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JOHDANTO

Päällyste valitaan esteettisin, teknisin ja taloudellisin perustein elleivät esimerkiksi asemakaava-
määräykset tai kaupunkikuvalliset vaatimukset aseta rajoituksia valinnalle. Teknis-taloudellisia
perusteita ovat mm. päällysteen kantavuus, perustamiskustannus, kunnossapito ja kaivettavuus
sekä käyttöikä. Valintaperusteet määräytyvät kohdekohtaisesti.

Luonnonkivisellä tasokiveyksellä tarkoitetaan nupukivistä, noppakivistä tai katulaatoista tehtyä
ulkotilojen päällysrakennetta, jossa kivet ladotaan yksitellen hiekkaan tai maakosteaan betoniin
ja valmiin päällysteen saumat tiivistetään hiekalla. Tasokiveys liittyy tyypillisesti reunakiveyk-
seen, portaaseen, muuriin tai muuhun tasoon nähden porrastuvaan rakenteeseen.

Kiveyksen ja laatoituksen etuja ovat mm. purettavuus sekä päällysteen kuviointimahdollisuus ki-
vien tai laattojen värivalinnoin ja ladontakuvioin. Luonnonkiven käytön etuja tasokiveyksessä
ovat mm. hyvä kulutuksenkestävyys, hyvä säänkestävyys, hyvä öljyn ja polttoaineen kestävyys,
puhtaana pysyminen, puretun kiveyksen uudelleen käytettävyys ja pitkä käyttöikä. Hiekalle
asennetun kiveyksen etu on, että se voidaan avata liikenteelle välittömästi päällysteen valmistu-
misen jälkeen. Betonille asennetun päällysteen kantavuus on suurempi kuin hiekalle asennetun,
mutta betonille asennettu kiveys ei sovellu kohteisiin, joissa päällystettävä alue on avattava no-
peasti liikenteelle. Betonin lujuuden kehittyminen riittävän suureksi, että päällystettä voi kuor-
mittaa suunnittelukuormalla, kestää vuorokausia, mikä on otettava huomioon rakentamisen aika-
taulutuksessa.

Oikein suunniteltu ja toteutettu luonnonkivinen tasokiveys soveltuu lähes kaikkiin käyttökohtei-
siin.

Tasokiveyksen käyttökohteita ovat kaupunkialueiden torien, katujen ja liikenneväylien päällys-
teet. Kivituotteita ja mitoituksia vaihtelemalla voidaan kivipintaa kuvioida varsin monipuolisesti.
Jalkakäytävät ja kaistalaatoitukset ovat esimerkkejä luonnonkiven käytöstä kaupunkiympäristös-
sä. Mittatarkat luonnonkivituotteet soveltuvat hyvin käytettäväksi yhdessä betonituotteiden kans-
sa.

Suunnittelu- ja laatuohje on laadittu TEKESin KIVI-ohjelmaan kuuluneessa projektissa Luon-
nonkiviset tasokiveykset. Projektin tuloksena laadittiin kolmeosainen raportti (RTE37-IR-
13/2001), jonka osat ja niiden sisältö on seuraava.

RTE37-IR-13/2001-OSA1/3. Luonnonkiviset tasokiveykset -projekti. Laboratoriokokeet.
Suunnitteluohjetta varten tarvittavien lähtötietojen selvittämiseksi tehtyjen laboratoriotutki-
musten raportti.

RTE37-IR-13/2001-OSA2/3. Ulkotilojen luonnonkivinen tasokiveys - Päällysteen suunnittelu-
ja laatuohje.
Luonnonkivisten tasokiveysten insinöörisuunnittelua ja laadunvarmistusta koskeva ohje.

RTE37-IR-13/2001-OSA3/3. Luonnonkiviset tasokiveykset -projekti. Lisäselvitystarpeet.
Tutkimuksen alussa kartoitettujen ja tutkimuksen aikana ilmenneiden lisäselvitystarpeiden
yhteenveto.

RTE37-IR-13/2001-OSA2/3 on saatavissa sähköisessä muodossa internetistä osoitteesta:
http://www.kiviteollisuusliitto.gsf.fi.

Suunnitteluohje koskee ulkotilojen luonnonkivisiä tasokiveyksiä Suomen olosuhteita vastaavissa
oloissa. Ohjeen mitoitusosa koskee tasokiveyksiä, joiden alusrakenteena on jompikumpi  Helsin-
gin kaupungin jalkakäytävissä yleisesti käyttämistä alusrakenneratkaisuista tai kyseisiä rakentei-
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ta kantavampi alusrakenne. Rakenneratkaisut ovat murske, jonka päälle päällystekivet ja -laatat
asennetaan hiekalle tai murske, jonka päälle valetaan betonilaatta ja päälystekivet ja -laatat asen-
netaan asennusbetonikerrokseen. Mikäli alusrakenteet ovat kantavuudeltaan edellä mainittuja rat-
kaisuja heikommat, suunnitteluohje ei päde, vaan koko rakenteen suunnittelu on tehtävä asian-
tuntijatyönä.

Ohje perustuu erityisesti maakostean betonin osalta suppeaan laboratoriokoeohjelmaan, joten
maakosteaa betonia koskevat ohjeet ovat karkeita.

Ohje soveltuu sekä voimakkaalle rasitukselle altistuvien kohteiden, kuten ajoratapäällysteiden,
että alueiden, joilla liikkuu vain satunnaisesti raskaita ajoneuvoja, kuten torien, aukioiden, piho-
jen ym., suunnitteluun sekä laadun määrittelyyn ja laadun todentamiseen.

Ohjetta käytetään SKTY 14:n, KT97:n ja Luonnonkivikäsikirjan rinnalla. Suunnittelu, laadun-
varmistus ja hyväksymiskokeet tehdään tämän ohjeen sekä SKTY 14:n, KT97:n ja Luonnonkivi-
käsikirjan mukaisesti ellei tilaaja muuta määrää.

1 KIVEN JA PINTAKÄSITTELYTAVAN VALINTA

Kiven toimittaja osoittaa kiven vaatimustenmukaisuuden tutkimusselostuksen, sertifikaatin,
luonnonkivikäsikirjan  tms. avulla. Suunnittelija liittää asianmukaiset dokumentit suunnitelmiin-
sa, jotka hän hyväksyttää rakennuttajalla.

Kiven valintaperusteet ovat:
- kivilaji,
- ulkonäkö,
- taivutusvetolujuus,
- kulutuskestävyys,
- säänkestävyys,
- ulkonäön säilyminen,
- saatavuus ja
- hinta.

Kiven toimittajalle osoitettavassa tarjouspyynnössä yksilöidään kiven kauppanimi. Ensisijaisesti
käytetään kotimaassa käytössä olevaa nimeä. Kenttäkivien osalta suunnittelija ilmoittaa kivien
koon ja värin.

Pintakäsittelytavan valintaperusteet ovat
- ulkonäkö,
- liukastumisvastus ja
- ulkonäön säilyminen.
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1.1 Kivilaji

Vaatimus

Kivilaji on tunnettava.

Toteaminen

Kiven toimittaja osoittaa kivilajin tutkimusselostuksen, sertifikaatin, luonnonkivikäsikirjan  tms.
avulla.

1.2 Ulkonäkö

Kivityypin ja pintakäsittelytavan ulkonäön suunnittelun ohjeita annetaan SKTY:n julkaisussa nro
14.

Luonnonkivikäsikirjan kivitiedostosta /4/ saa melko hyvän käsityksen kiven ulkonäöstä. Kivitie-
dostossa esitetyt valokuvat esittävät vuolukiviä ja liuskeita lukuunottamatta kiiltäväksi hiottua
pintaa. Mitä sileämmäksi pinta on käsitelty ja mitä kosteampi kiven pinta on sitä voimakkaam-
min ja kirkkaammin kiven värit tulevat esille ja sitä selvemmin näkyvät värivaihtelut. Kiven ja
pintakäsittelyn lopullisen ulkonäkövalinnan tulee perustua kivinäytteisiin, joita tarkastellaan
märkänä ja kuivana käyttökohteen valaistusolosuhteissa. Tarkasteltavien kivinäytteiden riittävä
määrä ja koko ovat sitä oleellisempia mitä elävämpi kivilajin kuvio on.

Hyvän käsityksen kiven ulkonäöstä saa kiven toimittajan avustuksella sekä tutustumalla refe-
renssikohteisiin.

1.3 Kivilaattojen murtokuorma ja taivutusvetolujuus

Vaatimus

Taivutusvetolujuudelle ei ole vaatimusta, mutta se on tunnettava laattoja mitoitettaessa.

Määritys luonnollisen kokoisilla laatoilla

Valitusta kivilajista valmistettujen suurimman ja pienimmän suunnitellun laattakoon
murtokuorma määritetään 3-pistetaivutuksena (viivakuormat). Jänneväli riippuu laatan
koosta. Yleensä se on 5/6 laatan pituudesta.

Taulukossa 1 esitetään eräiden kivilajien täysimittakaavaisilla laatoilla määritetty tai-
vutusvetolujuuden ominaisarvo, kun laattakoko on 150 · 300 - 900 · 900 mm2.

Taulukko 1. Eräiden kivilajien luonnollisen kokoisilla laatoilla määritetty taivutus-
vetolujuuden ominaisarvo, kun laattan sivumitta on 150 - 900 mm.
Kivilaji fsbtk (MPa)
Baltic Brown 9,1
Kuru Grey 16,6
Korpi Black 16,2
Balmoral Red 11,2
Aurora 14,8
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Määritys standardin SFS-EN  mukaisesti

Eurooppalaisen standardin SFS-EN 12372 mukaan taivutusvetolujuus määritetään tai-
vuttamalla vähintään kymmenen kiven raekoosta riippuen minimi- ja maksimimitoil-
taan 25 · 50 · 150 ja 100 · 300 · 600 mm3 kivikoekappaletta keskeisesti murtoon. Mitä
pienempi koekappalekoko on sitä suurempi taivutusvetolujuuden arvo koetulokseksi
saadaan. Lähimmäksi todellista laattojen taivutusvetolujuuden arvoa päästään, kun
koekappaleet ovat mahdollisimman saman kokosia laattoja kuin todellisuudessa.

Taulukossa 2 esitetään eräiden kivilajien standardin SFS-EN 12372 mukaisesti 50 · 50
· 300 mm3 :n prismoilla määritetyt taivutusvetolujuuden arvot.

Taulukko 2. Eri kivilajien standardin SFS-EN 12372 mukaiset 50 · 50 · 300 mm3 :n
prismoilla määritetyt taivutusvetolujuuden arvot.
Kivilaji fsbt (MPa)
Baltic Brown 11,5
Kuru Grey 20
Korpi Black 20
Balmoral Red 12,5
Aurora 20

Toteaminen

Kiven toimittaja osoittaa taivutusvetolujuuden tutkimusselostuksen, sertifikaatin, tms. avulla.
Taulukoissa 1 ja 2 esitettyjen kivilajien osalta voidaan käyttää taulukoissa 1 ja 2 esitettyjä taivu-
tusvetolujuuden ominaisarvoja.

1.4 Kulutuskestävyys

Vaatimus

Luonnonkivikäsikirjassa esitetään tärkeimpien kotimaisten rakennuskivien kulutuskestävyyden
luokitus käyttäen asteikkoa hyvä - kohtalainen - puutteellinen.

Voimakkaassa kulutusrasituksessa kulutuskestävyyden on oltava edellä mainitun luokituksen
mukaisesti: hyvä tai standardin EN 12407 mukaisesti petrografisesta ohuthieestä määritetyn
Mohs-kovuuden on oltava suurempi kuin 5 ½.

Lievässä kulutusrasituksessa mahdollinen kulutuskestävyysvaatimus asetetaan kohdekohtaisesti.

Toteaminen

Kiven toimittaja osoittaa kiven kulutuskestävyyden Mohs-kovuusmäärityksen tutkimusselostuk-
sen tai luonnonkivikäsikirjan kulutuskestävyysarvostelun avulla.
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1.5 Säänkestävyys

Vaatimus

Siellä, missä kiveys altistuu talvisuolaukselle, kiveltä vaaditaan hyvää pakkas-suolakestävyyttä.

SFS 5449:n mukaisella pakkas-suolakokeella testattaessa koekappaleiden tilavuus saa muuttua
korkeintaan 0,5 % 100 jäädytys-sulatuskierroksen aikana.

Luonnonkivikäsikirjassa kivien säänkestävyys jaetaan luokkiin: hyvä - kohtalainen - puutteelli-
nen. Säänkestävyyden on oltava hyvä.

Toteaminen

Kiven toimittaja osoittaa kiven säänkestävyyden pakkas-suolakokeen tai jäädytys-sulatuskokeen
tutkimusselostuksen tai luonnonkivikäsikirjan säänkestävyysarvostelun avulla.

Kiven säänkestävyys voidaan todeta myös vastaavissa olosuhteissa olevien toteutettujen kohtei-
den kunnon perusteella.

1.6 Liukastumisvastus

Pinnan mekaaninen tai terminen käsittely on kiven liukkauteen eniten vaikuttava tekijä. Kulku-
turvallinen päällyste aikaansaadaan vain käyttämällä poltettuja, ristipäähakattuja, karkeahakattu-
ja ja lohkottuja pintoja. Muut mekaaniset tai termiset pintakäsittelyt tulevat kyseeseen ulkonäkö-
syistä edellyttäen, että ne eivät vaaranna turvallisuutta.

Kiven pinta voidaan kuvioida ulkonäön parantamiseksi tai liukkauden pienentämiseksi. Pinnan
kuvioinnin suunnittelussa on otettava huomioon ulkonäkö, puhtaanapito ja turvallisuus. Syven-
nysten täyttyminen esimerkiksi hiekalla, vedellä tai jäällä vaikuttaa päällysteen liukkauteen.

Kiven pinnan karheuden ja liukkauden muutos käytössä riippuu kiven kulutuskestävyydestä.

Vaatimus

EN 1341:n mukaisen liukkauskokeen tuloksen on oltava märkänäkin yli 60.

Voimakkaassa kulutusrasituksessa kiven kulutuskestävyyden on oltava Luonnonkivikäsikirjan
mukaisen luokituksen mukaan hyvä tai kiven standardin prEN 12407 mukaisesti petrografisesta
ohuthieestä määritetyn Mohs-kovuuden on oltava vähintään 5 ½.

Lievässä kulutusrasituksessa mahdollinen kulutuskestävyysvaatimus asetetaan kohdekohtaisesti.

Toteaminen

Kiven toimittaja osoittaa kiven liukastumisvastuksen liukkauskokeen tutkimusselostuksen, serti-
fikaatin, luonnonkivikäsikirjan  tms. avulla.

Kiven toimittaja osoittaa kiven liukastumisvastuksen pysyvyyden käytössä Mohs-kovuuden
määrityksen tutkimusselostuksen, sertifikaatin tai luonnonkivikäsikirjan kulutuskestävyysarvos-
telun avulla.
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1.7 Ulkonäön säilyminen

Kiveä likaavia aineita ovat mm- öljy, renkaista irtoava kumi ja palamisjätteet, jotka mustuttavat
pintaa sekä purukumit. Lian tarttuminen kiveen riippuu kiven vedenimukyvystä ja pintakäsitte-
lystä.

Mitä karkeammaksi kivi on työstetty sitä herkemmin lika tarttuu pinnan epätasaisuuksiin ja sitä
huonommin se poistuu kiven pinnasta. Toisaalta pinnan karkeus heikentää lian havaittavuutta.

Kiven likaantuvuus ja puhdistettavuus voidaan haluttaessa testata esimerkiksi Tielaitoksen beto-
nin suoja-aineiden SILKO-hyväksyntäkokeiden koemenetelmää soveltaen /2/. Tilaaja ilmoittaa
mitkä likatyypit ja puhdistusmenetelmät testataan.

Kiven kuluminen muuttaa pinnan karheutta. Kulutuksen takia pinnan ulkonäkö päätyy samaan
lopputulokseen riippumatta siitä mikä on alkuperäinen pintatyyppi. Mitä lähempänä pinnan kä-
sittely on kuluneen pinnan ulkonäköä sitä vähäisempi kulutuksen aiheuttama ulkonäön muutos
on. Pääsääntöisesti karhea pinta kiillottuu ja kiiltävä pinta karheutuu. Kiillottuminen lisää värin
voimakkuuden ja värivaihteluiden näkyvyyttä. Karheutuminen heikentää niitä. Kiven kuluminen
voi olla kaunista patinoitumista.

Kiveen kohdistuvat iskut voivat lohkaista pinnasta palan. Erityisesti reunakivet altistuvat auraus-
kaluston aiheuttamille iskuille. Ulkonäön muuttuminen lohkeamien vaikutuksesta on otettava
huomioon kiven pinnan työstötapaa valittaessa. Mitä lähempänä pintatyyppi on lohkottua pintaa
sitä vähemmän lohkeilu muuttaa pinnan ulkonäköä. Esimerkiksi poltetun, lohkotun tai lohkotusta
pinnasta hakkaamalla työstetyn pinnan ulkonäkö muuttuu lohkeilun vaikutuksesta vähemmän
kuin sahatun tai sahatusta pinnasta hakkaamalla työstetyn.

Säärasitus muuttaa vain säänkestämättömän kiven ulkonäköä. Ulkotiloissa tulee käyttää sään-
kestävää kiveä.

1.8 Saatavuus

Vaatimus

Kiven saatavuus on otettava kiven valinnassa huomioon. Saatavuus vaikuttaa paitsi suunnittelu-
kohteen toteuttamiseen myös esimerkiksi tasokiveyksen tulevien laajennusten ja korjausten to-
teutusmahdollisuuksiin. Kiveyksiä joudutaan purkamaan esimerkiksi maanalaisten teknisten ver-
kostojen huoltotöiden yhteydessä.

Tuotannolliset syyt vaikuttavat kiven saatavuuteen, joten saatavuus on aina tarkistettava jo hank-
keen alkuvaiheessa.

Kivien alkuperä on tunnettava.

Toteaminen

Saatavuus tarkistetaan kiven toimittajalta.

Kivien toimittaja osoittaa kivien alkuperän kivien valmistajan todistuksen avulla.
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1.9 Kustannustekijät

Luonnonkivituotteen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. saatavuus, päällystekiven tai -laatan
koko, päällystekiven tai laatan muoto, työstö, pintakäsittely sekä eri kokoisten ja muotoisten ki-
vien määrä tilauksessa.

Kustannusten alentamiseksi on edullisinta mm.:
- varata kivien toimitukselle riittävän pitkä aika sekä tilata kivet ja laatat esimerkiksi jo

syksyllä kevään toimituksiin, koska talvella tuotantokapasiteetti on tyypillisesti vajaakäy-
tössä.

- jättää suorakaiteen muotoisen päällystekiven tai -laatan toinen sivumitta vapaaksi, koska
tällöin valmistuksessa jää vähemmän hukkapaloja,

- käyttää pieniä päällystekivi ja -laattakokoja isojen joukossa, koska hukkapaloja jää vä-
hemmän kuin pelkkiä isoja laattoja valmistettaessa sekä

- käyttää varastotuotteita, jotka ovat aina halvempia kuin vastaavat tuotteet jotka  valmiste-
taan tilausta varten erikseen.

Suositeltavat päällystekivien ja -laattojen koot esitetään luvussa 4.

Luonnonkivikäsikirjassa annetaan hintatietoihin perustuvia kustannusten muodostumisen nyrkki-
sääntöjä /4/.

Taulukossa 3  esitetään karkeasti eri tekijöiden vaikutus kivituotteen kustannuksiin. Taulukko 3
on suuntaa-antava. Sen tarkoitus on auttaa hahmottamaan valintojen vaikutusta tuotteen kustan-
nuksiin.

Taulukkoa 3 käytetään haluttaessa vertailla lähinnä taulukossa mainituista kivilajeista yleensä
kyseeseen tulevin pintakäsittelymenetelmin valmistettujen, suorakulmaisten laattatuotteiden raa-
ka-aineesta ja tuotantokustannuksista muodostuvia kustannusosuuksia keskenään. Laadinnassa
käytetyn laattatuotteen paksuus on oletettu 80 mm:ksi ja sivujen pituus 150 … 600 mm:ksi. Loh-
komalla valmistetut tuotteet eivät sisälly taulukkoon.

Laskemalla vertailtavista tuotteista niitä kuvaavat, taulukkoon sisältyvät kustannuskertoimet yh-
teen, saadaan luvut, joiden keskinäiset suhteet kuvastavat näiden kustannusten suhteita tuotteen
kustannusten muodostuksessa.

Kivituotteen kokonaiskustannukset koostuvat lähes täysin taulukossa 3 esitetyistä kustannusteki-
jöistä eli kivilajin, työstön ja pintakäsittelyn sekä kappalekoon ja mittasuhteiden aiheuttamista
kustannuksista. Valmiiksi asennetun päällysteen kokonaiskustannuksista 15…45 % muodostuu
kivituotteen kustannuksista.

Taulukossa 3 on oletettu, että mittatoleranssien osalta noudatetaan SKTY 14:ssä, RunkoRYL
2000:ssa ja ns. Euronormeissa, CEN/TC 246:ssa määriteltyjä toleransseja. Erikseen sovittujen,
vaativampien toleranssien mukaan toimittaessa kustannukset ovat vastaavasti korkeammat. Ti-
lauksen koko vaikuttaa myös: ns. pienet tilaukset ovat 15…20 % kalliimpia.

Seuraavassa esitetään taulukon 3 käyttöesimerkki:

Suunnittelija vertaa kahden vaihtoehdon välisiä kustannusvaikutuksia:
Vaihtoehto 1. Ruskeasta kivestä valmistettu sahattu ja poltettu keskikokoinen laatta.

Kustannuskertoimien summa on 1,5 + 3,0 + 2,0 = 6,5
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Vaihtoehto 2. Kirjavasta kivestä valmistettu sahattu ja ristipäähakattu  keskikokoinen
laatta.
Kustannuskertoimien summa on 3,7 + 3,5 + 2,0 = 9,2

Vaihtoehtojen 1 ja 2 kivilajin, työstön ja pintakäsittelyn sekä kappalekoon ja mittasuhtei-
den kustannukset suhtautuvat kuten 6,5 : 9,2 tai 1,0 : 1,4 eli jälkimmäinen, ristipäähakattu
kirjava laatta on mainittujen kustannusten osalta 0,4 yksikköä eli 40 % kalliimpi kuin polt-
topintainen ruskea laatta.

Vaihtoehdon 2 mukaista kiveä käyttäen valmis päällyste tulee n. 6...18 % kalliimmaksi
kuin vaihtoehdon 1 mukaista kiveä käyttäen.

Taulukko 3. Kustannusvaikutukset.
Kustannustekijä Kustannuskerroin Esimerkkejä, huomautuksia, lisäyksiä

1. Kivilaji
- harmaat
- punaiset
- ruskeat
- mustat
- moniväriset

1,0
1,2
1,5
3,6
3,7

Kurun ja Ristijärven harmaat
Vehmaan ja Taivassalon punaiset
Ylämaan ruskea
Korpilahden ja Varpaisjärven mustat
Mäntsälän ja Liedon punaiset

2. Työstö ja pintakäsittely
(- konelohkottu)
- sahattu; poltettu,
- sahattu, ristipäähakattu

(0,7)
3,0
3,5

(noppa- ja nupukivet, ei laatat!)

3. Kappalekoko ja mittasuhteet
- keskikokoinen

- pieni

2,0

2,7

vakiolevyiset, vapaapituiset tai kokoja
300 · 300, 300 · 600, 600 · 600
tuotannon kannalta optimaalisissa
suhteissa

2 KIVITUOTTEET

Reunakivet on perinteisesti valmistettu ja muotoiltu käsityömenetelmillä lohkomalla ja hakkaa-
malla. Hyvin lohkeavat hienorakeiset harmaat graniitit soveltuvat parhaiten  käsityövalmistuksen
raaka-aineiksi. Kivenjalostuksen valmistustekniikan ja -menetelmien kehittymisen seurauksena
reunakivet voidaan nykyisin valmistaa edullisesti myös teollisesti sahaamalla. Reunakivi työste-
tään oikeaan muotoon timanttisahalla, jonka jälkeen aihio pintakäsitellään. Tavalliset pintakäsit-
telyt ovat poltto ja ristipäähakkaus, mutta kaikkia rakennuskiven pintakäsittelyjä voidaan käyt-
tää. Sahattujen reunakivien mittatarkkuus on valmistustavasta johtuen parempi kuin lohkottujen.
Sahatuissa reunakivissä voidaan käyttää kaikkia säänkestäviä rakennuskivilaatuja, joten tuottei-
den kivilaji- ja värivalikoima on monipuolinen.

Kivituotteet esitetään SKTY:n julkaisussa nro 14. Tässä esitetään SKTY 14:ää täydentävät tie-
dot.

Vaativissa kohteissa päällystekivien ja -laattojen sivumittatoleranssivaatimus on ± 2 mm.

Kivituotteissa ei saa olla lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.
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Ulokkeiden suunnittelua laattoihin tulee välttää. Särmien lohkeilun välttämiseksi viisteiden käyt-
tö päällystekivien ja -laattojen särmissä on suositeltavaa.

Kaarelleladontaa varten noppakivien joukossa tulee olla standardimittoja pienempiä kiviä.

Kivituotteiden hintaan vaikuttavia tekijöitä käsitellään luvussa 1.9 Kustannustekijät.

3 LADONTAKUVIOT

Päällyste suunnitellaan sekä toimivaksi että esteettiseksi. Suunnitteluun sisältyvät värisuunnittelu
ja ladontakuvioiden valinta.

Ladontakuvioiden suunnitteluohjeita annetaan SKTY 14:ssä.

Suunnittelussa otetaan huomioon /1/:
- asema- tai rakennuskaavassa määritelty maankäyttö ja toiminnallinen luonne,
- päällystettävälle alueelle suunniteltu liikenne; ajoneuvo-, polkupyöräily- tai ja-

lankulkuliikenne,
- kunnallistekniset laiteet,
- päällysteen kuivatus,
- huolto ja kunnossapito,
- alueen luonne ja imago,
- tilakokonaisuus, johon päällyste suunnitellaan,
- alueen historia ja
- päällysteen liittyminen lähialueisiin.

Liikenneväylien kiveyksien kivien limitys viistosti ajolinjaan nähden pienentää saumojen ajo-
neuvoille aiheuttamaa tärinää ja melua sekä ajoneuvoliikenteen kiveykselle aiheuttamaa tärinää.

Kivien paikallaan pysyvyys on sitä parempi mitä vähemmän on suoria saumoja. Esimerkiksi
päällystekivien ja -laattojen limitys on parempi kuin limittämätön ladonta ja noppakivien kaarel-
leladonta on parempi kuin suorarivinen ladonta.

Saumaleveys on otettava huomioon ladontakuvion ja päällystekivien ja -laattojen mittojen suun-
nittelussa.

4 MITOITUS

Laattojen mitoituksen tiivistelmä esitetään liitteessä 1.

Suunnitelmissa esitetään tarkka mitoitusdetaljikuva kiveyksestä saumoineen.

Saumat on suunniteltava ennen päällystekivien ja -laattojen hankkimista. Saumojen suunnittelus-
sa on otettava huomioon kivien ja laattojen vaakamittojen toleranssit, saumojen työtekninen to-
teutus, saumojen rakenteellinen toiminta sekä päällysteen kunnossapito. Sahattuja kiviä ja laatto-
ja käytettäessä nimellissaumaleveys 5 mm on suositeltava. Lohkottuja tuotteita käytettäessä ni-
mellissaumaleveys 15 mm on yleensä suositeltava.

Saumaleveyssuositukset perustuvat rakenteelliseen toimintaan sekä kivien ja laattojen vaakamit-
tatoleransseihin. Mikäli käytetään suosituksista poikkeavia saumaleveyksiä saumat eivät toimi
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rakenteellisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi, jos käytetään suositusta kapeampia sau-
moja, asennustyö hankaloituu laattojen vaakamittatoleranssien takia.

Kiven reunan mekaaninen käsittely ei vaikuta merkittävästi sauman toimintaan.

Laatat mitoitetaan luvun 4.2 mukaisesti. Laattojen ja kivien sivumittojen moduulimitoitus, esi-
merkiksi 150 mm:n kerrannaisin, on suositeltavaa. Laattojen ja kivien sivumittasuhteeksi suosi-
tellaan 0,5 - 1,0.

Tuotannollisista syistä sekä betonisten päällystekivien kanssa yhteensopivuuden kannalta laatan
ja kiven paksuudeksi suositellaan 80 tai 100 mm.

Kantavuuden kannalta on sitä edullisempaa mitä tasaisemmin puristusjännitys jakaantuu jaka-
vaan ja kantavaan kerrokseen. Käytännön laattakoilla jännitys jakaantuu sitä tasaisemmin mitä
pienempi laatan sivumitan suhde on laatan paksuuteen. Karkeasti yleistäen edullinen sivumitan
ja paksuuden suhde on ≤ 3. Tällaiset kivet toimivat päällysteessä puristuksen kautta ja kivet so-
veltuvat teiden ja katujen päällysteisiin eli raskaimpaan kuormaluokkaan 1 edellyttäen, että asen-
nus- ja kantava kerros ovat riitävän lujia niin, että kivet eivät painu liiallisesti päällysteeseen.

Tuotannollisista ja työteknisistä syistä suositeltavat laatta- ja kivikoot esitetään taulukossa 4.
Taulukossa 4 esitetään myös kantavuuden kannalta edullinen kiven minimipaksuus.

Taulukko 4. Suositeltavat laatta- ja kivikoot.
Tuotannollisista ja työteknisistä syistä suositeltavat laat-

ta- ja kivikoot
Teiden ja katujen päällysteisiin
soveltuvien laattojen ja kivien

Sivumitat, mm Paksuus, mm paksuus, mm
100 · 100 100 100 (>35)
150 · 150 80/ 100 80/ 100 (>50)
150 · 300 80/ 100 100
300 · 300 80/ 100 100
300 · 450 80/ 100 150
300 · 600 80/ 100 200
600 · 600 80/ 100 200

Saumaleveys on otettava huomioon laatan ja kiven sivumittojen määrittelyssä. Esimerkiksi 150
mm:n kerrannaisin mitoitetun laatan sivumitta on 150 mm:n kerrannainen vähennettynä sauma-
leveydellä.

Ns. lillitystä ei suositella laattoja maakostealle betonille asennettaessa. Kivilaattojen ja asennus-
betonin tartunnan lisääminen ei lisää päällysteen kantavuutta, koska rajoittava tekijä on asennus-
betonin vetolujuus. Laatoituksen purkaminen sen sijaan vaikeutuu huomattavasti.

4.1 Kivipäällysteen kuormaluokat

Kivipäällysteen kuormaluokiksi ehdotetaan sovellettavaksi Suomen rakentamismääräyskokoel-
man osan B1 (RakMK:B1) mukaisia autosuojien ja paikoitus- ja pihatasojen ajoneuvokuormia,
jotka voidaan jakaa neljään kuormaluokkaan taulukon 5 mukaisesti. Muutto-, kiinteistöjen jät-
teenkeräys-, sammutus-, pelastus-, nostolava-, konetikas- tai muiden vastaavien ajoneuvojen
kuormittamat päällysteet mitoitetaan kuormaluokan 1 mukaan. Kuormaluokkaan 1 sovelletaan
teiden ja katujen liikennekuorman kuormaluokkaa II, jossa akselikuorman suuruus on 200 kN.



VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
RTE37-IR-13/2001 - osa 2/3

12

Taulukko 5. Kivipäällysteen kuormaluokat.
Kuormaluokka Pistekuorma

kN
Kuormitusala

m2

1 Liikennettä ei ole rajoitettu (Teiden ja katujen liikennekuormat) 100 0,3 · 0,3
2 Henkilö-, paketti- tai kuorma-autot, joiden kokonaispaino ≤ 15 t 50 0,3 · 0,3
3 Henkilö- tai pakettiautot, joiden kokonaispaino ≤ 4,5 t 20 0,1 · 0,1
4 Henkilöautot, joiden kokonaispaino ≤ 2 t 10 0,1 · 0,1

4.2 Laattamittojen laskeminen

4.2.1 Taivutusvetolujuusmääritys luonnollisen kokoisilla laatoilla

Kohdan 1,3 mukaisesti täysimittakaavaisilla laatoilla määritetyistä taivutusvetolujuustuloksista
lasketaan ominaiskuormat NRk, ominaiskuormia vastaavat taivutusvetolujuuden arvot fsbtk sekä
laattojen suunnittelukuormat NRd. Suunnittelukuorma NRd saadaan jakamalla ominaiskuorma NRk

varmuuskertoimella γ = 1,6. Taulukossa 1 esitetään eräiden kivilajien täysimittakaavaisilla laa-
toilla määritetyt taivutusvetolujuuden ominaisarvot, kun laatan sivumitta on 150 - 900 mm.

Laatan suunnittelukuorma voidaan laskea kaavasta 1.

 sbtkRd f
l

hbN
⋅⋅

⋅
=

15006,1

2

, (1)

jossa NRd on suunnittelukuorma (kN)
b laatan leveys (mm),
h laatan korkeus (mm),
l laatan pituus (mm) ja
fsbtk taivutusvetolujuuden ominaisarvo (MPa).

Kaava 1 pätee laatoille, joiden sivumitat ovat 150 - 900 mm. Kaava ei päde 100 · 100 · 100 sekä
150 · 150 · 80/ 100 mm3 -mittaisille kiville, koska ne eivät altistu taivutusrasitukselle.

4.2.2 Taivutusvetolujuusmääritys standardin SFS-EN 12372 mukaisesti

Kun kiven taivutusvetolujuus on määritetty standardin SFS-EN 12372 mukaisesti, kaavaan 1
sijoitetaan standardin SFS-EN 12372 mukaisesti määritetty taivutusvetolujuuden arvo.

Taulukossa 2 esitetään eräiden kivilajien taivutusvetolujuuden ominaisarvo, fsbtk, joka on määri-
tetty 50 · 50 · 300 mm3 :n prismoilla. Koekappalekoko on niin pieni, että taivutusvetolujuudeksi
saadaan huomattavasti suurempi arvo (ja mitoituksessa päädytään huomattavasti ohuempiin laat-
toihin) kuin luonnollisen kokoisia laattoja testattaessa. Lähinnä todellisuutta vastaavat taivutus-
vetolujuuden arvot saadaan testattaessa lähinnä todellisen kokoisia laattoja. Standardin SFS-EN
12372 mukaan suurin koekappalekoko on 100 · 300 · 600 mm3.
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4.3 Asennus hiekkapohjalle

- Alaspäin kapenevista nupukivistä ladotut päällysteet soveltuvat teiden ja katujen liikenne-
kuormille, kuormaluokka 1.

- Saumaleveydeksi suositellaan sahattuja tuotteita käytettäessä 5 mm ja lohkottuja 15 mm.
- laattapäällystettä voi kuormittaa enintään kuormaluokan 4 (taulukko 5) mukaisella henkilöau-

tolla, jonka kokonaispaino on 2 t (pistekuorma 10 kN).

4.4 Asennus maakostealle betonille

- Laatat, joiden sivumitan suhde paksuuteen ≤ 3 soveltuvat teiden ja katujen liikennekuormille,
kuormaluokka 1.

- Saumaleveydeksi suositellaan sahattuja tuotteita käytettäessä 5 mm ja lohkottuja 15 mm.
- Kivilaattojen ja asennusbetonin välisen tartunnan parantaminen esimerkiksi levittämällä se-

menttivelliä maakostean betonin ja laatan väliin ei lisää päällysteen kantavuutta.

Taulukossa 6 esitetään eräiden kivilajien suositeltavien laatta- ja kivikokojen laatasta tai kivestä
riippuvat kuormaluokat (taulukon 5 mukaiset) maakostealla betonipohjalla, kun taivutusvetolu-
juus on määritetty standardin SFS-EN 1341 mukaisesti 50 · 50 · 300 mm3 :n prismoilla.

Taulukko 6. Eräistä kivilajeista valmistettujen suositeltavan kokoisten laattojen ja kivien pääl-
lystekivestä tai -laatasta  riippuvat kuormaluokat maakostealla betonipohjalla, kun
taivutusvetolujuus on määritetty standardin SFS-EN 1341 mukaisesti 50 · 50 · 300
mm3 :n prismoilla.

Laattakoko Kivilaji
mm3 Baltic Brown Kuru Grey Korpi Black Balmoral Red Aurora

150 · 150 · 80*) 1 1 1 1 1
150 · 300 · 80 4 3 3 4 3
300 · 300 · 80 3 2 2 3 2
300 · 450 · 80 3 3 3 3 3
300 · 600 · 80 4 3 3 4 3
600 · 600 · 80 3 2 2 3 2

100 · 100 · 100*) 1 1 1 1 1
150 · 150 · 100*) 1 1 1 1 1
150 · 300 · 100 3 3 3 3 3
300 · 300 · 100 3 2 2 2 2
300 · 450 · 100 3 2 2 3 2
300 · 600 · 100 3 3 3 3 3

*) Mitoiltaan 150 · 150 · 80, 150 · 150 · 100 ja 100 · 100 · 100 mm3 olevien kivien mitoittava tekijä ei ole kiven
taivutusvetolujuus. Päällysteen mitoittava tekijä on betonin lujuus.

Ohjeita kuormitusiän ja jäätymislujuuden saavuttamisiän arvioimiseksi

Päällystettä suunnittelukuormalla kuormitettaessa betonien on oltava riittävän lujia. Betonin lu-
juudenkehitys on otettava huomioon aikataulutuksessa. Tarvittaessa päällystettävä alue on jaetta-
va osiin, joille kivien ja laattojen asennus ajoitetaan siten, että liikenne häiriintyy mahdollisim-
man vähän.

Taulukon 7 avulla voidaan karkeasti arvioida ikä, jolloin kivipäällystettä voidaan kuormittaa
suunnittelukuormaa vastaavalla kuormalla, kun K10-betonin sideaineena on CEM II A 42,5
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(yleissementti) tai CEM II A 42,5 R (rapidsementti). Kuormitusiän saavuttaminen taulukon 7
mukaisessa iässä edellyttää, että betonin kovettumisen aikainen lämpötila ei laske nollan alapuo-
lelle. Koska ohuen maakostean betonikerroksen lämpötila laskee nopeasti ympäröivää lämpötilaa
vastaavaan arvoon, voidaan keskimääräisenä kovettumislämpötilana käyttää ilman tai maan läm-
pötilaa. Kylmenevänä vuodenaikana (syksy) käytetään ilman ja lämpenevänä vuodenaikana
(kevät) maan lämpötilaa. Taulukon 7 väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti.

Taulukko 7. Lujuusluokaltaan K10 betonille asennetun kivipäällysteen kuormitusiän arvio.
Keskimääräinen Sideaine

kovettumislämpötila CEM II A 42,5 CEM II A 42,5 R
ºC Kuormitusikä, vrk
25 11 4
20 14 5
15 19 7
10 27 9
5 42 14

Betoni on suojattava jäätymiseltä, kunnes betoni on saavuttanut jäätymislujuuden. Taulukossa 8
esitetään jäätymislujuuden saavuttamiseen tarvittavan ajan arvio,  kun lujuusluokaltaan K10 be-
tonin sideaineena on CEM II A 42,5 (yleissementti) tai CEM II A 42,5 R (rapidsementti). Taulu-
kon 8 väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti.

Taulukko 8. Lujuusluokaltaan K10 betonin jäätymislujuuden saavuttamiseen vaadittavan ajan
arvio.

Keskimääräinen Sideaine
kovettumislämpötila CEM II A 42,5 CEM II A 42,5 R

ºC Jäätymislujuuden saavuttamisikä, vrk
15 9 4
10 12 5
5 18 8

Maakostean betonin koostumus ja tiivistys vaikuttavat merkittävästi betonin lujuuteen, joten tau-
lukoiden 7 ja 8 arvot ovat suuntaa-antavia.

Sideaineeseen lisätty lentotuhka hidastaa betonin kovettumista. Kun sideaineen tuhkapitoisuus
on korkeintaan 20 paino-% sideaineen määrästä, lujuudenkehityksen hidastuminen on siinä mää-
rin vähäistä, että taulukoiden 7 ja 8 arvoja voidaan käyttää, kun kovettumisen aikainen keskimää-
räinen lämpötila on yli 15 ºC. Kun sideaineen tuhkapitoisuus on suurempi kuin 20 paino-% side-
aineen määrästä ja keskimääräinen kovettumisen aikainen lämpötila on enintään 15 ºC, betonin
kovettuminen hidastuu merkittävästi, eikä taulukoiden 7 ja 8 arvoja voi soveltaa.

Maakostealle betonille asennettaessa suositellaan Rapid-sementin käyttöä ja lentotuhkan käytön
välttämistä.

5 LAADUNVARMISTUS

5.1 Suunnitelmat

Suunnittelija toteaa kivituotteiden kivilaji-, ulkonäkö-, taivutusvetolujuus-, kulutuskestävyys-,
säänkestävyys-, liukastumisvastus-, ulkonäön säilyvyys- ja saatavuusominaisuuksien vaatimus-
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tenmukaisuuden luvun 1 mukaisesti. Suunnittelija liittää vaatimustenmukaisuuden osoittavat do-
kumentit suunnitelmiin, jotka hyväksyttää rakennuttajalla tai mikäli kyseessä on KVR-urakka
KVR-urakoitsijalla.

Muilta osin päällysteen materiaalien sekä päällysteen rakentamisen aikaiset ja valmiin päällys-
teen laatuvaatimukset ja laadun todentamismenetelmät ovat SKTY 14:n ja KT97:n mukaiset ellei
sopimusasiakirjoissa toisin määritellä.

5.2 Työkohtainen laatusuunnitelma

Ennen työn aloittamista urakoitsija laatii työkohtaisen laatusuunnitelman, joka tulee hyväksyttää
tilaajalla ja jonka tulee olla  valvontaa suorittavan henkilön käytössä. Laatusuunnitelmaan sisäl-
tyvät laadunvarmistustoimet sisältyvät urakkaan, ellei sopimusasiakirjoissa toisin määritellä.

Laatusuunnitelman tulee sisältää vähintään Suomen kuntaliiton laatusuunnitelmamallin asiat.
Mikäli kyseessä on pieni ja tavanomainen työ, voidaan käyttää Ylläpitohankkeen työkohtainen
laatusuunnitelma -julkaisun  laatusuunnitelmalomaketta, jonka liitteinä käytetään tarvittaessa
Ylläpitohankkeen työkohtainen laatusuunnitelma-julkaisun mukaisia laatusuunnitelmakortteja.

Suomen kuntaliiton julkaisemassa laatusuunnitelmamallissa lueteltujen seikkojen lisäksi laatu-
suunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat täydennykset:

Valmiin kivipäällysteen avaaminen liikenteelle

Maakostealle betonille asennettaessa kiviurakoitsija osoittaa, miten urakoitsija omalta osaltaan
varmistaa, ettei valmiille kivipäällysteelle pääse liikennettä ennen kuin betoni on riittävän kovet-
tunut. Tarvittaessa päällystystyö toteutetaan osa-alueina siten, että liikenteelle aiheutuu mahdolli-
simman vähän haittaa.

Hankinnat ja materiaalitoimitukset

Hankinnoille  määritellään valmistelu-, tilaus- ja toimitusajankohdat sekä tapa, jolla toimituksen
ajallista toteutumista valvotaan.

Aineiden ja tarvikkeiden toimituksiin varataan riittävä toimitusaika. Kauppa solmitaan ja tilauk-
sen toimittamiseen tarvittavat tiedot ilmoitetaan aineiden ja tarvikkeiden toimittajille niin ajoissa,
että kireä toimitusaikataulu ei viivästytä toimituksia eikä korota hintaa.

Toimituksen laatutarkastukset määritellään sopimuskohtaisesti. Jos toimittaja tekee tai teettää
tarkastuksia, sovittujen tarkastus- ja hyväksyntädokumenttien tulee olla toimituksen mukana.
Kaikille toimituksille tehdään vastaanottotarkastus työmaalla.

5.3 Laadunvarmistustoimenpiteet

Tässä luvussa käsitellään laadunvarmistusta päällystystyön eri vaiheissa. Rakentamisen aikaisin
laadunvarmistustoimin varmistutaan tarvikkeiden ja työnsuorituksen vaatimustenmukaisuudesta.
Valmiin päällysteen hyväksymiskokein todetaan päällysteen vaatimustenmukaisuus.

Laatu on tarkoituksenmukaisinta varmistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa rakentamis-
prosessia. Tavoite on, että tilaajan tekemät silmämääräistarkastukset ja dokumenttien tarkastuk-
set riittävät rakentamisen aikaisiksi ja valmiin päällysteen laadunvalvontakokeiksi. Tilaajalla on
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kuitenkin oikeus tehdä omalla kustannuksellaan tarkastuksia ja pistokokeita rakentamisen kaikis-
sa vaiheissa siten, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa urakoitsijan toiminnalle.

Rakentamisen aikaiset laadunvarmistustoimet ja niiden tulokset talletetaan viivytyksettä rakenta-
misen aikaisiin valvonnan dokumentteihin, jotka ovat tilaajan valvontaa suorittavan henkilön
käytössä. Toimiessaan pääurakoitsijana kiviurakoitsija tekee kaikista havaitsemistaan laatupoik-
keamista välittömästi tilaajalle poikkeamailmoituksen, laatii poikkeamaraportin ja liittää sen ra-
kentamisen aikaisiin dokumentteihin. Tilaaja päättää miten häiriötapauksessa toimitaan.

Vaatimukset täyttämättömiä aineita ja tarvikkeita ei saa käyttää.

Laatu todetaan SKTY 14:n ja KT97: mukaisesti. Lisäksi tehdään seuraavassa esitetyt laadunvar-
mistuskokeet.

5.3.1 Työnaikainen laadunvarmistus

Ennen kivien asennusta tehdään mallikiveys, jonka hyväksynnästä tilaaja päättää. Mallin perus-
teella hyväksytään kiveyksen asennustyö ja mahdollisesti kiveyskuviot

Kiven materiaaliominaisuudet todetaan kiven toimittajalta saadun tutkimusselostuksen, sertifi-
kaatin tms. tai Luonnonkivikäsikirjan avulla.

Kivituotteiden ulkonäköä verrataan silmämääräisesti kivimalliin. Tuotteissa ei saa olla oleellisia
poikkeamia mallista, mutta luonnonkiven luonnollinen värivaihtelu on sallittua.

Kivituotteiden mitat, mittatoleranssit, pinnan tasaisuus ja pinnan epäsäännöllisyydet todetaan sil-
mämääräisesti ja tarvittaessa EN1341:n, EN1342:n ja EN1343:n mukaisin mittauksin.

Asennusmateriaalit

Saumaus- ja asennushiekan toimittaja osoittaa vaatimustenmukaisuuden tutkimusselostuksella,
sertifikaatilla tms. Rakeisuuksien tarkastamiseksi hiekoista otetaan näytteitä, jotka seulotaan ra-
keisuuden määrittämiseksi. Asennushiekan näytemäärät ovat KT97 taulukon 2601 mukaiset.

Maakostean betonin massan koostumus tarkastetaan betonitehtaan punnitusraportista ja tarvitta-
essa betonista irrotettujen näytteiden laboratoriotutkimusten avulla.

Maakostean betonin koostumus ja tiivistys vaikuttavat merkittävästi betonin lujuuteen, joten tau-
lukoiden 7 ja 8 arvot ovat suuntaa-antavia.

Sideaineeseen lisätty lentotuhka hidastaa betonin kovettumista. Kun sideaineen tuhkapitoisuus
on korkeintaan 20 paino-% sideaineen määrästä, lujuudenkehityksen hidastuminen on siinä mää-
rin vähäistä, että taulukoiden 7 ja 8 arvoja voidaan käyttää, kun kovettumisen aikainen keskimää-
räinen lämpötila on yli 15 ºC. Kun sideaineen tuhkapitoisuus on suurempi kuin 20 paino-% side-
aineen määrästä ja keskimääräinen kovettumisen aikainen lämpötila on enintään 15 ºC, betonin
kovettuminen hidastuu merkittävästi, eikä taulukoiden 7 ja 8 arvoja voi soveltaa.

Maakostealle betonille asennettaessa suositellaan Rapid-sementin käyttöä ja lentotuhkan käytön
välttämistä.
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Asennustyöt

Kun laatat tai kivet asennetaan maakostealle betonille, kantava betonilaatta jälkihoidetaan valun
jälkeen joko estämällä kosteuden haihtuminen peittämällä betoni esimerkiksi muovilla tai kaste-
lemalla betonivalua niin, että sen pinta pysyy märkänä.

Maakostealle betonille asennettua päällystettä ei saa kuormittaa ennen kuin sekä kantavan laatan
että asennuskerroksen betoni on saavuttanut riittävän lujuuden. Riittävä lujuus voidaan arvioida
karkeasti kovettumislämpötilan ja iän avulla.

Maakostealle betonille asennetun kivipäällysteen kuormitusiän ja jäätymislujuuden arviointi
lämpötilaseurannan avulla:

Betonin kovettumislämpötilaa seurataan työmaalla luotettavalla tavalla siten, että voidaan
määrittää sekä keskimääräinen vuorokausittainen kovettumislämpötila että ajankohta, jol-
loin lämpötila on laskenut 0 ºC:n alapuolelle. Luotettavin menettely on seurata betoin läm-
pötilaa. Betonin lämpötilaseurannan sijasta voidaan mitata ilman tai maan lämpötila. Kyl-
menevänä vuodenaikana (syksy) mitataan ilman ja lämpenevänä vuodenaikana (kevät)
maan lämpötilaa. Työmaalla tehtävän ilman lämpötilamittauksen sijasta voidaan käyttää Il-
matieteen laitoksen rakennussääpalvelua tai tilata Ilmatieteen laitoksen paikkakuntakohtai-
sia ilman lämpötilamittauksen tuloksia. Ilmatieteen laitokselta voi tilata vuorokausittaisten
3 h:n välein tehtyjen lämpötilamittausten tulokset sekä vuorokauden minimilämpötilan
mittaustuloksen.

Taulukon 7 avulla arvioidaan karkeasti ikä, jolloin kivipäällystettä voidaan kuormittaa
suunnittelukuormaa vastaavalla kuormalla, kun K10-betonin sideaineena on CEM II A
42,5 (yleissementti) tai CEM II A 42,5 R (rapidsementti). Kuormitusiän saavuttaminen tau-
lukon 7 mukaisessa iässä edellyttää, että betonin kovettumisen aikainen lämpötila ei laske
nollan alapuolelle. Taulukon 7 väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti.

Betoni on suojattava jäätymiseltä, kunnes betoni on saavuttanut jäätymislujuuden. Taulu-
kossa 8 esitetään jäätymislujuuden saavuttamiseen tarvittavan ajan arvio,  kun lujuusluo-
kaltaan K10 betonin sideaineena on CEM II A 42,5 (yleissementti) tai CEM II A 42,5 R
(rapidsementti). Taulukon 8 väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti.

Kosteuden haihtuminen maakosteasta betonista valmistetusta kantavasta laatasta estetään.

Valmiin päällysteen hyväksymiskokeet

Kiven materiaaliominaisuudet todetaan kiven toimittajalta saadun tutkimusselostuksen, sertifi-
kaatin tms. tai Luonnonkivikäsikirjan avulla.

Kivituotteiden ja valmiin kiveyksen ulkonäköä verrataan silmämääräisesti kivimalliin. Kivissä ei
saa olla oleellisia poikkeamia mallista.

Kivituotteiden mitat, mittatoleranssit, pinnan tasaisuus ja pinnan epäsäännöllisyydet todetaan nä-
kyvältä osaltaan silmämääräisesti ja muilta osin rakentamisen aikaisista valvonnan dokumenteis-
ta. Tarvittaessa tehdään kivien näkyvien osien EN1341:n, EN1342:n ja EN1343:n mukaisia mit-
tauksia.
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Saumaus- ja asennushiekan vaatimustenmukaisuus todetaan hiekan toimittajalta saadun tutki-
musselostuksen, sertifikaatin tms. ja rakentamisen aikaisten valvonnan dokumenttien avulla.

Maakostean betonin massan koostumus tarkastetaan betonitehtaan punnitusraporttien ja rakenta-
misen aikaisten valvonnan dokumenttien avulla.

Maakostean betonin riittävä lujuus kuormitushetkellä ja asennusbetonin lujuus jäätymisajankoh-
tana tarkistetaan lämpötilaseurannan tulosten ja taulukoiden 7 ja 8 avulla.

KIRJALLISUUS

1 Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena. Suomen kuntatekniikan yhdistys, Julkaisu
14. Betonitieto. Helsinki 1997. 127 s.

2 Betonin suoja-aineiden SILKO-kokeet. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Espoo 1998. 24
s. Myynti: VTT Rakennustekniikka, Rakennusmateriaalit ja -tuotteet sekä puutekniikka, Be-
tonin valmistus- ja rakennetekniikka.

3 Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97. KT97. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 1997.
290 s.

4 Luonnonkivikäsikirja. Kiviteollisuusliitto ry. Helsinki. 1997.
5 MaaRYL
6 Ylläpitohankkeen työkohtainen laatusuunnitelma. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2001. 27 s.
7 Suomen rakentamismääräyskokoelman osa B1(RakMK:B1)
8 SFS 5449. 1988. Betoni. Säilyvyys. Pakkas-suolakestävyys. Helsinki: Suomen Standardisoi-

misliitto. 3 s.
9 EN 1341. 2000. Slabs of natural stone for external paving -Requirements and test methods.

European committee for standardization. 61 s.
10 EN 1342. 2000. Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods.

European committee for standardization. 62 s.
11 EN 1343. 2000. Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods.

European committee for standardization. 26 s.
12 prEN 12371. 1999. Natural stone - Test Methods. Determination of frost resistance. Euro-

pean committee for standardization. 13 s.
13 prEN 12407. 1999. Natural stone test methods - Petrographic examination. European com-

mittee for standardization. 18 s.
14 SFS-EN 12372. 1999. Luonnonkivien testausmenetelmiä - taivutuslujuuden määritys keskei-

sellä kuormituksella. 10 s.



VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka  LIITE 1
RET37-IR-13/2001 - osa 2/3 1(2)

LUONNONKIVISET TASOKIVEYKSET - LAATTOJEN MITOITUSOHJEEN TIIVISTELMÄ

1 Ohjeen soveltuvuus

Mitoitusohje koskee tasokiveyksiä, joiden alusrakenteena on Helsingin kaupungin jalkakäytävissä yleisesti käyttämä
alusrakenneratkaisu tai näitä kantavampi alusrakenne. Rakenteet ovat murske-asennushiekka-kivipäällyste ja murs-
ke-betonilaatta (maakostea betoni) -asennusbetoni-kivipäällyste. Mikäli alusrakenteet ovat kantavuudeltaan edellä
mainittuja heikommat, mitoitusohje ei päde ja koko rakenteen suunnittelu on tehtävä asiantuntijatyönä.

2 Kuormaluokat

Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaiset kuormaluokat esitetään taulukossa 1.

Taulukko 1. RakMK:B1:n mukaiset kivipäällysteen kuormaluokat.
Kuormaluokka Pistekuorma (kN) Kuormitusala (m2)

1 Liikennettä ei ole rajoitettu (Teiden ja katujen liikennekuormat) 100 0,3 · 0,3
2 Henkilö-, paketti- tai kuorma-autot, joiden kokonaispaino ≤ 15 t 50 0,3 · 0,3
3 Henkilö- tai pakettiautot, joiden kokonaispaino ≤ 4,5 t 20 0,1 · 0,1
4 Henkilöautot, joiden kokonaispaino ≤ 2 t 10 0,1 · 0,1

3 Taivutusvetolujuus

Taulukossa 2 esitetään eräiden kivilajien taivutusvetolujuuden ominaisarvo, fsbtk.

Taulukko 2. Eri kivilajien standardin SFS-EN 12372 mukaiset 50 · 50 · 300 mm3 :n prismoilla määrite-
tyt taivutusvetolujuuden ominaisarvot.

Kivilaji fsbtk (MPa)
Baltic Brown 11,5
Kuru Grey 20
Korpi Black 20
Balmoral Red 12,5
Aurora 20

4 Suositeltavat laatta- ja kivikoot

Suositeltavat laatta- ja kivikoot esitetään taulukossa 3.

Taulukko 3. Suositeltavat laatta- ja kivikoot.
Suositeltavat laatta- ja kivikoot

Sivumitat, mm Paksuus, mm
100 · 100 100
150 · 150 80/ 100
150 · 300 80/ 100
300 · 300 80/ 100
300 · 450 80/ 100
300 · 600 80/ 100
600 · 600 80/ 100

5 Asennus hiekkapohjalle

- Alaspäin kapenevista nupukivistä ladotut päällysteet soveltuvat teiden ja katujen liikennekuormille, kuormaluok-
ka 1.

- Saumaleveydeksi suositellaan sahattuja tuotteita käytettäessä 5 mm ja lohkottuja 15 mm.
- Kivi- tai laattapäällystettä voi kuormittaa enintään kuormaluokan 4 (taulukko 1) mukaisella henkilöautolla, jonka

kokonaispaino on 2 t (pistekuorma 10 kN).

6 Asennus maakostealle betonille

- Kivet, joiden sivumitan suhde paksuuteen ≤ 3 soveltuvat teiden ja katujen liikennekuormille, kuormaluokka 1.
- Saumaleveydeksi suositellaan sahattuja tuotteita käytetäessä 5 mm ja lohkottuja 15 mm.
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- Kivilaattojen ja asennusbetonin välisen tartunnan parantaminen esimerkiksi levittämällä sementtivelliä maakos-
tean betonin ja laatan väliin ei lisää päällysteen kantavuutta.

Taulukossa 4 esitetään eräiden kivilajien suositeltavien laatta- ja kivikokojen päällystekivestä ja -laatasta riippuvat
kuormaluokat (taulukon 1 mukaiset) maakostealla betonipohjalla, kun taivutusvetolujuus on määritetty standardin
SFS-EN 1341 mukaisesti 50 · 50 · 300 mm3 :n prismoilla.

Taulukko 4. Eräistä kivilajeista valmistettujen suositeltavan kokoisten laattojen ja kivien päällystekivetsä tai -
laatasta riippuvat kuormaluokat maakostealla betonipohjalla, kun taivutusvetolujuus on määritetty
standardin SFS-EN 1341 mukaisesti 50 · 50 · 300 mm3 :n prismoilla.

Laatta- tai kivikoko Kivilaji
mm3 Baltic Brown Kuru Grey Korpi Black Balmoral Red Aurora

150 · 150 · 80  *) 1 1 1 1 1
150 · 300 · 80 4 3 3 4 3
300 · 300 · 80 3 2 2 3 2
300 · 450 · 80 3 3 3 3 3
300 · 600 · 80 4 3 3 4 3
600 · 600 · 80 3 2 2 3 2

100 · 100 · 100  *) 1 1 1 1 1
150 · 150 · 100  *) 1 1 1 1 1
150 · 300 · 100 3 3 3 3 3
300 · 300 · 100 3 2 2 2 2
300 · 450 · 100 3 2 2 3 2
300 · 600 · 100 3 3 3 3 3

*) Mitoittava tekijä ei ole kiven taivutusvetolujuus, vaan betonin lujuus.

7 Mitoitus

Kun laatan sivumitat ovat 150 - 900 mm ja sivumitta-paksuus-suhde ≥ 3, laatan suunnittelukuorma lasketaan kaa-
vasta 1.

(1) sbtkRd f
l

hbN
⋅⋅

⋅
=

15006,1

2

jossa h on laatan paksuus (mm),
b laatan leveys (mm),
l laatan pituus (mm),
fsbtk taivutusvetolujuuden ominaisarvo (MPa) ja
NRd suunnittelukuorma (kN).
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