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I JOHDANTO

Tampereen kaupungin Kaupunkiympäristön kehittäminen / Maankäytön suunnittelu / arkki-
tehti Eeva Hakolan toimeksiannosta on Geologi-palvelu K. Uusikartano/ geologi Keijo Uusi-
kartano kartoittanut Ristimäen alueella tonteilla 3813-1 ja 3802-2 sekä puiston osilla mahdol-
lisesti esiintyvää kallioperän konglomeraattialuetta.  Työn tarkoituksena oli selvittää konglo-
meraatin esiintymistä ja edustavuutta suhteessa  Ristimäen alueen suunnitteilla olevaan raken-
tamiseen asemakaavamuutoksen nro 8351 yhteydessä.

Tutkimusalue on esitetty karttaliitteessä 1 (1:10 000).

Ristimäen alueella tehtiin konglomeraattikartoitus vuonna 2004.  Silloinen tutkimusalue sijait-
see tämän selvitysalueen itä- ja kaakkoispuolella (raportti 14.06.2004).

II RISTIMÄEN ALUE

II 1. Alueen kallioperän esiintyminen

Kallioperä on tutkitulla Ristimäen alueella varsin hyvin esillä.  Avokalliota esiintyy runsaasti
etenkin koulun ympäristössä.  Vain tontin 3813-1 keski- ja eteläosissa avokalliota esiintyy
vähän tai ei lainkaan.  Myös Tesoman valtatien suuntaisella kapealla puistokaistaleella avokal-
liota esiintyy vähän, vain aivan kaistan itäosissa.  Alueet, joilla avokalliota esiintyy vähän,
esiintyminen on myös epäyhtenäistä.  Esiintymät ovat pienialaisia “kallion nokkia” ja niiden
välissä on moreenipeitteisyyttä.

II 2. Konglomeraatti

Konglomeraatti on kivettynyttä soraa, jolla on selvä “vierinkivirakenne”.  Veden kuluttamia,
pyöreähköjä kivipalloja kittaa yhteen hienorakeisempi hiekkainen/silttinen perusmassa.  Geo-
logisissa liikunnoissa pallot ovat litistyneet ja venyneet vaihtelevasti.  Kiteytynyt välimassa
betonoi aineksen kiveksi. 

Ristimäen alueella konglomeraatin seurantoon kuuluu oleellisesti hiekasta ja siltistä iskostu-
nut grauvakkaliuske sekä intermediäärinen vulkaniitti / uraliitti- ja plagioklaasiporfyriitti.

Ristimäen alueella tehtiin konglomeraattikartoitus vuonna 2004.  Silloin havaittiin varsin laa-
jat ja edustavat konglomeraattiesiintymät nyt tutkitun alueen itäpuolelta.

II 3. Tutkimuksen tulokset

Alueella tehtiin tarkka maastoselvitys kalliopaljastumia tutkien ja paljastaen.  Alueen kal-
lioperän todettiin olevan pääasiassa hienorakeista, tummaa vulkaniittia, jossa esiintyy hyvin 
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