

Sivukivikasa oli osittain pensoittunut kulkuväylän ympäriltä, sekä kasan päältä ja reunoilta.
Orgaanista materiaalia ja muuta maa-ainesta oli vain vähäisiä määriä, ja se on todennäköisesti
helposti erotettavissa hyödynnettävästä kiviaineksesta. Sivukivikasan saavutettavuus oli hyvä ja sen
päälle pääsi maastoautolla.
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Kuva 8. Lehmustien louhimon yleiskuva. Sivukivikasa on rajattu mustalla viivalla ja ensisijainen
näytteenottoalue mustalla katkoviivalla.

TTutkimustulokset ja soveltuvuus

Kiviaineksesta testattiin laboratoriossa Los Angeles-arvo, kuulamyllyarvo petrografia, RS-LA, RS-MD,
kokonaisrikki ja arseeni (taulukko 12). Tulokset ovat nähtävissä kokonaisuudessaan liitteissä 6, 7, 8,
28 ja 29.
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Taulukko 12. Lehmustien näyte, laboratoriotulokset (näytteenottoalue 61.888151, 23.835140(DD)).
Testattu
ominaisuus

Tulos Tuotestandardin
luokka

Los Angeles-arvo 21 LA25

Kuulamyllyarvo 14,0 AN14
Kiintotiheys 2,90 Mg/m3 -
Petrografia Kvartsidioriitti -
RS-LosA 17 LARB20
RS-Micro-Deval 12 MDE RB 15
Kokonaisrikki 0,25% -
Arseeni 0,50 mg/kg -

Kiviaines vaikutti lujuustutkimusten perusteella kohtalaisen lujalta ja tulosten puolesta se soveltuu
useisiin käyttökohteisiin. Kuulamyllytulos kuuluu luokkaan AN14, mikä tarkoittaa, että kiviaines ei
sovellu suurimpien teiden asfalttimateriaaliksi. LosA-tuloksen perusteella kiviaines soveltuu kaikkiin
sitomattomien kiviainesten käyttökohteisiin. Raidesepelin lujuustestausten perusteella kiviaines ei
sovellu raidesepeliksi, koska RS-MD tulos oli yli hyväksytyn luokkarajan (MDE RB 11).   Petrografisen
tutkimuksen perusteella kiviaines soveltuu kaikkiin tutkimusraportissa mainittuihin
käyttökohteisiin.

Näytteestä tutkittiin myös arseeni- ja rikkipitoisuus. Arseenimääritys tehtiin, sillä louhimo sijoittui
”Arseeniprovinssi 1” alueelle ja se koostui kvartsidioriitista, mikä on yksi kyseisen provinssin
arseenirikkaista kivistä (litogeokemian tietokanta, GTK 2014). Arseenipitoisuus (0,50 mg/kg) jäi
kuitenkin alle vaadittavien raja-arvojen, eikä sillä ole siten merkitystä käyttökohdesoveltuvuuksien
kannalta. Kohonneen kokonaisrikkipitoisuuden (0,25%) vuoksi materiaalista suositellaan tehtäväksi
malmimineraalianalyysi, jolla selvitetään tarkemmin sulfidimineraalien laatua.

Kun otetaan huomioon kaikki raportissa mainitut tutkimukset, alkuaineanalyysit ja kenttähavainnot,
voidaan näytteelle määritellä taulukon 13 mukaiset alustavat käyttökohdesoveltuvuudet.



23

Taulukko 13.
Käyttökohde Soveltuvuus (InfraRYL, by43,

Asfalttinormit,
tuotestandardit, 7000-sarja)

Tarkennukset/lisäehdot/tehtyjen
tutkimusten perusteella vaadittavat
lisätestit

Sitomattomat
kerrokset maa-,
vesi- ja
tierakenteissa

Soveltuu

Radan eristys- ja
välikerros

Soveltuu

Raidesepeli Ei sovellu RS-micro-Deval tulos 12 (InfraRYL
taulukko 24100:T1) vaatimus MDE RB 11

Asfaltti Soveltuu Kuulamyllytuloksen luokka AN14 rajaa
käyttökohteita jossain määrin (taulukko
1)

Betoni Ei sovellu Rikki 0,25%, jonka vuoksi materiaali
vaatii malmimineraalianalyysin
opaakkisten mineraalien koostumuksen
selvittämiseksi

Suojakivet Ei suositella käytettäväksi
ilman lisätestejä

Voidaan vaatia malmimineraalianalyysi
tai rikin liukoisuustesti rikkipitoisuuden
vuoksi (S 0,25%)
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66.1.4. Kapeen louhimo, 4

Louhimo

Kapeen louhimo (kuva 2, merkki 4) on kooltaan noin 80x200m (Google Maps ilmakuva 2019).
Louhimo tuottaa rakennuskiveä myyntinimeltään ”Kurun harmaa” (kuva 9). Louhimo on aktiivisessa
käytössä ja näytteenottohetkelläkin siellä oli toimintaa. Seinämistä tehdyn kartoituksen perusteella
kivi on hyvin homogeenista graniittia, jota halkoo pienissä määrin kvartsi- ja diabaasijuonet.
Kalliosta on havaittavissa vahva vaakarakoilu, joka jakaa sen noin 0,5-2m korkuisiksi kerroksiksi.

Kuva 9. Kuva Kapeen louhimon pääkivilajista, harmaasta graniitista.

Sivukivikasat

Sivukivikasoja oli louhimolla kaksi kappaletta, joista pienempi oli kooltaan 40 000m3 ja suurempi
85 000m3 (kuvassa 10, numerot 1 ja 2). Kasat sijaitsevat montun pohjois- ja etelälaidoilla ja
molempiin oli myös hyvät kulkuyhteydet. Kasat koostuivat 95-99% graniitista ja 1-5%
diabaasilohkareista, sekä juonirikkaista kivistä. Lohkareet olivat kooltaan keskimäärin noin 1-3m3

kokoisia. Suhteessa kalliopaljastumahavaintoihin, kasat sisälsivät suhteessa niihin hieman
enemmän juonirikkaita kiviä ja diabaasilohkareita, kuin itse louhittu kallio. Muuten lohkareet olivat
ehjiä, tasalaatuisia ja rapautumattomia.

Sivukivikasalla numero 2 orgaanista materiaalia ja muuta maa-ainesta oli vain vähän, ja se koostui
lähinnä pienistä taimista ja harvasta aluskasvillisuudesta. Kasalla numero 1 orgaaninen materiaali ja
muu maa-aines koostui lähinnä ajoradan alueelle kasvaneesta aluskasvillisuudesta. Molemmat
sivukivikasat ovat todennäköisesti helposti puhdistettavissa muusta materiaalista, ja sen perusteella
kiviainekset ovat edelleen käytettävissä ilman ongelmia.
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Kuva 10. Kapeen louhimon yleiskuva. Sivukivikasat on rajattu mustalla viivalla ja numeroitu. Ensisijaiset
näytteenottoalueet ympyröity kuvaan mustalla katkoviivalla.

TTutkimustulokset ja soveltuvuus

Kiviaineksesta testattiin laboratoriossa Los Angeles-arvo, kuulamyllyarvo, petrografia, kokonaisrikki
ja arseeni (taulukko 14). Tulokset ovat nähtävissä kokonaisuudessaan liitteissä 9, 10, 28 ja 29.

Taulukko 14. Kapeen louhimon näyte, laboratoriotulokset (näytteenottoalue kasa 1 61.802089,
23.855753 ja kasa 2 61.799909, 23.858066 (DD)).

Testattu
ominaisuus

Tulos Tuotestandardin
luokka

Los Angeles-arvo 26 LA30

Kuulamyllyarvo 8,8 AN10
Kiintotiheys 2,64 Mg/m3 -
Petrografia Graniitti -
Kokonaisrikki 0,01% -
Arseeni 0,93 mg/kg -
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Kiviaines vaikutti lujuustutkimusten perusteella kohtalaisen lujalta ja tulosten puolesta se soveltuu
yleisimpiin käyttökohteisiin. Kuulamyllytulos kuuluu luokkaan AN10, mikä tarkoittaa, että kiviaines
soveltuu lähes kaikkien muiden, paitsi moottoriteiden asfaltteihin. LosA-tuloksen perusteella
kiviaines soveltuu lähes kaikkiin sitomattomien kiviainesten käyttökohteisiin. Petrografisen
tutkimuksen perusteella kiviaines soveltuu kaikkiin tutkimusraportissa mainittuihin
käyttökohteisiin.

Näytteestä tutkittiin myös arseeni- ja rikkipitoisuus. Arseenimääritys tehtiin, sillä louhimo sijoittui
”Arseeniprovinssi 1” läheisyyteen ja se koostui graniitista, mikä on yksi kyseisen provinssin
arseenirikkaista kivistä (litogeokemian tietokanta, GTK 2014). Arseenipitoisuus (0,93 mg/kg) jäi
kuitenkin alle vaadittavien raja-arvojen, eikä sillä ole siten merkitystä käyttösoveltuvuuksien
kannalta. Kokonaisrikkipitoisuus (0,01%) on myös niin alhainen, että se ei rajoita materiaalin
käyttöä.

Kun otetaan huomioon kaikki raportissa mainitut tutkimukset, alkuaineanalyysit ja kenttähavainnot,
voidaan näytteelle määritellä taulukon 15 mukaiset alustavat käyttökohdesoveltuvuudet.

Taulukko 15.
Käyttökohde Soveltuvuus (InfraRYL,

by43, Asfalttinormit,
tuotestandardit, 7000-
sarja)

Tarkennukset/lisäehdot/tehtyjen
tutkimusten perusteella vaadittavat lisätestit

Sitomattomat
kerrokset maa-, vesi- ja
tierakenteissa

Soveltuu

Radan eristys- ja
välikerros

Soveltuu LosA-tuloksen perusteella sopii vain Kv-1500
mm alapuolelle (InfraRYL 21220:T1)

Raidesepeli Soveltuu petrografian
perusteella

Raidesepelin lujuustestejä ei ole tehty tässä
tutkimuksessa

Asfaltti Soveltuu Kuulamyllytuloksen luokka AN10 rajaa
käyttökohteita jossain määrin (taulukko 3)

Betoni Soveltuu

Suojakivet Soveltuu
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6.2. Kurun Kivi Oy

Kurun Kivellä tutkittavia kohteita oli yhteensä kolme kappaletta (kuva 11). Kohteista yksi on
aktiivisesti käytössä oleva louhimo.

Kuva 11. Kurun Kiven tutkitut kohteet.



28

66.2.1. Niemikylän louhimo, 5

Louhimo

Niemikylän louhimo (kuva 11, merkki 5) koostuu kahdesta erillisestä louhimosta. Pienempi on 
kooltaan 90x70m ja suurempi 100x140m (Google Maps ilmakuva 2019). Louhimo tuotti 
rakennuskiveä myyntinimeltään ”Kurun harmaa” (kuva 12). Louhimo ei ole enää aktiivisessa 
käytössä, vaikka jotakin pienimuotoista jalostustoimintaa siellä vielä on. Seinämistä tehdyn 
kartoituksen perusteella kivi on hyvin homogeenista harmaata graniittia, jota halkoo heikko 
juoniverkosto ja paikoin hyvin vahva vaakarakoilu. Harmaa graniitti vaihettui myös paikoin 
punertavammaksi.

Kuva 12.  Kuva louhimon pääkivilajista, harmaasta graniitista.

Sivukivikasat

Alueella oli yksi selvästi suurempi sivukivikasa, joka oli kooltaan noin 23 000m3 (kuva 13, kohde 5).
Sivukivikasa sijaitsi pienemmän louhoksen pohjoislaidalla. Kasa koostui 95-99% harmaasta
graniittista ja sen lisäksi 1-5% kasan kiviaineksista oli havaittavissa punertavaa värisävyä. Lohkareet
olivat kooltaan keskimäärin noin 1-3m3 kokoisia. Suhteessa kalliopaljastumahavaintoihin
verrattuna, sivukivikasa sisälsi hieman enemmän punertavamman sävyistä harmaata graniittia
värivirheettömän harmaan graniitin lisäksi. Harmaalle graniitille poikkeavan värisävyn perusteella
punertava graniitti on määritelty tarvekiveksi soveltumattomaksi sivukiveksi. Muutoin lohkareet
olivat ehjiä, tasalaatuisia ja osin pintarapautuneita. Tämän suuremman sivukivikasan lisäksi
louhimoille oli jätetty myös pienempiä lohkare- ja murskekasoja.

Paikan päällä tehdyn arvion perusteella sivukivikasan pääkivilajit vaikuttivat lujilta,
kiillemineraaliköyhiltä, rapautumiskestäviltä ja suuntautumattomilta. Nämä kaikki viittaavat
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materiaalin olevan hyvin lujaa ja kestävää. Sivukivikasa oli kuitenkin osittain metsittynyt ja
pensoittunut, mikä tekee kiviaineksen jatkokäytöstä vaikeaa, jos orgaanista- ja muuta maa-ainesta
ei saada erotettua kiviaineksesta.

Kuva 13. Niemikylän louhimon yleiskuva. Sivukivikasat kohteista 5 ja 6 on rajattu mustalla viivalla.
Näytteenottoalueet ympyröity mustalla katkoviivalla.

TTutkimustulokset ja soveltuvuus

Kiviaineksesta testattiin laboratoriossa Los Angeles-arvo, kuulamyllyarvo, petrografia, RS-LA, RS-
MD, kokonaisrikki ja arseeni (taulukko 16). Tulokset ovat nähtävissä kokonaisuudessaan liitteissä 11,
12, 13, 28 ja 29.
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Taulukko 16. Niemikylän louhimo, laboratoriotulokset (näytteenottoalue 61.837172, 23.773397
(DD)).

Testattu
ominaisuus

Tulos Tuotestandardin luokka

Los Angeles-arvo 21 LA25

Kuulamyllyarvo 6,5 AN7
Kiintotiheys 2,64 Mg/m3 -
Petrografia Graniitti -
RS-LosA 12 LARB12
RS-Micro-Deval 5 MDE RB 7
Kokonaisrikki 0,01% -
Arseeni 1,37 mg/kg -

Kiviaines vaikutti lujuustutkimusten perusteella lujalta ja tulosten puolesta se soveltuu kaikkiin
käyttökohteisiin, joita tässä tutkimuksessa arvioitiin. Kuulamyllytulos kuuluu parhaimpaan AN7
luokkaan. LosA-tuloksen perusteella kiviaines soveltuu kaikkiin sitomattomien kiviainesten
käyttökohteisiin. Raidesepelitestausten perusteella kiviaines soveltuu raidesepeliksi kaikkiin
kohteisiin, esimerkiksi pääradoille. Petrografisen tutkimuksen perusteella kiviaineksen
mineraalikoostumus osoittautui soveltuvaksi tutkimusraportissa mainittuihin käyttökohteisiin.

Näytteestä tutkittiin myös arseeni- ja rikkipitoisuus. Arseenimääritys tehtiin, sillä louhimo sijoittui
”Arseeniprovinssi 1” läheisyyteen ja se koostui graniitista, mikä on yksi kyseisen provinssin
arseenirikkaista kivistä (litogeokemian tietokanta, GTK 2014). Arseenipitoisuus (1,37 mg/kg) jäi
kuitenkin alle vaadittavien raja-arvojen, eikä sillä ole siten merkitystä käyttökohdesoveltuvuuksien
kannalta. Kokonaisrikkipitoisuus (0,01%) on myös niin alhainen, että se ei rajoita materiaalin
käyttöä.

Kun otetaan huomioon kaikki raportissa mainitut tutkimukset, alkuaineanalyysit ja kenttähavainnot,
voidaan näytteelle määritellä taulukon 17 mukaiset alustavat käyttökohdesoveltuvuudet.
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Taulukko 17.
Käyttökohde Soveltuvuus (InfraRYL,

by43, Asfalttinormit,
tuotestandardit, 7000-
sarja)

Tarkennukset/lisäehdot/tehtyjen
tutkimusten perusteella vaadittavat lisätestit

Sitomattomat
kerrokset maa-, vesi- ja
tierakenteissa

Soveltuu

Radan eristys- ja
välikerros

Soveltuu

Raidesepeli Soveltuu
Asfaltti Soveltuu
Betoni Soveltuu

Suojakivet Soveltuu
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66.2.2. Niemikylän louhimo, sivukivikasa 6

Sivukivikasa

Niemikylän sivukivikasa (kuva 11, merkki 6) on kooltaan 45x100m (Google Maps ilmakuva 2019).
Kivi on omistajan mukaan louhittu viereisestä Niemikylän louhimosta. Kivilaadultaan se on hyvin
samanlaista kuin sitä ympäröivän kallioperän kivi, eli tasalaatuista ja harmaata graniittia (kuva 14).
Sivukivikasan seassa esiintyi myös joitakin punertavia ja karkearakeisia graniitteja. Värivirhe ja
poikkeava raekoko ovat yleisimpiä kiviaineksen ominaisuuksia, joiden perusteella kiviaines
määritellään sivukiveksi. Edellä mainittujen epäedullisten ominaisuuksiensa vuoksi, se ei täytä
harmaan graniitin laatukriteereitä rakennus- tai tarvekivikäytössä.

Kuva 14. Niemikylän sivukivikasan pääkivilaji, harmaa graniitti (vas.) ja sivukivikasasta poimittu
värivirheellinen punertavan sävyinen harmaa graniitti (oik.)

Sivukivikasat

Sivukivikasa oli tilavuudeltaan noin 45 000m3 (kuva 13, kohde 6). Se koostui 95-99% harmaasta
graniitista ja 1-5% punertavammasta harmaasta graniitista. Materiaali oli pääsääntöisesti ehjää ja
rapautumatonta. Lohkareet olivat kooltaan keskimäärin 1-3m3, mutta myös pienempiä 0,1-0,5m3

kokoisia kiviä oli kasan reunamilla. Kasan päälle pystyi ajamaan kohtuukuntoista työmaatietä pitkin.

Paikan päällä tehdyn arvion perusteella pääkivilaji vaikutti lujalta, kiillemineraaliköyhältä,
rapautumiskestävältä ja suuntautumattomalta. Nämä edellä mainitut ominaisuudet viittaavat
materiaalin olevan hyvin lujaa ja kestävää. Pensaita ja aluskasvillisuutta oli kasan itäosassa ja
reunamilla jonkin verran, mutta silmämääräisesti kiviaines on kuitenkin erotettavissa orgaanisesta
materiaalista ja muusta maa-aineksesta kohtalaisen helposti.
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LLaboratoriokokeet ja soveltuvuus

Kiviaineksesta testattiin laboratoriossa Los Angeles-arvo, kuulamyllyarvo, petrografia, kokonaisrikki
ja arseeni (taulukko 18). Tulokset ovat nähtävissä kokonaisuudessaan liitteissä 14, 15, 28 ja 29.

Taulukko 18. Niemikylän louhimo, laboratoriotulokset (näytteenottoalue 61.837363, 23.771454
(DD).

Testattu
ominaisuus

Tulos Tuotestandardin luokka

Los Angeles-arvo 22 LA25

Kuulamyllyarvo 6,5 AN7
Kiintotiheys 2,64 Mg/m3 -
Petrografia Graniitti -
Kokonaisrikki <0,01% -
Arseeni 1,02 mg/kg -

Kiviaines vaikutti lujuustutkimusten perusteella lujalta ja tulosten puolesta se soveltuu kaikkiin
käyttökohteisiin, joita tässä tutkimuksessa arvioitiin. Kuulamyllytulos kuuluu parhaimpaan AN7
luokkaan. LosA-tuloksen perusteella kiviaines soveltuu lähes kaikkiin sitomattomien kiviainesten
käyttökohteisiin. Petrografisen tutkimuksen perusteella kiviaines soveltuu kaikkiin
tutkimusraportissa mainittuihin käyttökohteisiin.

Näytteestä tutkittiin myös arseeni- ja rikkipitoisuus. Arseenimääritys tehtiin, sillä louhimo sijoittui
”Arseeniprovinssi 1” läheisyyteen ja se koostui graniitista, mikä on yksi kyseisen provinssin
arseenirikkaista kivistä (litogeokemian tietokanta, GTK 2014). Arseenipitoisuus (1,02 mg/kg) ja
kokonaisrikki (<0,01%) jäivät kuitenkin alle vaadittavien raja-arvojen, eikä niillä ole siten merkitystä
käyttösoveltuvuuksien kannalta.

Kun otetaan huomioon kaikki raportissa mainitut tutkimukset, alkuaineanalyysit ja kenttähavainnot,
voidaan näytteelle määritellä taulukon 19 mukaiset alustavat käyttökohdesoveltuvuudet.
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Taulukko 19.
Käyttökohde Soveltuvuus (InfraRYL,

by43, Asfalttinormit,
tuotestandardit, 7000-
sarja)

Tarkennukset/lisäehdot/tehtyjen
tutkimusten perusteella vaadittavat lisätestit

Sitomattomat
kerrokset maa-, vesi- ja
tierakenteissa

Soveltuu

Radan eristys- ja
välikerros

Soveltuu

Raidesepeli Soveltuu petrografian
perusteella

Raidesepelin lujuustestejä ei ole tehty tässä
tutkimuksessa

Asfaltti Soveltuu
Betoni Soveltuu

Suojakivet Soveltuu
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66.2.3. Kapeen louhimo, 7

Louhimo

Kapeen louhimo (kuva 11, merkki 7) on kooltaan 100x250m (Google Maps ilmakuva 2019). Louhimo 
tuottaa rakennuskiveä myyntinimeltään ”Kurun harmaa”. Louhimo on aktiivisessa käytössä. 
Louhimon seinämistä tehdyn kartoituksen perusteella kivi on hyvin homogeenista, hieno-
keskirakeista harmaata graniittia. Kiviainesnäytteiden ottamisen yhteydessä ja sivukivikasojen 
koostumusta määritettäessä havaittiin sivukivikasoissa myös joitakin punaisia ja karkeampirakeisia 
graniittiosueita. Louhimolla esiintyvät punaiset jakeet ovat muualta jalostusta varten louhimolle 
tuotuja aihioita. (kuva 15).

Kuva 15. Vasemmalla Kapeen louhimon harmaata graniittia ja oikealla louhimolle jalostusta varten muualta
tuotua punaista graniittia.

Sivukivikasat

Louhimolla oli kaksi selvästi suurempaa sivukivikasaa, joista kumpikin oli kooltaan noin 150 000m3

(kuva 16, numerot 1 ja 2). Kasat sijaitsevat louhimon pohjoislaidalla. Kasa numero 1 on vielä
aktiivisessa käytössä. Sivukivikasat koostuivat 85-95% harmaasta graniitista ja 5-15% punaisista
graniittijakeista ja rapakivigraniitista. Lohkareet olivat kooltaan keskimäärin noin 0,5-2,5m3 kokoisia.
Louhimon kalliopaljastumahavaintoihin verrattuna, sivukivikasa sisälsi suhteellisesti hieman
enemmän punaisia ja karkeampirakeisia graniittiosueita jotka ovat suurelta osin muualta jalostusta
varten louhimolle tuotuja aihioita. Muutoin lohkareet olivat ehjiä, tasalaatuisia ja rapautumattomia.

Vähäisinä määrinä esiintyvä punainen graniitti/rapakivigraniitti voi olla rapautumisherkkää, mutta
sen määrä oli vielä kokonaisuuteen nähden niin pieni, että sillä ei oletettavasti ole merkitystä kiven
loppukäyttöä ajatellen. Orgaanista materiaalia ja muuta maa-ainesta oli kasalla numero 2
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kohtalaisesti, joka koostui lähinnä pensaista ja nuoresta puustosta. Sivukivikasa numero 1 on vielä
käytössä ja sen päälle kulki autolla ajettava työmaatie. Kasvillisuutta oli tässä kasassa vain laidoilla
ja työmaatien alkupäässä. Kasasta numero 1 orgaaninen materiaali ja muu maa-aines on
todennäköisesti erotettavissa vielä kohtuullisin kustannuksin, mutta kasa numero 2 saattaa
osoittautua paikoin haasteelliseksi sivukivikasan käytettävyyden kannalta, osittaisen runsaan
puuston vuoksi.

Kuva 16. Kapeen louhimon yleiskuva. Alueella oli kaksi selvästi suurempaa sivukivikasaa (1 ja 2). Kasoja oli
myös muulla louhimolla, mutta nämä kaksi olivat omistajan mukaan sivukivikasoja. Näytteenottoalue
ympyröity mustalla katkoviivalla.
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TTutkimustulokset ja soveltuvuus

Kiviaineksesta testattiin laboratoriossa Los Angeles-arvo, kuulamyllyarvo, petrografia, kokonaisrikki
ja arseeni (taulukko 20). Tulokset ovat nähtävissä kokonaisuudessaan liitteissä 16, 17, 28 ja 29.

Taulukko 20. Kapeen louhimo, laboratoriotulokset (näytteenottoalue kasa 1 61.800527, 23.834729
ja kasa 2 61.800027, 23.835638 (DD)).

Testattu
ominaisuus

Tulos Tuotestandardin luokka

Los Angeles-arvo 26 LA30

Kuulamyllyarvo 8,1 AN10
Kiintotiheys 2,61 Mg/m3 -
Petrografia Graniitti -
Kokonaisrikki <0,01% -
Arseeni 1,06 mg/kg -

Kiviaines vaikutti lujuustutkimusten perusteella kohtalaisen lujalta ja tulosten puolesta se soveltuu
useisiin käyttökohteisiin. Kuulamyllytulos kuuluu luokkaan AN10, mikä tarkoittaa, että kiviaines
soveltuu lähes kaikkien muiden, paitsi moottoriteiden asfaltteihin. LosA-tuloksen perusteella
kiviaines soveltuu lähes kaikkiin sitomattomien kiviainesten käyttökohteisiin. Petrografisen
tutkimuksen perusteella kiviaines soveltuu kaikkiin tutkimusraportissa mainittuihin
käyttökohteisiin.

Näytteestä tutkittiin myös arseeni- ja rikkipitoisuus. Arseenimääritys tehtiin, sillä louhimo sijoittui
”Arseeniprovinssi 1” läheisyyteen ja se koostui graniitista, mikä on yksi kyseisen provinssin
arseenirikkaista kivistä (litogeokemian tietokanta, GTK 2014). Arseenipitoisuus (1,06 mg/kg) ja
kokonaisrikki (<0,01%) jäivät kuitenkin alle vaadittavien raja-arvojen, eikä niillä ole siten merkitystä
käyttösoveltuvuuksien kannalta.

Kun otetaan huomioon kaikki raportissa mainitut tutkimukset, alkuaineanalyysit ja kenttähavainnot,
voidaan näytteelle määritellä taulukon 21 mukaiset alustavat käyttökohdesoveltuvuudet.
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Taulukko 21.
Käyttökohde Soveltuvuus (InfraRYL,

by43, Asfalttinormit,
tuotestandardit, 7000-
sarja)

Tarkennukset/lisäehdot/tehtyjen
tutkimusten perusteella vaadittavat lisätestit

Sitomattomat
kerrokset maa-, vesi- ja
tierakenteissa

Soveltuu

Radan eristys- ja
välikerros

Soveltuu LosA-tuloksen perusteella sopii vain Kv-1500
mm alapuolelle (InfraRYL 21220:T1)

Raidesepeli Soveltuu petrografian
perusteella

Raidesepelin lujuustestejä ei ole tehty tässä
tutkimuksessa

Asfaltti Soveltuu Kuulamyllytuloksen luokka AN10 rajaa
käyttökohteita tietyssä määrin (taulukko 3)

Betoni Soveltuu

Suojakivet Soveltuu
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6.3. Palin Granit Oy

Palin Graniitilla tutkittavia kohteita oli yksi kappale. Kohde on aktiivisesti käytössä oleva louhimo
Kurun Niemikylässä. Louhimo koostuu kahdesta erillisestä tilasta, jotka sijoittuvat Hirvilahdentien
molemmin puolin. Aktiivinen louhimo on merkitty kuvaan 17 numerolla 8.

Kuva 17. Palin Graniitin tutkittu kohde. Aktiivinen louhimo on kuvassa merkin kahdeksan kohdalla.
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66.3.1. Niemikylän Louhimo, 8

Louhimo

Niemikylän louhimo koostuu kolmesta, osittain erillisestä louhimosta. Ne ovat kooltaan 100x100m,
50x70m ja 60x70m (Google Maps ilmakuva 2019). Näistä kolmesta louhimosta vain isoimmassa on
tällä hetkellä aktiivista toimintaa. Päätuote, mitä louhimolta louhitaan on myyntinimeltään ”Kurun
harmaa” (kuva 18). Louhimon seinämistä tehdyn kartoituksen perusteella selvisi, että kivi on hyvin
homogeenista graniittia, jota halkoo pienessä määrin pegmatiitti- ja kvartsijuonet.

Kuva 18. Niemikylän louhimon pääkivilaji, harmaa graniitti.

Sivukivikasat

Sivukivikasoja oli louhimolla kaksi kappaletta, joista suurempi oli kooltaan 160 000m3 ja pienempi
60 000m3 (kuvassa 19, numerot 1 ja 2). Kasat koostuivat 95-99% harmaasta graniitista ja 1-5%
punertavammasta graniitista ja juonirikkaammista kivistä. Lohkareet olivat kooltaan keskimäärin
noin 1-3m3 kokoisia. Louhimon kalliopaljastumahavaintoihin verrattuna, sivukivikasat sisälsivät
suhteellisesti hieman enemmän juonirikkaita kiviä ja punertavan sävyistä harmaata graniittia.
Muutoin lohkareet olivat ehjiä, tasalaatuisia ja rapautumattomia.

Paikan päällä tehdyn arvion perusteella kiviaines vaikutti lujalta, kiillemineraaliköyhältä,
rapautumiskestävältä ja suuntautumattomalta. Nämä ominaisuudet viittaavat materiaalin olevan
hyvin lujaa ja kestävää. Sivukivikasaa numero 1 verhosi melko tiheä metsikkö, eikä sitä juurikaan
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erottanut läheiseltä tieltä. Lohkareiden hyötykäyttö saattaa tämän vuoksi olla melko vaikeaa.
Eteläisempi ja uudempi kasa numero 2 oli melko peitteetön ja siinä oli orgaanista ainesta vain
niukasti. Sivukivikasan hyötykäyttö ja orgaanisen materiaalin sekä muun maa-aineksen erottaminen
kiviaineksesta onnistuu todennäköisesti melko helposti.

Kuva 19. Niemikylän louhimon yleiskuva, johon on merkitty mustalla viivalla kummatkin sivukivikasat ja
nuolilla erillisten louhimoiden sijainnit. Näytteenottoalue ympyröity mustalla katkoviivalla.

TTutkimustulokset ja soveltuvuus

Kiviaineksesta testattiin laboratoriossa Los Angeles-arvo, kuulamyllyarvo, petrografia, kokonaisrikki
ja arseeni (taulukko 22). Tulokset ovat nähtävissä kokonaisuudessaan liitteissä 18, 19, 28 ja 29.
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Taulukko 22. Niemikylän louhimo, laboratoriotulokset (näytteenottoalue 61.839985, 23.783638
(DD)).

Testattu
ominaisuus

Tulos Tuotestandardin luokka

Los Angeles-arvo 27 LA30

Kuulamyllyarvo 8,5 AN10
Kiintotiheys 2,64 Mg/m3 -
Petrografia Graniitti -
Kokonaisrikki <0,01% -
Arseeni 0,91 mg/kg -

Kiviaines vaikutti lujuustutkimusten perusteella kohtalaisen lujalta ja testitulosten puolesta se
soveltuukin useisiin käyttökohteisiin. Kuulamyllytulos kuuluu luokkaan AN10, mikä tarkoittaa, että
kiviaines soveltuu lähes kaikkien muiden, paitsi moottoriteiden asfaltteihin. LosA-tuloksen
perusteella kiviaines soveltuu lähes kaikkiin sitomattomien kiviainesten käyttökohteisiin.
Petrografisen tutkimuksen perusteella kiviaines soveltuu kaikkiin tutkimusraportissa mainittuihin
käyttökohteisiin.

Näytteestä tutkittiin myös arseeni- ja rikkipitoisuus. Arseenimääritys tehtiin, sillä louhimo sijoittui
”Arseeniprovinssi 1” läheisyyteen ja se koostui graniitista, mikä on yksi kyseisen provinssin
arseenirikkaista kivistä (litogeokemian tietokanta, GTK 2014). Arseenipitoisuus (0,91 mg/kg) ja
kokonaisrikki (<0,01%) jäivät kuitenkin alle vaadittavien raja-arvojen, eikä niillä ole siten merkitystä
käyttökohdesoveltuvuuksien kannalta.

Kun otetaan huomioon kaikki raportissa mainitut tutkimukset, alkuaineanalyysit ja kenttähavainnot,
voidaan näytteelle määritellä taulukon 23 mukaiset alustavat käyttökohdesoveltuvuudet.
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Taulukko 23.
Käyttökohde Soveltuvuus (InfraRYL,

by43, Asfalttinormit,
tuotestandardit, 7000-
sarja)

Tarkennukset/lisäehdot/tehtyjen
tutkimusten perusteella vaadittavat lisätestit

Sitomattomat
kerrokset maa-, vesi- ja
tierakenteissa

Soveltuu

Radan eristys- ja
välikerros

Soveltuu LosA-tuloksen perusteella sopii vain Kv-1500
mm alapuolelle (InfraRYL 21220:T1)

Raidesepeli Soveltuu petrografian
perusteella

Raidesepelin lujuustestejä ei ole tehty tässä
tutkimuksessa

Asfaltti Soveltuu Kuulamyllytuloksen luokka AN10 rajaa
käyttökohteita tietyssä määrin (taulukko 3)

Betoni Soveltuu

Suojakivet Soveltuu
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6.4. Interrock Oy

Interrockilla tutkittavia kohteita oli yhteensä kaksi kappaletta (kuva 20). Kohteista kumpikin on
aktiivisesti käytössä olevia louhimoita.

Kuva 20. Interrock Oy:n tutkitut kohteet.
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66.4.1. Niemikylän Louhimo, 9

Louhimo

Niemikylän louhimo (kuva 20, merkki 9) on kooltaan noin 100x80m (Google Maps ilmakuva 2019).
Louhimo tuottaa pääasiassa tummia rakennuskiviä. Louhimon kalliopaljastumista tehdyn
kartoituksen perusteella kiviaines koostui keskirakeisesta dioriitista ja keski-karkearakeisesta
graniitista (kuva 21). Louhimolla oli näkyvissä kalliota vain hyvin pienellä alueella, joten paljastumien
tutkiminen oli rajallista. Louhimon keskellä oli kuitenkin havaittavissa näiden kahden pääkivilajin
rajavyöhyke.

Kuva 21. Niemikylän louhimon pääkivilajit, vasemmalla graniitti ja oikealla kvartsidioriitti/dioriitti.

Sivukivikasat

Sivukivikasoja oli louhimolla vain yksi, joka oli kooltaan noin 8000m3 (kuva 22). Kasa sijaitsi
louhoksen välittömässä läheisyydessä. Kasa koostui noin 80% kvartsidioriitista 20% graniitista.
Lohkareet olivat kooltaan keskimäärin noin 1-3m3 kokoisia.

Paikan päällä tehdyn arvion perusteella kiviaines vaikutti lujalta, kiillemineraaliköyhältä,
rapautumiskestävältä ja suuntautumattomalta. Nämä ominaisuudet viittaavat materiaalin olevan
hyvin lujaa ja kestävää. Kasan laidoilla ja päällä kasvoi vähäisissä määrin pensaikkoa ja niukasti
aluskasvillisuutta. Vähäisestä kasvillisuudesta johtuen orgaanisen materiaalin ja muun maa-
aineksen erottaminen kiviaineksesta onnistunee kohtuullisen helposti.
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Kuva 22. Niemikylän louhimon yleiskuva. Sivukivikasa rajattu mustalla viivalla ja näytteenottoalue mustalla
katkoviivalla.

TTutkimustulokset ja soveltuvuus

Kiviaineksesta testattiin laboratoriossa Los Angeles-arvo, kuulamyllyarvo, petrografia, kokonaisrikki
ja arseeni (taulukko 24). Tulokset ovat nähtävissä liitteissä 20, 21, 28 ja 29.
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Taulukko 24. Niemikylän louhimo, laboratoriotulokset (näytteenottoalue 61.851958, 23.777591
(DD)).

Testattu
ominaisuus

Tulos Tuotestandardin
luokka

Los Angeles-arvo 22 LA25

Kuulamyllyarvo 13,9 AN14
Kiintotiheys 2,87 Mg/m3 -
Petrografia Kvartsidioriitti -
Kokonaisrikki <0,01% -
Arseeni 0,69 mg/kg -

Kiviaines vaikutti lujuustutkimusten perusteella kohtalaisen lujalta ja tutkimustulosten puolesta
kiviaines soveltuu laajasti eri käyttökohteisiin. Kuulamyllytulos kuuluu luokkaan AN14, mikä
tarkoittaa, että kiviaines ei sovellu suurimpien teiden asfalttimateriaaliksi. LosA-tuloksen
perusteella kiviaines soveltuu kaikkiin sitomattomien kiviainesten käyttökohteisiin. Petrografian
perusteella kiviaines soveltuu betonin raaka-aineeksi ja sitomattomiin kerroksiin ongelmitta, mutta
asfalttiin käytettäessä materiaalista tulisi tehdä vedenimeytymiskoe.

Näytteestä tutkittiin myös arseeni- ja rikkipitoisuus. Arseenimääritys tehtiin, sillä louhimo sijoittui
”Arseeniprovinssi 1” läheisyyteen ja se koostui kvartsidioriitista, mikä on yksi kyseisen provinssin
arseenirikkaista kivistä (litogeokemian tietokanta, GTK 2014). Arseenipitoisuus (0,69 mg/kg) ja
kokonaisrikki (<0,01%) jäivät kuitenkin alle vaadittavien raja-arvojen, eikä niillä ole siten merkitystä
käyttösoveltuvuuksien kannalta.

Kun otetaan huomioon kaikki raportissa mainitut tutkimukset, alkuaineanalyysit ja kenttähavainnot,
voidaan näytteelle määritellä taulukon 25 mukaiset alustavat käyttökohdesoveltuvuudet.
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Taulukko 25.
Käyttökohde Soveltuvuus (InfraRYL,

by43, Asfalttinormit,
tuotestandardit, 7000-
sarja)

Tarkennukset/lisäehdot/tehtyjen
tutkimusten perusteella vaadittavat lisätestit

Sitomattomat
kerrokset maa-, vesi- ja
tierakenteissa

Soveltuu

Radan eristys- ja
välikerros

Soveltuu

Raidesepeli Ei sovellu Ei sovellu raidesepeliksi korkean
kiillemineraalipitoisuuden vuoksi

Asfaltti Vaatii lisätestausta Materiaalista tulee tehdä vedenimeytymiskoe
soveltuvuuden varmistamiseksi.
Kuulamyllytuloksen luokka AN14 rajaa
käyttökohteita tietyssä määrin (taulukko 3)

Betoni Soveltuu

Suojakivet Soveltuu
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66.4.2. Kapeen Louhimo, 10

Louhimo

Kapeen louhimo (kuva 20, merkki 10) on kooltaan 150x250m (Google Maps ilmakuva 2019).
Louhimo tuottaa rakennuskiveä myyntinimeltään ”Kurun harmaa” (kuva 23). Louhimo on
aktiivisessa käytössä. Louhimon seinämistä tehdyn kartoituksen perusteella kiviaines on hyvin
homogeenista harmaata graniittia, jota halkoo pienessä määrin kvartsi- ja diabaasijuonet. Kalliossa
on havaittavissa vahva vaakarakoilu.

Kuva 23. Kapeen louhimon pääkivilaji, harmaa graniitti.

Sivukivikasat

Sivukivikasoja havaittiin kolme kappaletta ja ne olivat kooltaan 40 000m3, 100 000m3 ja 150 000m3

(kuva 24, numerot 3, 2 ja 1). Kasat sijaitsivat louhoksen välittömässä läheisyydessä ja ne koostuivat
95-99% granodioriitista ja 1-5% juonirikkaista kivistä. Lohkareet olivat kooltaan keskimäärin noin 1-
3m3 kokoisia. Sivukivikasoissa ja kalliopaljastumissa ei havaittu mineralogisia eroja. Kasojen
lohkareet olivat ehjiä, tasalaatuisia ja rapautumattomia tai osin pintarapautuneita.

Paikan päällä tehdyn arvion perusteella kiviaines vaikutti lujalta, kiillemineraaliköyhältä,
rapautumiskestävältä ja suuntautumattomalta. Nämä ominaisuudet viittaavat materiaalin olevan
hyvin lujaa ja kestävää. Sivukivikasa numero 1 oli osittain peittynyt nuoren sekametsän alle.
Sivukivilohkareiden puhdistaminen orgaanisesta materiaalista ja muusta maa-aineksesta saattaa
olla melko haasteellista. Kasalla numero 2 orgaanista materiaalia ja muuta maa-ainesta oli vain
kasan sivuilla, ja sen puhdistaminen onnistuu todennäköisesti kohtuullisen helposti. Viimeisenä
syntynyt, uusin sivukivikasa numero 3 louhimon itälaidalla oli lähes kokonaan puhdas muista
materiaaleista, ja se koostui vain sivukivistä.
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Kuva 24. Kapeen louhimon yleiskuva. Kolme suurinta sivukivikasaa rajattu mustilla viivoilla ja
näytteenottoalue mustalla katkoviivalla.

TTutkimustulokset ja soveltuvuus

Kiviaineksesta testattiin laboratoriossa Los Angeles-arvo, kuulamyllyarvo, petrografia, kokonaisrikki
ja arseeni (taulukko 26). Tulokset ovat nähtävissä kokonaisuudessaan liitteissä 22, 23, 28 ja 29.

Taulukko 26. Kapeen louhimo, laboratoriotulokset (näytteenottoalue kasa 1 61.806002, 23.849832
ja kasa 2 61.806714, 23.856422 (DD)).

Testattu
ominaisuus

Tulos Tuotestandardin luokka

Los Angeles-arvo 26 LA30

Kuulamyllyarvo 8,0 AN10
Kiintotiheys 2,63 Mg/m3 -
Petrografia Graniitti -
Kokonaisrikki <0,01% -
Arseeni 1,21 mg/kg -
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Kiviaines vaikutti lujuustutkimusten perusteella kohtalaisen lujalta ja tulosten puolesta se soveltuu
yleisimpiin käyttökohteisiin. Kuulamyllytulos kuuluu luokkaan AN10, mikä tarkoittaa, että kiviaines
ei sovellu suurimpien teiden asfalttimateriaaliksi. LosA-tuloksen perusteella kiviaines soveltuu lähes
kaikkiin sitomattomien kiviainesten käyttökohteisiin. Petrografisen tutkimuksen perusteella
kiviaines soveltuu kaikkiin tutkimusraportissa mainittuihin käyttökohteisiin.

Näytteestä tutkittiin myös arseeni- ja rikkipitoisuus. Arseenimääritys tehtiin, sillä louhimo sijoittui
”Arseeniprovinssi 1” läheisyyteen ja se koostui graniitista, mikä on yksi kyseisen provinssin
arseenirikkaista kivistä (litogeokemian tietokanta, GTK 2014). Arseenipitoisuus (1,21 mg/kg) ja
kokonaisrikki (<0,01%) jäivät kuitenkin alle vaadittavien raja-arvojen, eikä niillä ole siten merkitystä
käyttösoveltuvuuksien kannalta.

Kun otetaan huomioon kaikki raportissa mainitut tutkimukset, alkuaineanalyysit ja kenttähavainnot,
voidaan näytteelle määritellä taulukon 27 mukaiset alustavat käyttökohdesoveltuvuudet.

Taulukko 27.
Käyttökohde Soveltuvuus (InfraRYL,

by43, Asfalttinormit,
tuotestandardit, 7000-
sarja)

Tarkennukset/lisäehdot/tehtyjen
tutkimusten perusteella vaadittavat lisätestit

Sitomattomat
kerrokset maa-, vesi- ja
tierakenteissa

Soveltuu

Radan eristys- ja
välikerros

Soveltuu LosA-tuloksen perusteella sopii vain Kv-1500
mm alapuolelle (InfraRYL 21220:T1)

Raidesepeli Soveltuu petrografian
perusteella

Raidesepelin lujuustestejä ei ole tehty tässä
tutkimuksessa

Asfaltti Soveltuu Kuulamyllytuloksen luokka AN10 rajaa
käyttökohteita tietyssä määrin (taulukko 3)

Betoni Soveltuu

Suojakivet Soveltuu
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6.5. Liuskekivilouhimo Oristone Oy

Oristonella tutkittavia kohteita oli yksi kappale (kuva 25). Kohde on aktiivisessa käytössä oleva
liuskekivilouhimo.

Kuva 25. Liuskekivilouhimo Oristone Oy:n tutkittu kohde.
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66.5.1. Oristonen Louhimo, 11

Louhimo

Orivedellä sijaitseva louhimo on kooltaan 20x100m (Google Maps ilmakuva 2019). Aktiivisessa
käytössä oleva liuskekivilouhimo tuottaa pääasiassa mustia liuskekiviä ja pienissä määrin muita
alemman jalostusasteen tuotteita, kuten asennustuhkaa ja koristekatteita. Louhoksen seinämistä
tehdyn kartoituksen perusteella kivi on mineralogisesti melko homogeenista fylliittiä, mutta
raekoko, liuskeisuusaste ja rikkonaisuus vaihtelevat (kuva 26).

Kuva 26. Kuvassa liuskekivilouhimo Oristonen pääkivilaji, musta fylliittiliuske.

Sivukivikasat

Louhimolla ei ollut varsinaisia sivukivikasoja. Päätuote on kuitenkin liuskekivi ja kaikki materiaali,
mistä tuotetta ei voida tehdä, jatkojalostetaan edelleen tuotteiksi. Jatkojalostamatonta materiaalia
käytetään esimerkiksi laattojen asennukseen ja maanrakentamiseen louhimolla. Sivukivi oli
koostumukseltaan karkeampaa, kvartsirikkaampaa ja massamaisempaa, kuin itse liuskekivi (kuva
27).
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Kuva 27. Kuvassa louhimon massamainen sivukivi.

Sivukivi sijaitsi louhitun alueen välittömässä läheisyydessä ja tuotteen seassa (kuva 28). Orgaanista
ja muuta maa-ainesta oli alueella vain vähän ja kulkuyhteydet olivat alueella hyvät. Sivukivi on
koostumukseltaan haasteellinen moneen maanrakennuskohteeseen korkean kiillepitoisuutensa ja
liuskeisuutensa vuoksi, koska se tekee materiaalista helposti rapautuvaa. Jatkojalostaminen on
vaikeaa varsinkin kohteisiin, joihin liuskeinen muoto ei sovi. Silmämääräisesti arvioiden myös
kemiallinen koostumus voi olla ongelma esimerkiksi pohjavesialueilla.

Kuva 28. Yleiskuva louhimosta. Sivukivialue/liuskeen louhinta-alue on rajattu mustalla viivalla ja
näytteenottoalue mustalla katkoviivalla.
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TTutkimustulokset ja soveltuvuus

Kiviaineksesta testattiin laboratoriossa Los Angeles-arvo, kuulamyllyarvo, petrografia, kokonaisrikki
ja arseeni (taulukko 28). Tulokset ovat nähtävissä liitteissä 24, 25, 28 ja 29.

Taulukko 28. Oriveden louhimo, laboratoriotulokset (näytteenottoalue 61.638210, 24.280588 (DD)).
Testattu
ominaisuus

Tulos Tuotestandardin luokka

Los Angeles-arvo 28 LA30

Kuulamyllyarvo 17,6 AN19
Kiintotiheys 2,77 Mg/m3 -
Petrografia Fylliitti -
Kokonaisrikki 0,08% -
Arseeni <0,50 mg/kg -

Kiviaines vaikutti lujuustutkimusten perusteella kohtalaisen lujalta ja niiden perusteella se sopii
yleisimpiin käyttökohteisiin. Kuulamyllytulos kuuluu luokkaan AN19, mikä tarkoittaa, että kiviaines
ei sovellu suurimpien teiden asfalttimateriaaliksi. LosA-tuloksen perusteella kivi soveltuu lähes
kaikkiin sitomattomien kiviainesten käyttökohteisiin. Petrografisen tutkimuksen perusteella kiveä ei
kuitenkaan suositella käytettäväksi yleisimpiin kiviaineksen käyttökohteisiin ilman jatkotutkimuksia.
Alemman vaativuusluokan kohteisiin (esimerkiksi koristekiveksi ja asennustuhkaksi) kiviainesta
voidaan kuitenkin käyttää ilman jatkotutkimuksia.

Näytteestä tutkittiin myös arseeni- ja rikkipitoisuus. Arseenimääritys tehtiin, sillä louhimo sijoittui
”Arseeniprovinssi 1” alueelle. Arseenipitoisuus (<0,50 mg/kg) jäi kuitenkin alle vaadittavien raja-
arvojen, eikä sillä ole siten merkitystä käyttösoveltuvuuksien kannalta. Kokonaisrikkipitoisuus
(0,08%) on myös niin alhainen, ettei se rajoita materiaalin käyttöä.

Kun otetaan huomioon kaikki raportissa mainitut tutkimukset, alkuaineanalyysit ja kenttähavainnot,
voidaan näytteelle määritellä taulukon 29 mukaiset alustavat käyttökohdesoveltuvuudet.
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Taulukko 29.
Käyttökohde Soveltuvuus (InfraRYL,

by43, Asfalttinormit,
tuotestandardit, 7000-
sarja)

Tarkennukset/lisäehdot/tehtyjen
tutkimusten perusteella vaadittavat lisätestit

Sitomattomat
kerrokset maa-, vesi- ja
tierakenteissa

Ei suositella käytettäväksi
ilman lisätestejä

Vaatii malmimineraalianalyysin, jotta
opaakkisten mineraalien koostumus voidaan
selvittää

Radan eristys- ja
välikerros

Ei suositella käytettäväksi
ilman lisätestejä

Vaatii malmimineraalianalyysin, jotta
opaakkisten mineraalien koostumus voidaan
selvittää

Raidesepeli Ei sovellu Ei sovellu korkean opaakkipitoisuuden vuoksi
Asfaltti Ei suositella käytettäväksi

ilman lisätestejä
Vaatii malmimineraalianalyysin, jotta
opaakkisten mineraalien koostumus voidaan
selvittää

Betoni Ei suositella käytettäväksi
ilman lisätestejä

Vaatii malmimineraalianalyysin, jotta
haitallisten mineraalien läsnäolo voidaan
selvittää

Suojakivet Ei suositella käytettäväksi
ilman lisätestejä

Vaatii malmimineraalianalyysin, jotta
opaakkisten mineraalien koostumus voidaan
selvittää
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6.6. Liuskemestarit Oy

Liuskemestareilla tutkittavia kohteita oli yksi kappale (kuva 29). Kohde on aktiivisesti käytössä oleva
liuskekivilouhimo.

Kuva 29. Liuskemestareiden tutkittu kohde.
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66.6.1. Liuskemestarien Louhimo, 12

Louhimo

Oriveden louhimo (kuva 28, merkki 12) on kooltaan noin 50x200m (Google Maps ilmakuva 2019).
Louhimo tuottaa pääasiassa mustia liuskekiviä ja se on aktiivisessa käytössä. Louhimon seinämistä
tehdyn kartoituksen perusteella kiviaines on melko homogeenista fylliittiä (kuva 30), mutta raekoko,
suuntautuneisuus ja rikkonaisuus hieman vaihtelevat.

Kuva 30. Liuskemestarien louhimon pääkivilaji, musta fylliittiliuske.

Sivukivikasat

Louhimolla oli yksi sivukivikasaksi nimetty kasa (kuva 31). Se oli kooltaan noin 5000m3, joka sisälsi
noin 50x50cm kokoisia liuskeita sekä pienempää kiviainesta. Kasa on kuitenkin käytössä ja siitä
jatkojalostetaan tulevaisuudessa esimerkiksi sepeleitä ja kivituhkaa. Tutkittu kiviainesnäyte on
otettu edellä mainitusta sivukivikasasta.

Kasa koostui alle 0,5m3 kokoisista lohkareista ja se sijaitsi hyväkuntoisen tien vieressä, mistä
materiaali on helposti noudettavissa jatkokäsittelyä varten. Sivukivi on kuitenkin koostumukseltaan
ongelmallinen moneen maanrakennuskohteeseen korkean kiillepitoisuutensa ja liuskeisuutensa
vuoksi, sillä edellä mainitut ominaisuudet ovat usein rajoittava tekijä korkean jalostusasteen
tuotteissa. Kasan seassa oli myös jonkin verran orgaanista materiaalia ja muuta sinne kuulumatonta
ainesta, jotka tulee poistaa ennen materiaalin jatkojalostusta.
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Kuva 31. Liuskemestarien louhimon yleiskuva. Sivukivikasa rajattu mustalla viivalla ja näytteenottoalue
mustalla katkoviivalla.

TTutkimustulokset ja soveltuvuus

Kiviaineksesta testattiin laboratoriossa Los Angeles-arvo, kuulamyllyarvo, petrografia, kokonaisrikki
ja arseeni (taulukko 30). Tulokset ovat nähtävissä liitteissä 26, 27, 28 ja 29.

Taulukko 30. Liuskemestarien louhimo, laboratoriotulokset (näytteenottoalue 61.638723,
24.269164 (DD)).

Testattu
ominaisuus

Tulos Tuotestandardin
luokka

Los Angeles-arvo 22 LA25

Kuulamyllyarvo 26,7 AN30
Kiintotiheys 2,77 Mg/m3 -
Petrografia Fylliitti -
Kokonaisrikki 0,08% -
Arseeni 1,51 mg/kg -
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Tutkittu kiviaines vaikutti LosA-tuloksen perusteella kohtalaisen lujalta, jonka puolesta kiviaines
soveltuu yleisimpiin käyttökohteisiin. Kuulamyllytulos kuuluu luokkaan AN30, mikä rajoittaa
materiaalin käyttökohdesoveltuvuuksia kohtalaisen paljon. LosA-tuloksen perusteella kivi soveltuu
kaikkiin sitomattomien kiviainesten käyttökohteisiin. Petrografisen tutkimuksen perusteella
kiviaines soveltuu yleisimpiin käyttökohteisiin rajoitetusti korkean kiillemineraalipitoisuutensa
vuoksi.

Näytteestä tutkittiin myös arseeni- ja rikkipitoisuus. Arseenimääritys tehtiin, sillä louhimo sijoittui
”Arseeniprovinssi 1” alueelle. Arseenipitoisuus (1,51 mg/kg) jäi kuitenkin alle vaadittavien raja-
arvojen, joten pitoisuudella ei ole merkitystä käyttösoveltuvuuksien kannalta.
Kokonaisrikkipitoisuus (0,08%) on myös niin alhainen, ettei se rajoita materiaalin käyttöä.

Kun otetaan huomioon kaikki raportissa mainitut tutkimukset, alkuaineanalyysit ja kenttähavainnot,
voidaan näytteelle määritellä taulukon 31 mukaiset alustavat käyttökohdesoveltuvuudet.

Taulukko 31.
Käyttökohde Soveltuvuus (InfraRYL,

by43, Asfalttinormit,
tuotestandardit, 7000-
sarja)

Tarkennukset/lisäehdot/tehtyjen
tutkimusten perusteella vaadittavat lisätestit

Sitomattomat
kerrokset maa-, vesi- ja
tierakenteissa

Soveltuu suurimpaan
osaan käyttökohteista,
vaatii osittain lisätestausta

Soveltuvuuden varmistamiseksi jakavaan- ja
kantavaan kerrokseen, tulee tehdä
vedenimeytymiskoe

Radan eristys- ja
välikerros

Soveltuu välikerrokseen Ei sovellu eristyskerrokseen korkean
kiillemineraalipitoisuuden vuoksi

Raidesepeli Ei sovellu Ei sovellu radan tukikerrokseen korkean
kiillemineraalipitoisuuden vuoksi

Asfaltti Vaatii lisätestausta Soveltuvuuden varmistamiseksi asfalttiin
vaaditaan materiaalista tehtäväksi
vedenimeytymiskoe korkean
kiillemineraalipitoisuuden vuoksi. KM-tulos
AN30 rajoittaa runsaasti
käyttökohdesoveltuvuuksia. (taulukko 3)

Betoni Soveltuu

Suojakivet Vaatii lisätestausta Soveltuvuus varmistettava
vedenimeytymiskokeella



Liite 1. 

MMääritelmät 
Arseeniprovinssi: Geokemiallisen kartoituksen perusteella kartalle rajattu alue, jossa 
arseenipitoisuus on usein suurempi kuin PIMA-asetuksen mukainen arseenin kynnysarvo (50 
mg/kg). Tällaisia alueita on muun muassa Kittilässä, Pirkanmaalla ja Etelä-Suomen rannikkoalueilla. 

Asfaltti: Bitumisen sideaineen, kiviaineksen ja lisäaineiden seos. 

Asfalttibetoni (AB): Asfalttia, jossa rakeisuuskäyrä on jatkuva ja sideaineen tunkeuma 25 oC:ssa on 
alle 250 [0,1 mm] 

CE-merkintä: Ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla. Kiviainesten CE-merkintä 
perustuu Rakennustuoteasetukseen ja se tehdään harmonisoitujen tuotestandardien vaatimusten 
pohjalta. Lisätietoa www.henhelpdesk.fi  

EN-standardi: CEN:n (Eurooppalainen standardoimisjärjestö) vahvistama ja yleisesti saatavilla 
oleva standardi.  

Eristyskerros: Sitomaton kerros, joka estää tai vähentää sen alla olevien maakerrosten routimista. 

Heterogeeninen: Koostumukseltaan vaihteleva. 

Homogeenisuus: Koostumukseltaan yhtenäinen. 

InfraRYL: RYL eli rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset on sarja julkaisuja, joissa määritetään 
Suomessa toteutettavia kriteerejä rakennustarvikkeille, rakennustyölle ja valmiille rakennusosalle. 
Infra etuliite kuvaa infrarakentamista. 

Jakavakerros: Sitomaton kerros, joka jakaa yläpuolelta tulevaa kuormitusta alempiin kerroksiin. 

Juoni: Kiven halkeaman täyttänyt mineraaliaines. 

Kantavakerros: Sitomattomiin kerroksiin kuuluva kerros, joka vastaanottaa yläpuolelta tulevan 
paineen. 

Kantavan kerroksen asfalttibetoni (ABK): Kantavaan kerrokseen käytettävä asfalttibetoni. 

Kiintotiheys: Materiaalin tiheys, kun sen huokoset ja rakeiden välitilat jätetään huomioimatta. 

Kivimastiksiasfaltti (SMA, stone mastic asphalt): Asfaltti, joka muodostuu pääasiassa lähes 
tasarakeisesta ja karkeasta, murskatusta kiviaineksesta. Kiviaineksen muodostaman tyhjätilan 
täyttää stabiloitu mastiksi. 

Kubisoiminen: Keskipakomurskaimella tehtävä kiven muodon parantaminen mekaanisesti. 

Los Angeles-testi: SFS-EN 1097-2 mukainen koe, jossa määritetään kiviaineksen iskunkestävyys 
kuluttavan materiaalin läsnä ollessa.  

Louhimo: Kiviaineksen ottoalue, jossa materiaali louhitaan irti kalliosta. 

Micro-Deval: SFS-EN 1097-1 mukainen koe, jossa määritetään kiviaineksen kulutuskestävyys 
veden ja kuluttavan materiaalin läsnä ollessa. Testi eroaa nastarengaskulutuskestävyys kokeesta 
muun muassa näytteen materiaalin raekoon ja testin keston perusteella. 



Nastarengaskulutuskestävyys: SFS-EN 1097-9 mukainen koe, jossa määritetään kiviaineksen 
kulutuskestävyys veden ja kuluttavan materiaalin läsnä ollessa, puhekielessä käytetään nimeä 
kuulamyllykoe. Lohkarenäytteistä koe tehdään ohjeen PANK 2207 mukaisesti. 

Opaakki: Mineraali, joka on valoa läpäisemätön polarisaatiomikroskoopilla tutkittaessa. Tällaisia 
mineraaleja ovat esimerkiksi sulfidit. 

Pehmeä asfalttibetoni (PAB): Asfalttia, jossa rakeisuuskäyrä on jatkuva ja jonka sideaineen 
tunkeuma on 25 oC on yli 250 [0,1 mm]. 

Pehmeä mineraali: Mineraali, jonka kovuus Mohs`in asteikolla on alle 3. Yleisimpiä tällaisia 
mineraaleja Suomen kivissä ovat biotiitti, kloriitti, talkki ja savimineraalit. 

Rapautuminen: Kivien, mineraalien ja maa-aineksien hajoamista tai muuttumista kemiallisesti, 
biologisesti ja fysikaalisesti.  

Sidekerroksen asfalttibetoni (ABS): Lopullisessa sidekerroksessa käytettävä asfalttibetoni. 

Sirotepintaus (SIP): Sideaineella liimattu ohut murskekerros pintauksen ja päällysteen pinnalle. 

Sitomattomat kerrokset: Kiviaineksesta valmistetut kerrokset, joita ei ole sidottu kemiallisesti. 

Sivukivi: Kiveä, joka joudutaan poistamaan louhinnassa varsinaisen käyttökiven tai malmin 
saavuttamiseksi ja hyödyntämiseksi. 

Soratien pintaus (SOP): Sideaineella liimattu ohut murskekerros sitomattomalle alustalle. 




