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Graniitti
Graniitti on Suomen yleisin kivilaji ja se 
on yksi maailman lujimmista sekä kestä-
vimmistä kivilajeista, jonka vuoksi graniitti 
on myös helppohoitoinen materiaali. 
Graniitin väri voi vaihdella vihreästä
punaiseen ja aina vaaleanharmaaseen.

Graniittia on käytetty
jo pitkään rakennusmateriaalina niin
sisä- kuin ulkotiloissa. Halumme tarjota 
tätä mahtavaa ja luonnonmukaista
materiaalia kaupunkiturvatuotteiden
muodossa.
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Kaupunkiturvatuotteet

Forest (Ylämaan vihreä graniitti) 

Baltic (Ylämaan ruskea graniitti) 

Balmoral (Balmoral red graniitti)



2Kaupunkiturvatuotteet 

Cube

Cube- kaupunkiturvakivi on neliön
muotoinen ja se soveltuu yksinkertaisen 
ulkomuodon johdosta kaupunkien kes-
kuksiin sekä puistoihin. Cube- kiviä on 
saatavissa kolmessa eri kokoluokassa.

Tuote Syvyys (mm) Korkeus (mm) Leveys (mm) Materiaali (graniitti)

Cube 400 400 400 400

Cube 600 600 600 600

Cube 900 900 900 900
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Bar

Bar- kaupunkiturvakivi muodostuu
kolmesta eri kivestä. Kivet on liitetty 
toisiinsa ankkurien avulla. Lujaliitos 
takaa kestävän rakenteen. 

Tuote Syvyys (mm) Korkeus (mm) Leveys (mm) Materiaali (graniitti)

Bar 400 600 1300
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Bench

Bench- kaupunkiturvakivi on suorakaiteen 
muotoinen ja se soveltuu yksinkertaisen 
ulkomuodon  johdosta kaupunkien kes-
kuksiin sekä puistoihin Bench- kiveä on 
saatavissa myös puuseilla istuinosalla.

Tuote Syvyys (mm) Korkeus (mm) Leveys (mm) Materiaali (graniitti)

Bench 600 475 (sis. istuimen) 1800

Istuinosan materiaalivaihtoehdoista saat lisätietoa meiltä. Katso yhteystiedot s.13
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Ylämaan vihreä eli Forest on kotimainen 
graniitti, jota on louhittu vuodesta 1979 
alkaen Ylämaan Rantamäen louhimolta. 
Materiaalille on ominaista tumman-
vihreällä pohjalla esiintyvät pyöreät ja 
vihertävät kuviot. 

Ylämaan ruskea eli Baltic on nimensä 
mukaan Ylämaalta louhittua graniit-
tia, jonka louhinta on aloitettu vuonna 
1972. Yleisväriltään graniitti on ruskea 
ja tummalla pohjalla on myös vaaleam-
pia ruskeita sekä pyöreitä kiteitä.

Uusi Balmoral eli Balmoral on tumman ja 
punaisen sävyinen graniitti, jota on käytetty 
kiviteollisuudessa sekä rakennuksissa jo yli 
sadan vuoden ajan. Balmoralille on
ominaista pienet pyöreähköt punaiset 
kiteet. Kiveä louhitaan Valkealasta ja sen 
louhinta on aloitettu vuonna 1996. 

Materiaalien esittely
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Patrons

Patrons- kaupunkiturvakiven päädyt 
on lohkottu. Lohkottu pinta tuo esille
graniitin luonnollisen epätasaisuuden 
sekä karheuden.  Patrons soveltuu 
myös penkiksi.

Tuote Syvyys (mm) Korkeus (mm) Leveys (mm) Materiaali (graniitti)

Patrons 400 - 600 400 1000 - 1800
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Puck

Puck- kaupunkiturvakivi on nimensä
mukaisesti kiekon muotoinen. 
Pyöreiden muotojen valmistaminen
onnistuu meiltä lähes millimetrin
tarkkuudella.

Tuote Syvyys (mm) Korkeus (mm) Halkaisija (mm) Materiaali (graniitti)

Puck - 400 1100

Mikäli olet kiinnostunut eri kokoisesta Puck -kivestä, niin ole yhteydessä meihin.
Katso yhteystiedot s.13
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Luonnonkivi- tuotemerkin tarkoitus on
tuoda tunnettuutta aidoille sekä ainutlaatui-
sille luonnonkiville ja luonnonkivituotteille, 
eurooppalaisessa standardissa määritellyn 
EN12670 mukaan. Merkki toimii aitoustodis-
teena siitä, että tuote on valmistettu
luonnonkivestä. 
 
Kotimaisesta graniitista tehdyt
kaupunkiturvatuotteet on ekologisia ja
ikuisia vaihtoehtoja erilaisiin ratkaisuihin!

Luonnonkivi
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Sturdy

Sturdy- kaupunkiturvakivi on kooltaan 
toiseksi pienin kaupunkiturvakivemme. 
Sturdyn korkeus mahdollistaa
kiven käytön myös istuimena.

Tuote Syvyys (mm) Korkeus (mm) Leveys (mm) Materiaali (graniitti)

Sturdy 600 400 600
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Pollard

Pollard- kaupunkiturvakivi on korkein 
kaupunkiturvakivemme. Pollard -kiviä 
voidaan käyttää muun muassa ajoes-
teenä, aitana tai tilanjakajina. 

Tuote Syvyys (mm) Korkeus (mm) Leveys (mm) Materiaali (graniitti)

Pollard 300 1650 300
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Yksilölliset ratkaisut

Olemme valmistaneet monelle
kaupungille sekä kunnalle kivi- ja 
kaupunkiturvatuotteita. Mikäli 
kaupunkisi, paikkakuntasi tai asiakkaa-
si haluaa erottautua omilla kivituot-
teilla, niin me autamme mielellämme 
tuotteiden suunnitellussa ja valmis-
tuksessa.

Tuotteita voidaan räätälöidä tarpeen 
mukaan esimerkiksi kiinnityspaikoilla, 
heijastimilla ja rei’illä. Mikäli
mallistostamme puuttuu juuri sinun 
projektiisi soveltuva vaihtoehto, niin 
ota yhteyttä meihin!

TurkuHelsinki
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Mittataulukko
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Lisätietoa:
Jokaisen kiven leikkaussärmä on viistetty ja viisteen pituus on 10 mm. Patrons- kiven päädyt on lohkottu. 
Kaupunkiturvatuotteiden pinta on poltettu. Penkkiosat voidaan polttokäsittelyn lisäksi viimeistellä myös 
timanttiharjauksella. Kaupunkiturvatuotteisiin on saatavilla muun muassa skeittauksenesto nastat sekä 
graniittiset laatat, jotka helpottavat tuotteiden asennusta. Kaupunkiturvatuotteet valmistetaan Suomessa 
kotimaisesta graniitista, pienellä hiilijalanjäljellä.

Cube 400
Cube 600  
Cube 900 
Bar
Benc
Patrons
Puck
Sturdy
Pollard

400

600

900

400

400 - 600

-

600

300

300

Syvyys (mm) Korkeus (mm) Leveys (mm) Paino (kg) Materiaali  Tuote

Forest (Ylämaan vihreä graniitti) 

Baltic (Ylämaan ruskea graniitti) 

Balmoral (Balmoral red graniitti)
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Graniitti on luotu kestämään aikaa, 
käyttöä ja katseita.
Graniitti on luja, ajaton ja visuaalisesti 
mielenkiintoinen materiaali. Sen käyttö 
ympäristörakentamisessa kohentaa
uusien että vanhojen alueiden sekä
pihojen viihtyvyyttä, arvokkuutta ja 
kutsuvuutta. Graniitti soveltuu erinomai-
sesti kaupunkiturvatuotteisiin lujuuden, 
kestävyyden ja painonsa vuoksi.
 
Valmistamme kaupunkiturvatuotteet
Kymenlaakson Muurikkalassa
kotimaisena työnä. Takaamme
tuotteillemme nopean saatavuuden, 
sillä tuotamme mallistomme   
kysytyimpiä tuotteita varastoomme.  

Mikäli mallistostamme puuttuu juuri sinun 
projektiisi soveltuvaa vaihtoehtoa, niin ota 
meihin yhteyttä. Ammattitaitoinen henkilö-
kuntamme auttaa mielellään sinua.

LOW
kgCO2e/t
GRANITE

Yhteystiedot:
Laisniementie 15
49730 Muurikkala, Finland
040 187 5010
info@massivegranite.fi
ylamaamassivegranite.fi
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