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2. LUONNONKIVEN MATERIAALITIETO
 

kivituotteiden tuotantoprosessien päävaiheet. Erityisesti pai-
notetaan seikkoja, joilla on vaikutusta kivituotteen ulkonäköön, 
tekniseen laatuun ja hintaan.

 2.2 Rakennuskivigeologian perusteet

Yleistä
Luonnonkivien geologinen syntyprosessi on kivituotannon 
ensimmäinen ja tärkein vaihe. Sen aikana määräytyvät luonnon-
kivimateriaalin ominaisuudet. Nykyisten rakennuskivien synty 
ajoittuu satojen, jopa tuhansien miljoonien vuosien taakse. 
Kivituotannossa luonnon valmistama materiaali viimeistellään 
hyötykäyttöön sopivan kokoisiksi, muotoisiksi ja näköisiksi kivi-
tuotteiksi.

2.1 Johdanto

Luonnonkivi on ulkonäöltään korkealaatuinen, oikein käytettynä 
erittäin kestävä ja pitkällä aikavälillä edullinen rakennusmate-
riaali. Kallioperässämme on lukuisa joukko erilaisia kivilajeja, 
joiden ominaisuudet poikkeavat toisistaan varsin paljon. Luon-
nonkivityyppien ulkonäkö, fysikaaliset ja käyttötekniset omi-
naisuudet sekä soveltuvuus vaihtelevat. Jotta voisi ymmärtää 
kivimateriaalin ominaisuuksia ja suunnitella toimivia rakenteita, 
on syytä perehtyä rakennuskivien materiaalitietoon, geologiaan.

Luonnonkiven tuotanto on pitkälle koneellistettua, mutta kiven 
louhinnassa ja jalostuksessa vaaditaan hyvää kiven ominaisuuk-
sien tuntemusta ja ammattitaitoa. Myös suunnittelijan ja kiven 
käyttäjän on hyödyllistä tuntea kivenjalostuksen perusteet ja 
kiven työstötekniset mahdollisuudet. Ohjeessa esitetään eri 

Kuva 2-1. Maapallon pintaosan rakenne.
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Maankuoren rakenne ja kivilajit

Rakennekerrokset

Maapallossa on sisinnä rautanikkeliydin (16 t-% maa-pallosta), 
sen ulkopuolella rautamagnesiumsilikaatteja sisältävä vaippa 
(83 t-%) ja uloinna runsaasti alumiinisilikaatteja sisältävä kuori (1 
t-%). Kuoren ja vaipan rajapinta, moho, määritellään seismisten 
aaltojen etenemisnopeuden perusteella. Kuoren paksuus on 
valtamerien alla, vesikerros mukaan lukien 10 km, manneralueil-
la keskimäärin 40 km ja paksuimmillaan, nuorten poimuvuoris-
tojen alueella, yli 70 km (kuva 2-1).

Maapallon uloin kerros, litosfääri, käyttäytyy jäykän kivikuoren 
tavoin. Kaivoksista ja syvistä porareijistä tehdyt havainnot osoit-
tavat, että lämpötila nousee 15 °C kutakin kilometriä kohden. 
Siten noin 70 km:n syvyydellä maankuoren lämpötila on noin 
1000 °C, jolloin kivi alkaa korkean paineen alaisena virrata. Peh-
meän kiven vyöhykettä kutsutaan astenosfääriksi (kuva 2-1). 
Vaipassa ja ytimessä on sulaa ainesta tai sulia osia.

Kivien synty

Maankuoren kivilajit ovat luonnossa syntyneitä yhden tai 
useamman mineraalin kasaumia. Ne ovat syntyneet useiden mil-
jardien vuosien aikana kuoriosan alla olevasta sulasta magmas-
ta, kivien rapautumistuotteista ja luonnon eloperäisistä jäänteis-
tä. Maankuoressa on periaatteessa meneillään jatkuva, joskin 
ihmisen ajanlaskussa tarkasteltuna erittäin hidas geologinen 
tapahtumasarja, jossa kivilajeja syntyy, muuttuu ja rapautuu. Hi-
taat geologiset muutokset ilmenevät mannerlaattojen liikkumi-
sena ja maankuoren poimuttumisena, joihin liittyy luonnonilmi-
öinä mm. tulivuorenpurkauksia ja maanjäristyksiä. Syntytapansa 
perusteella luonnonkivet luokitellaan magmakiviin, sedimentti-
kiviin tai metamor�siin kiviin. Kaikissa tapauksissa ei eri luokkien 
välille voida määrittää yksiselitteistä selvää rajaa. Kuvassa 2-2 on 
esitetty luonnonkivien geologisen kierron pääperiaatteet .
  
Magmakivet

Magmakivet ovat syntyneet kivisulan eli magman jäähtyessä 
ja kiteytyessä. Ne jaetaan edelleen syväkiviin, jotka ovat ki-
teytyneet hitaasti syvällä maan kuoressa vakaissa lämpötila-ja 
paineolosuhteissa sekä pintakiviin, jotka ovat jähmettyneet 
nopeasti purkauduttuaan tulivuorista kivisulana maan pinnalle 
(vulkaaniset kivet) tai lähelle pintaa (puolipinnalliset kivet). Ki-
teytymisprosessissa syntyvä kivilaji riippuu olosuhteista kuten 
paineesta ja lämpötilasta sekä niiden muutoksista. Rakennus-
materiaaleina tärkeimmät magmakivilajit ovat graniitti, dioriitti, 
gabro ja näiden moninaiset muunnokset. Taulukossa 2-1 on 
esitetty tavallisimmat magmakivet ja niitä koostumukseltaan 
vastaavat pintakivet.
 

Magmakivi Vastaava pintakivi tai
puolipinnallinen kivi

Graniitti Ryoliitti

Granodioriitti Dasiitti

Syeniitti Trakyytti

Dioriitti Andesiitti

Gabro Basaltti, Diabaasi

Peridotiitti Komatiitti

Taulukko 2-1. Tavalliset syväkivet ja niitä vastaavat pintakivet.

Sedimenttikivet

Sedimenttikivet eli kerrostuneet kivet ovat syntyneet kallioperän 
rapautuessa, eroosiossa muodostuneiden irtainten, osin elope-
räisten ainesten kulkeutues-sa, kerrostuessa ja iskostuessa eli 
kovettuessa. Sedimenttikivien rakenne on lähes aina kerroksel-
linen. Sedimenttikivet peittävät noin kaksi kolmasosaa kaikista 
mantereista ja merenpohjista, vaikka niiden osuus maankuoren 
kivilajeista on vain noin 5 %.

Kuva 2-2. Geologinen kiertokulku.
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Tavallisimpia ja yleisimmin rakentamisessa käytettyjä sediment-
tikiviä ovat karbonaattikivi ja hiekkakivi. Karbonaattikiviä ovat 
kalkkikivi ja dolomiitti. Karbonaattikiviä nimitetään yleisesti 
marmoreiksi, vaikka marmori itse asiassa on metamorfoituneen 
eli uudelleenkiteytyneen karbonaattikiven nimitys. Travertiini on 
erittäin huokoista, kerroksellista kalkkikiveä (ks. taulukko 2-2).

Sedimentti Sedimenttikivilaji

Sora Konglomeraatti

Hiekka Hiekkakivi

Arkoosihiekka Arkoosihiekkakivi

Karbonaatti (Kalkki) Kalkkikivi

Turve Ruskohiili, Kivihiili

 Taulukko 2-2. Tyypilliset sedimenttikivet ja niitä vastaavat sedimentit.

Metamor�set kivet

Metamor�set eli muuttuneet kivet ovat syntyneet magma- tai 
sedimenttikivistä muuttumisen eli metamorfoosin seurauksena. 
Lämpötilan nousu, paineen kasvu ja maankuoren liikkeet (poi-
muttuminen) ovat tekijöitä, jotka aiheuttavat kiven mineraalien 
ja rakenteen muuttumista. Kivilajien muuttuminen on hyvin 
hidas prosessi ja syntyvän kivilajin ominaisuudet riippuvat rat-
kaisevasti ulkoisista kiveen vaikuttavista olosuhteista ja niiden 
vaikutusajasta. 

Alkuperäinen kivi Metamor�nen kivi lisääntynyt 
metamorfoosiaste

Sedimenttikivet

Konglomeraatti Konglomeraattiliuske

Hiekkakivi Kvartsiitti

Arkoosihiekkakivi Arkooosikvartsiitti
              Paragneissi

Savikivi

Fylliitti
Kiilleliuske
             Kiillegneissi
                         Granuliitti

Kalkkikivi Marmori

Magmakivet

Graniitti Graniittigneissi, Ortogneissi

Dioriitti, Gabro metadioriitti, -gabro
            Am�boliitti

Peridotiitti Serpentiinikivi
            Vuolukivi

Diabaasi Metadiabaasi
            Am�boliitti

Ryoliitti Metaryoliitti,
            Kvartsimaasälpäliuske

Basaltti, Andesiitti
Metabasaltti
             Meta-andesiitti
                         Am�boliitti

Taulukko 2-3. Metaforiset kivilajit.

Metamorfoosiasteen lisääntyessä kivilajin mineraalikoostumus 
ja rakenne muuttuvat, jolloin myös kiven ulkonäkö ja tekniset 

ominaisuudet muuttuvat. Metamor�set kivet ovat usein suun-
tautuneita ja liuskeisia. Tähän ryhmään kuuluvia rakennuskivila-
jeja ovat gneissi, marmori, liuskeet ja vuolukivi (ks. taulukko 2-3).
 
Kivilajien nimitykset

Kansainvälisessä kivikaupassa kivilajinimitysten käyttö on kir-
javaa ja osin ristiriitaista geologisten nimitysten kanssa. Usein 
kaupallisessa kiviluokituksessa käytetään yksinkertaistettua 
pääjakoa graniitteihin ja marmoreihin. Muita käytettyjä kivityyp-
pejä ovat kalkkikivi, hiekkakivi, travertiini, liuskekivi, porfyyri ja 
alabasteri. Marmoriksi kutsutaan yleisesti rakennuskivenä käy-
tettyjä kalkkikiviä ja joskus muitakin kivilajeja. Eräillä seuduilla 
Italiassa sanalla marmori (marmi, ital.) tarkoitetaan luonnonkiveä 
yleensä. Kaupallisessa kielenkäytössä kaikkia magmakivilajeja 
nimitetään yleisesti graniiteiksi. Esimerkiksi gabroa, dioriittia ja 
diabaasia kutsutaan usein mustiksi graniiteiksi. Suositeltavaa 
on käyttää kivestä sen geologista kivilajinimitystä, mikäli se on 
tiedossa. Taulukossa 2-4 on esitetty yleisesti käytetyt kivilajinimi-
tykset ja vastaavien kivilajien geologiset nimitykset.
 
 

Kivestä käytetty nimitys Kivien geologiset kivilajinimitykset

Graniitti

Graniitti, Syeniitti, Tonaliitti, Dioriitti, 
Gabro, Granodioriitti, Anortosiitti, Di-
abaasi, Peridotiitti, Kvartsiitti, Basaltti, 
Ryoliitti, Migmatiitti, Gneissi, yms. 
Lähinnä magmasyntyiset kovat kivet.

Marmori Marmori, Kalkkikivi, Travertiini, Onyk-
si, Serpentiniitti

Hiekkakivi Hiekkakivi, Kalkkikivi, Kalkki-hiek-
kakivi

Kalkkikivi Kalkkikivi, Dolomiitti, Kalkki-hiek-
kakivi

Liuskekivi/Kvartsiitti
Kvartsiitti, Kiilleliuske, Fylliitti, 
Kloriittiliuske, Gneissi, Hiekkakivi, 
Am�boliitti

Porfyyri Porfyyri, Trakyytti, Andesiitti, Diabaasi

Alabasteri Alabasteri, Marmori, Onyksi

Mineraalit 

Maankuoren mineraalit

Mineraalit ovat luonnossa esiintyviä elottomia kiinteitä aineita, 
joilla on tietty kemiallinen koostumus ja joissa atomit ovat sään-
nönmukaisessa järjestyksessä. Mineraalit ovat luonnonkivien 
rakenneosia. Useim¬mat kivilajit koostuvat useammasta kuin 
yhdestä mineraalista. Muutamat kivilajit kuten kvartsiitti (kvartsi) 
ja marmori (kalsiitti) koostuvat pääasiassa yhdestä mineraalista. 
Mineraaleilla, joita tunnetaan noin 4000 eri lajia, on kullakin tiet-
ty rakenne ja kemiallinen koostumus. Ne voivat olla olomuodol-
taan kiteisiä tai amor�sia. Maankuoren luonnonkivilajit muodos-
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tuvat pääasiassa noin kahdestakymmenestä päämineraalista, 
joiden osuus maankuoresta on noin 99 %. Kivien mineraaleista 
noin puolet on erilaisia maasälpälajeja. Muita yleisiä mineraaleja 
ovat kvartsi (12 %), pyrokseenit, am�bolit ja oliviini (26 %), kiille 
ja karbonaatit. Taulukossa 2-5 on esitetty tärkeimpien rakennus-
kivilajien päämineraalit.

Kuva 2-3. Luonnonkiven mineraalikoostumuksen määrityksessä käytetään mikros-
kooppitutkimusta.

Mineraalien koostumus

Luonnonkiven ominaisuudet riippuvat sen mineraalikoostumuk-
sesta. Kullakin mineraalilla on tietty kemiallinen koostumus ja 
kiderakenne. Mineraalit muodostuvat yhdestä tai useammasta 
alkuaineesta. Kemialliselta koostumukseltaan mineraalit ovat 
pääasiassa silikaatteja, sul�deja, halogenideja, oksideja, sulfaat-
teja, fosfaatteja ja karbonaatteja (taulukko 2-6).

Mineraalien ominaisuudet

Mineraaleilla on tietty säännönmukainen rakenne, josta niiden 
ulkonäkö ja fysikaaliset ominaisuudet perimmältään riippu-
vat. Kidejärjestelmiä, joihin kaikki luonnon mineraalit voidaan 
sijoittaa; on yhteensä seitsemän. Kiteiden rakenne eri kidejär-
jestelmissä on seurausta atomien välisestä ryhmittymisestä. 
Mineraalin asulla tarkoitetaan sen ulottuvuuksien keskinäistä 
suhdetta. Mineraali voi olla asultaan mm. rakeinen, pitkänomai-
nen, puikkomainen, kuituinen tai suomuinen. Eri mineraalien 
ulkonäkö- sekä fysikaaliset ja optiset ominaisuudet vaihtelevat 
huomattavasti. Taulukossa 2-7 on esitetty yleisimpien mineraali-
en ominaisuuksia.
 

Tärkeimmät hyötykivilajit

Graniitti

Graniitti on maailman yleisin ja tärkein syväkivilaji. Tyypillisen 
graniitin mineraalikoostumus on 10 - 30 % kvartsia, 40 - 70 % 
kalimaasälpää, 10 - 30 % plagioklaasia, 3 - 10 % biotiittia ja muu-
tama prosentti muita mineraaleja. Graniitit ovat usein värikkäitä, 
sävyltään harmaita, punertavia, ruskeita tai vihertäviä. Vaaleat 
graniitit ovat harvinaisia. Graniitin värin määrää pääasiassa kali-
maasälvän väri. Kaupallisessa kielenkäytössä graniiteiksi kutsu-
taan usein myös mustia silikaattikiviä kuten dioriitteja, gabroja ja 
diabaaseja sekä voimakaskuvioisia migmatiitteja ja gneissejä.

Taulukko 2-5. Luonnonkivien mineraalikoostumus.
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Graniitti on useimmiten keski- tai karkearakeinen kivilaji, jossa 
mineraalit ovat tavallisesti ilman kidemuotoa epäsäännöllisinä 
rakeina. Graniittien rakenne on yleensä järjestymätön, joskus 
lievästi suuntautunut. Porfyyrisissä ja karkeissa graniiteissa ki-
teet saattavat olla myös omamuotoisia. Viborgiittirakenteessa 
hienossa perusmassassa on suurehkoja pyöreitä maasälpära-
keita, ovoideja, joita ympäröi plagioklaaasikehä. Pyterliittiseksi 
kutsutaan vastaavaa porfyyristä rakennetta, jossa maasälpära-
keiden ympärillä ei ole plagioklaasikehää. Graniittien tekniset 
ominaisuudet vaihtelevat lähinnä raekoon, rakeiden sidostavan 
ja suuntautuneisuuden mukaan.

Syväkiviryhmän kivilajien erikoisuus on pallokivi, jota usein kut-
sutaan myös pallograniitiksi. Sen keskirakeisessa pohjamassassa 
on suurikokoisia pyöreähköjä, kerroksellisesti kuvioituja rakeita, 
`palloja’, joiden halkaisija vaihtelee 50–200 mm. Pallorakeille 
on ydintä ympäröivien kehien lisäksi ominaista sälömäinen sä-
teittäisrakenne. Pallokiviä on löydetty kymmeniä tyyppejä eri 
puolilla maatamme. Monet pallokivet ovat erikoisuuksina luon-
nonsuojelulain perusteella suojeltuja. Poikkeuksena on Kurun 
pallokivi, jonka käyttöä ei luonnonsuojelulailla ole rajoitettu.

Graniitti on lujaa ja ilmeikästä luonnonkiveä, jonka kestävyys 
rakennuskivenä on erinomainen. Kovien kivien työstötekniikan 
kehittyessä ja kivipintojen kestävyysvaatimusten kasvaessa on 
graniitin käyttö rakentamisessa jatkuvasti lisääntynyt.

Dioriitti ja gabro

Dioriitti sisältää tavallisesti 60 - 80 % plagioklaasia 20 - 40 % bio-
tiittia, sarvivälkettä ja pyrokseenia sekä joskus vähän kvartsia. 
Jos dioriitissa on runsaastikvartsia (10 - 20 %), sitä kutsutaan 
kvartsidioriitiksi tai vaihtoehtoisesti tonaliitiksi, ja jos siinä on 
lisäksi kalimaasälpää, kiveä nimitetään granodioriitiksi. Dioriitit 
ovat väriltään tummanharmaita tai miltei mustia. Tonaliitit voivat 
olla myös väriltään hyvin vaaleita, jos kiven sisältämien tummien 

mineraalien osuus on pieni. Dioriitit ovat yleensä tasarakeisia ja 
joskus selvästi suuntautuneita. Raekoko vaihtelee hienorakeises-
ta keskirakeisiin.

Gabro muistuttaa ulkonäöltään dioriittia. Sen päämi-neraalit 
ovat 40 - 70 % plagioklaasia, 20 - 50 % sarvivälkettä, pyrokseene-
ja ja oliviinia. Gabron värit ovat mustanharmaa ja musta. Poikke-
uksena on gabron valkoinen tai harmahtavan värinen muunnos 
anortosiitti, jossa tummia mineraaleja on vähän tai vain satun-
naisesti. Rakenteeltaan gabrot ovat keski- tai karkearakeisia ja 
yleensä tasarakeisia. Diabaasi on musta juonikivi, joka myös lu-
keutuu mineraalikoostumukseltaan gabroluokkaan.

Gabro- ja dioriittiesiintymät ovat yleensä pieniä ja rikkonaisia, 
mikä rajoittaa kivien tuotantoa. Hukkakiven osuus louhinnassa 
on kallion rikkonaisuudesta johtuen erittäin suuri. Dioriitti ja 
gabro esiintyvät usein liukuvasti samassa esiintymässä, jossa voi 
olla myös peridotiittisia osueita. Mustat syväkivet ovat perin-
teisesti olleet suosittuja hauta- ja rakennuskiviä, joiden kysyntä 
kivimarkkinoilla on tasaisesti hyvä.
 
Marmori

Marmori on maailman tunnetuin luonnonkivi, jolla on pitkät ja 
monipuoliset perinteet kaikessa rakentamisessa. Maailman yli-
voimaisesti johtava marmorin tuottaja ja käyttäjämaa on Italia. 
Marmorit ovat syntyneet kalkkikivestä uudelleen kiteytymällä 
kontakti- tai aluemetamorfoosissa. Marmori on yleensä keski- tai 
karkearakeista kalsiittia. Luonnostaan puhtaan valkoinen kalsiit-
timarmori on kiven sisältämien lisämi-neraalien johdosta usein 
raitaista, liekkikuvioista, laikukasta tai juovikasta. Marmorien 
värisävyjä ovat valkoinen, harmaa, musta, vihreä, ruskehtava 
ja vaaleanpunainen. Jos kalsiitin lisäksi kivessä on dolomiittia, 
kutsutaan sitä dolomiittimarmoriksi. Suomessa esiintyvät raken-
nuskivimarmorit ovat dolomiittimarmoreja. Marmorit kestävät 
koostumuksensa ja kiderakenteensa vuoksi huonosti kaupunki- 

Taulukko 2-6. Mineraalien kemiallinen koostumus.
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ja teollisuusilmastoa, joten niiden pääasialliset käyttökohteet 
ovat nykyisin rakennusten sisätilojen pintarakenteet.

Kalkkikivi

Kalkkikivi on syntynyt saostumalla vedestä joko kal-siumkar-
bonaattia sitovien organismien välityksellä tai epäorgaanisesti. 
Kerrostunut kalkkikivi on tavallisesti hienorakeista. Hyvin usein 
siinä esiintyy myös fossiileja. Kalkkikiven värivalikoima on erit-
täin monipuolinen, sävyt vaihtelevat erittäin vaaleista mustaan. 
Kivien pintakuviointi vaihtelee varsin paljon riippuen niiden ra-
kenteesta ja lisäksi sahaussuunnasta. Kalkkikivi on hyvin yleinen 
kivilaji, jota louhi-taan eri puolilla maailmaa. Kovaa ja tiivistä, 
kiillottuvaa kalkkikiveä kutsutaan usein kaupallisessa kielenkäy-
tössä marmoriksi. Kalkkikiveä käytetään marmorin tapaan erityi-
sesti lattianpäällysteenä ja muissa sisäpinnoissa.

Travertiini

Travertiini on väriltään vaaleanruskeaa ja erittäin huokoista, 
kuumista lähteistä saostunutta kalkkikiveä. Huokoset ovat usein 
varsin suuria. Kivi on selvästi kerroksellista. Hienorakeisia ja tii-

viitä travertiineja käytetään yleisesti rakennuskivenä kalkkikiven 
tapaan. Kiven huokoset voidaan täyttää kivijauheesta ja liimasta 
sekoitetulla massalla, jolloin kiven käyttöominaisuudet esimer-
kiksi lattianpäällysteenä paranevat.

Onyksi ja alabasteri

Erittäin hienokiteisestä ja kauniin värisestä, joskus lähes lä-
pikuultavasta kalkkikivityypistä käytetään nimitystä onyksi. 
Onykseiksi kutsutaan joskus myös läpikuultavia kvartsikiteitä. 
Toinen, ulkonäöltään vastaava kivilaji on alabasteri, joka usein 
sekoitetaan onyksiin. Alabasteri ei kuitenkaan ole mineraalikoos-
tumukseltaan karbonaattia, vaan kipsiä eli kalsiumsulfaattia. 
Kiteytyneen kipsin rakeiden koko vaihtelee välillä 0.1 - 50 mm. 
Alabasterin kovuus on vain noin 2 Mohsin asteikolla, joten sen 
hyötykäyttö on rajoitettua. Happoja ja kemikaaleja alabasteri 
kuitenkin kestää huomattavasti paremmin kuin karbonaattinen 
onyksi. Kumpaakin kiveä käytetään etupäässä koriste-esineiden 
ja korujen valmistuksessa.
 

Taulukko 2-7. Tärkeimpien kivimineraalien ominaisuudet.
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Hiekkakivi

Hiekkakivi on iskostunutta eli kivettynyttä hiekkaa. Useimmiten 
rakeiden välisenä sidosaineena on hyvin hienorakeinen kvartsi. 
Joskus hiekkakiven sidosaineena on kalsiitti. Hiekkakiven väriva-
likoima on monipuolinen: keltainen, ruskea, punainen, violetti, 
harmaa, vaaleansininen tai tummanharmaa. Päämineraali on 
tavallisesti kvartsi. Hiekkakivi on sen vaaleiden, pastellisävyisten 
värien vuoksi suosittu rakennusmateriaali. Arkoosi on hiekkakivi, 
joka sisältää maasälpää ja kvartsia. Väriltään se on usein puner-
tavaa tai harmaata. Satakunnan hiekkakiviesiintymä on arkoosi-
hiekkakiveä.

Gneissi ja migmatiitti

Gneisseille on tunnusomaista juovikkuus, mikä johtuu siitä, 
että vaaleat ja tummat mineraalit ovat asettuneet eri kerroksiin. 
Gneissien mineraaleja ovat kvartsi, plagioklaasi ja/tai kalimaa-
sälpä sekä tummina mineraaleina kiilteet ja sarvivälke. Gneissit 
ovat värikkäitä ja usein voimakaskuvioisia kiviä. Gneissien kivi-
lajikohtaiset nimitykset perustuvat joko alkukivilajiin, mineraali-
koostumukseen tai ulkonäköön. Kaikki gneissit ovat suuntautu-
neita ja jotkut liuskeisia. Seoskiveä, jossa on vanhempaa, usein 
gneissimäistä kiviainesta ja nuorempaa, graniittista ainesta eri 
suhteissa, kutsutaan migmatiitiksi. Gneissit ja migmatiitit ovat 
nykyisin suosittuja rakennuskiviä niiden elävän ja vaihtelevan 
ulkonäön vuoksi.

Liuskeet

Tavallisia rakennuskivenä käytettyjä liuskeita ovat kiilleliuskeet, 
fylliitit ja kvartsiitti. Kiilleliuskeet ja fylliitit ovat hieno- tai keskira-
keisia kivilajeja. Fylliitti on kiilleliusketta hienorakeisempi. Kiilteet 
ovat niissä ohuina suomuina, joiden välissä on kvartsirakeita. 
Kiilleliuskeet ja fylliitit ovat tummanharmaita. Kvartsiitit ovat 
metamorfoituneita hiekkakiviä, jotka ovat raekooltaan hieno- tai 
keskirakeisia. Ne ovat usein voimakkaasti liuskettuneita, jolloin 
liuskepinnalla on tavallisesti kiillettä (serisiitti). Kvartsiitit ovat 
väriltään vaaleita, vihertäviä, punertavia tai harmaita. Liuskeki-
vet soveltuvat parhaiten käytettäväksi luonnon lohkopintaisina 
kulkuväylien, maastorakenteiden ja lattioiden päällysteenä. Li-
uskeita on myös käytetty sokkelimuurauksissa koristelaattoina ja 
viime aikoina betonielementtien pintalaattoina.

Vuolukivi

Vuolukiven päämineraalit ovat talkki, karbonaatit ja kloriitti. 
Vuolukivi on syntynyt oliviinikivien muuttumisen tuloksena. Kivi 
on väriltään harmaata tai vihertävän harmaata. Tunnusomaisia 
piirteitä ovat kiven pehmeys ja helppo työstettävyys sekä talkki-
pitoisuudesta johtuen liukas tuntu. Vuolukiven teollinen tuotan-
to aloitettiin Nunnanlahdessa vuonna 1898. Hyvien lämpötek-

nisten ominaisuuksiensa ansiosta vuolukivi on tullut suosituksi 
erityisesti tulisijoissa. Vuosisadan vaihteessa, kansallisromant-
tisen kauden aikana, vuolukiveä käytettiin yleisesti julkisivujen 
rakennusmateriaalina. Vuolukiven rakennustekninen käyttö on 
yleistynyt uudelleen 1980-luvulta alkaen.
 

Suomalaiset rakennuskivet

Suomen kallioperän historia on pitkä ja monivaiheinen. Nähtä-
vissä ovat ainakin kahden vanhan vuorijonon juuret ja monien 
jääkausien jäljet. Kallioperämme kuuluu maapallon vanhimpiin 
peruskallioalueisiin. Se on pääasiassa 1600 - 2800 miljoonan 
vuoden ikäistä. Paikallisesti tavataan nuorempia, noin 1000–
1300 miljoonan vuoden ikäisiä sedimenttikivilajeja. Nuorimmat 
suomalaiset kivilajit, Soklin alkaalikivimuodostumat, ovat synty-
neet noin 300 miljoonaa vuotta sitten.

Eroosio on vuosimiljardien aikana voimakkaasti tasoittanut 
maamme korkokuvaa. Kallioperämme poimuttuessa kohosi 
Itä-Suomeen noin 1900 - 2800 miljoonaa vuotta sitten Alppien 
kaltainen vuorijono, jonka juuriosa on nykyisin näkyvissä. Vuoris-
ton huiput ovat kuluneet pois paljastaen syvällä maankuo¬ressa 
miljardeja vuosia sitten muodostuneet arkeeiset graniittigneis-
sit. Ne muodostavat maamme vanhimman peruskallioalueen, 
joka leviää laajalle Pohjois-Karjalasta aina Pohjois-Pohjanmaalle 
saakka.

Kallioperämme kivilajit ja rakenteellinen eheys vaihtelevat sen 
monivaiheisen geologisen historian vuoksi varsin paljon. Kes-
ki-Suomen laajoilla graniittialueilla on graniitin ohella muitakin 
syväkivilajeja, kuten granodioriitteja sekä jonkin verran gabro-
ja, dioriitteja ja peridotiitteja, jotka ovat aikanaan työntyneet 
maankuoreen sen alla olevasta sulasta magmasta. Kaakkois- ja 
Lounais-Suomen, noin 1600 -1700 miljoonaa vuotta sitten synty-
neet, laajat rapakivialueet leikkaavat jyrkästi vanhempia perus-
kallion kivilajeja, joihin ne rajoittuvat. Rapakivigraniitti on tyy-
pillisesti porfyyristä ja ehyttä kiveä ja esiintymät ovat Suomen 
tärkeimpiä rakennuskiven raaka-ainevarastoja. Syväkivialueella 
tavataan myös paikoin runsaasti metamorfoituneita sedimentti-
kiviä.

Pohjois-Lapin koillisperä on iältään arkeeista. Laaja granuliitti-
alue on vanhaa, pääasiassa kvartsia, maasälpää ja granaatteja 
sisältävää, granuliitiksi kutsuttua kiveä, mutta siellä esiintyy 
myös alkuperäisestä muodostaan muuttuneita gneissejä. Ete-
läiseen svekofennialaiseen osaan liittyy puolestaan merellisissä 
olosuhteissa kerrostuneita liuskeita ja kalkkikiveä. Kallioperäm-
me oli noin 2000 miljoonaa vuotta sitten voimakkaan tuliperäis-
tä. Merkkejä tämän aikakauden tulivuorista on jäänyt eri puolille 
maankamaraa mm. Kittilän ja Pellingin tienoon kallioperään.
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Kallioperän nuoriin kivilajeihin lukeutuu Satakunnan hiekkakivi, 
joka on noin 1300 miljoonan vuoden ikäistä. Se on alkuperäl-
tään ympäröivän kallioperän rapautumistuotteista syntynyttä 
punertavaa hiekkaa ja soraa, joka on metamorfoituessaan iskos-
tunut tiiviiksi hiekkakiveksi. Tunnettu savikivialue, joka sijaitsee 
Muhoksella, on kokonaan maakerrosten peitossa Ou-lujoen 
painanteissa. Muodostumassa vaihtelevat konglomeraatti-, hiek-
kakivi- ja savikerrokset, Enontekiön kaledoniset liuskeet ovat 
alaltaan vähäpätöinen muodostuma.

Tasalaatuiset, suuntautumattomat graniitit ja mustat tai tum-
manharmaat gabrot ja dioriitit ovat tärkeimpiä kotimaisia 
rakennuskiviä. Graniitteja louhitaan Suomessa vuosittain noin 
80.000 m3, josta valtaosa menee raakakivenä vientiin. Tärkeim-
mät graniittimme ovat Kaakkois- ja Lounais-Suomen punaiset 
ja ruskeat rapakivigraniitit sekä Kurun ja Ristijärven harmaat 
graniitit. Dioriitteja ja gabroja louhitaan eri puolilla maata. Tun-
netuimmat nykyisin louhitut esiintymät sijaitsevat Jyväskylässä, 
Oulaisissa, Kivijärvellä ja Korpilahdella. Suomessa esiintyy gneis-
sejä runsaasti, mutta niitä on louhittu rakennuskiveksi varsin 
vähän. Juovikkaita syväkiviä louhitaan nykyisin Mäntsälässä ja 
Liedossa. Muita rakentamisessa käytettyjä luonnonkiviämme 
ovat liuskeet, marmorit ja viime vuosina entistä tärkeämmäksi 
rakennuski-veksi tullut vuolukivi. Hiekka- ja kalkkikiveä ei juuri 
Suomessa louhita rakennuskiveksi. Luonnonkiviemme hyötykäy-
tön kannalta on edullista, että kallioperämme lujat ja kestävät 
kivilajit ovat yleensä vain ohuen maakerroksen peittämiä tai 
paljastuneita.

Tarjolla olevien kivilaatujen valikoima täydentyy jatkuvasti. 
Kotimaisen kallioperän rakennuskiviesiintymien hyödyntämis-
mahdollisuuksia selvitetään nykyisin entistä aktiivisemmin eri 
puolilla maatamme ja uusia käyttökelpoisiksi todettuja raken-
nuskivilaatuja tuotetaan markkinoille tasaiseen tahtiin. Uuden 
kiviesiintymän käyttökelpoisuutta arvioitaessa selvitetään kiven 
laatu ja esiintymän tasalaatuisuus. Käyttökelpoisuus riippuu 
lisäksi ratkaisevasti tuotannollisista tekijöistä kuten kallion lou-
hintaominaisuuksista, esiintymän sijainnista ja liikenneyhteyksis-
tä. Rakennuskivilouhinta on lisäksi aina luvanvaraista toimintaa. 
Kiviesiintymän laatu saadaan lopullisesti selville vasta koelou-
hinnan avulla. Käytännössä vain pieni osa luonnon kiviesiinty-
mistä soveltuu rakennuskivituotantoon.

2.3 Luonnonkiven ominaisuudet

Kiven valintaperusteet

Kivi on luonnonmateriaali, joka on syntynyt pitkällis-ten ja 
monivaiheisten geologisten prosessien tuloksena. Maankuori 
koostuu lukemattomasta joukosta kivilajeja, joiden syntyhistori-
at ovat hyvin erilaiset. Kiven käyttäjän kannalta on merkittävää, 
että luonnonkivien ulkonäkö, käyttötekniset ominaisuudet, 
saatavuus ja laadun tasaisuus vaihtelevat varsin paljon kivi- ja 
louhintapaikkakohtaisesti.
Luonnonkivi on rakentamisen historian aikana osoittautunut 
oikein käytettynä yhdeksi parhaista ja käyttökelpoisimmista 
materiaaleista. Kiven käyttö rakentamiseen on perustunut sen 
hyviin ominaisuuksiin, joita ovat seuraavat:

• kiveä on lähes kaikkialla suhteellisen helposti saatavilla,
• kiven lujuus on suuri ja siitä tehdyt rakenteet ovat erittäin 

kestäviä ja pitkäikäisiä,
• kivi on palamatonta,
• kiven ulkonäkö on luonnollinen ja jäljittelemätön.

Kiven hyvistä ominaisuuksista huolimatta voivat väärät kiviva-
linnat ja huonot suunnitteluratkaisut merkittävästi lyhentää 
rakenteen toiminnallista käyttöikää sekä johtaa aikataulu- ja 
kustannusongelmiin kohteen toteutusvaiheessa. Luonnonkivi-
rakenteiden laatuodotukset ovat kiven arvostuksesta ja valmiin 
rakenteen kalleudesta johtuen aina erittäin korkeat. Kohteen 
kivirakenteiden onnistumisen edellytys onkin, että suunnittelijat 
ja rakentajat ovat hyvin perillä luonnonkiven käyttötekniikasta 
sekä käytettävän kiven ominaisuuksista ja erikoispiirteistä.
Kiven tärkein valintaperuste on useimmiten sen ulkonäkö. 
Luonnonkivipinnan moitteettoman pitkäaikaistoiminnan edel-
lytys on, että kiven valinnassa ja kiviverhouksen suunnittelussa 
otetaan huomioon kiven käyttökelpoisuus ja kestävyys. Kivilajin 
valinnassa tarkasteltavia asioita ovat:

• kivipinnan ulkonäkö,
• kiven fysikaaliset ominaisuudet ja kestävyys,
• kiven saatavuus ja tasalaatuisuus,
• kivestä tehdyt referenssikohteet ja
• kiven hinta

Kiven ominaisuuksien ja laadun arviointi perustuu laboratori-
otesteihin, kiven silmämääräiseen tarkasteluun sekä louhimon 
ominaisuuksiin. Aiemmista käyttökohteista saa tietoa kivelle 
tyypillisestä värivaihtelusta ja kiven kestävyydestä.

Kiven valintaa helpottamaan on Kiviteollisuusliitto ry:n toimesta 
laadittu luonnonkivien laatuluokitus. Luokitellut ominaisuudet 
ovat värivaihtelu, säänkestävyys, kulutuskestävyys ja kiven saa-
tavuus. Laatuluokituksessa on kussakin ominaisuudessa kolme 
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Kuva 2-4. Suomen kallioperä (Simonen 1980)
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tasoa. Geologisesti kivet luokitellaan mineraalikoostumuksen ja 
rakenteen perusteella kivilajeittain. Kotimaisten rakennuskivien 
tiedot on esitetty ohjeeseen liittyvässä kivitiedostossa, johon 
sisältyy myös luettelo kotimaisista luonnonkivityypeistä tehdyis-
tä referenssikohteista.

Luonnonkiven yleiset laatuvaatimukset on annettu kirjassa 
`Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 1990’ (RYL 90). Euroo-
pan standardointikomiteassa (CEN) valmistellaan standardeja 
luonnonkivituotteille ja kivien testaukseen. Standardit tullaan 
niiden valmistuttua vahvistamaan Suomessa virallisiksi SFS-stan-
dardeiksi.

Kivipinnan ulkonäkö

Kivi on luonnonmateriaali, jolle on ominaista tietty värin elävyys. 
Julkisivun esteettisessä suunnittelussa on luonnonkiveä käsitel-
tävä sen omilla ehdoilla, jolloin voidaan kivilajikohtaisesti ottaa 
huomioon kivelle tunnusomainen värivaihtelu. Täysin tasaväri-
sen kivipinnan tavoittelu on ristiriidassa luonnonkivien perus-
luonteen kanssa. Kiviteollisuusliitto ry:n laatuluokituksessa kiven 
värivaihtelu on luokiteltu kolmeen ryhmään: vähäinen, koh-
talainen ja runsas. Väärinkäsitysten välttämiseksi on tilauksen 
yhteydessä aina syytä sopia kiven värisävystä ja sen sallittavasta 
vaihtelusta mallikivien avulla.

Kiven ulkonäön määräävät sen mineraalien väri, raekoko, muoto 
ja rakenne. Erilaiset rakennetyypit ovat luonteenomaisia eri kivi-
tyypeille. Graniitit ja muut syväkivet ovat yleensä rakenteeltaan 
tasarakeisia, tai usein porfyyrisiä. Porfyyrisessä rakenteessa on 
suurempia hajarakeita hienorakeisessa perusmassassa. Sedi-
menttikiville ovat tyypillisiä yhdensuuntaiset tai lähes yhden-
suuntaiset kerrosraidat, raekoon vaihtelu kerroksittain ja karbo-
naattikivissä myös fossiilit. Metamor�sten kivien pintakuviointi 
on usein voimakkaasti suuntautunut ja juovikas.

Luonnonkivien värivalikoima on varsin monipuolinen. Tarjolla 
on periaatteessa kaikkia päävärejä luonnonmukaisina sävyinä. 
Harvinaisia värejä ovat lähinnä kirkkaan sininen ja keltainen. 
Kivien värivalikoima vaihtelee kivilajikohtaisesti, kullakin kivila-
jilla on sille tyypilliset ominaisvärit. Taulukossa 2-8 on esitetty eri 
kivilajien tyypilliset värisävyt.

Pintakäsittelytapa vaikuttaa voimakkaasti kuivan kivipinnan 
värin syvyyteen, kiiltävä kivipinta on aina väritykseltään voimak-
kain ja karkea kivipinta vaalein. Värikkäässä kivipinnassa myös 
kiven kuviointi erottuu selvimmin. Kiven kastuessa tasoittuvat 
pintakäsittelytavasta johtuvat tummuuserot.

Luonnonkivissä voi paikallisesti esiintyä ulkonäköpoikkeamia, 
kuten perusväristä erottuvia täpliä, ’oksia’ tai laikkuja sekä rai-
toja, jotka normaalisti johtavat kiven hylkäämiseen jalostuksen 
yhteydessä. Kohteissa, joissa voidaan sallia kivessä ulkonäkö-
poikkeamia, voidaan joillakin kivillä saavuttaa taloudellista etua 
käyttämällä kiviraaka-aine paremmin hyväksi Olennaista on, että 
tavoiteltava laatutaso määritellään mahdollisimman tarkasti ja 
riittävän aikaisessa vaiheessa. Kivilajin värin määrittelyssä käyte-
tään edustavia mallikiviä, joiden avulla havainnollistetaan kiven 
värivaihtelun rajat ja pintakäsittelyn laatu. Värisävyn arviointi 
perustuu käytännössä näköhavaintoon, koska silmä on luotetta-
vin mittari ulkonäön arvioinnissa.
 
RYL 90 mukaan laatoissa ei saa olla halkeamia, koloja, irrallisia 
fossiileja tai muita tarvikkeen käyttökelpoisuutta huonontavia 
virheitä. Laatoissa ei saa olla työstämisen jäljiltä metallihiukkasia, 
-pölyä tai muita aineita, jotka voivat aiheuttaa värivikoja valmii-
seen pintaan.

Kuva 2-5. Eri kivilajien ulkonäön tyypilliset piirteet.



LUONNONKIVIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE 2006
2.Luonnonkiven materiaalitieto

-  12  -

Luonnonkiven fysikaaliset ominaisuudet

Yleistä

Luonnonkiven fysikaaliset ominaisuudet määritetään puo-
lueettomassa testilaboratoriossa käytettävissä olevilla yleisesti 
tunnetuilla standardimenetelmillä (DIN, ASTM). Testitulosten 
luotettavuus ja käytännön merkitys perustuu testimenetelmään, 
testaajan asiantuntemukseen ja ennen kaikkea kivinäytteen 
edustavuuteen. Eri testimenetelmillä saadut tulokset eivät aina 
ole suoraan vertailukelpoisia keskenään menetelmäerojen vuok-
si.
Luonnonkiven fysikaalisia ominaisuuksia käytetään hyväksi:

• antamaan yleiskuva materiaalin teknisestä luonteesta,
• kivilaatan mitoituksen lähtötietoina,
• suunniteltaessa ja mitoitettaessa kiven kiinnitystä, 
• arvioitaessa kiven säänkestävyyttä,
• arvioitaessa kiven likaantuvuutta.

Taulukossa 2-9 on esitetty eri luonnonkivilajien tyypillisiä tek-
nisiä ominaisuuksia, joiden perusteella voi arvioida tietyn kiven 
teknistä laatua ja soveltuvuutta verrattuna muihin saman kivila-
jin kiviin. Ryhmien sisällä lukuarvot saattavat vaihdella huomat-
tavastikin riippuen kivityypistä ja kiven louhintapaikasta. Tarkas-
sa mitoituksessa on suositeltavaa käyttää kyseisestä kivierästä 
määritettyjä lukuarvoja.
 

Taulukko 2-8. Kivilajien tyypilliset värit.

Taulukko 2-9. Luonnonkivien ominaisuuksia ja DIN-standardin testausmenetelmät.
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Tiheys

Luonnonkiven tiheydellä tarkoitetaan tilavuuspainoa eli kiven 
painon ja tilavuuden suhdetta. Tiheyden arvosta voidaan tehdä 
päätelmiä kiven koostumuksesta ja tiiveydestä. Tiheyttä käyte-
tään myös kivikappaleiden painon laskemisessa. Huokoisuuden 
kasvaessa kappaleen tiheys pienenee. Tiheyden yksikkönä 
käytetään tavallisesti kg/m3 tai t/m3. Kiven paino määritetään 
punnitsemalla säännönmukainen kivikappale kuivana. Kiven 
mittojen tulee standarditestien vaatimusten mukaan olla vähin-
tään 50 x 50 x 50 mm. Kappaleen tilavuus lasketaan kappaleen 
sivumittojen avulla laskemalla. Luonnonkivien tiheydet vaihtele-
vat välillä 1800 - 3100 kg/m3.

Vedenimukyky

Vedenimukyky, jonka yksikkö on % aineen kuivapainosta, ku-
vaa aineen taipumusta imeä itseensä vettä. Ominaisuudella on 
merkitystä arvioitaessa kivipinnan likaantumista sekä kuivan ja 
märän pinnan värieroa. Vedenimukykyä käytetään myös arvi-
oitaessa kiven pakkasenkestävyyttä. Ominaisuus määritetään 
säilyttämällä kuivaa koekappaletta vedessä tietyn ohjelman 
mukaisesti. Vedenimukyky lasketaan koekappaleen kuivapainon 
ja märkäpainon avulla. Tiiviiden luonnonkivien vedenimukyvyn 
arvot vaihtelevat yleensä välillä 0.1 - 0.5 paino-%, huokoisilla 
kivillä vedenimukyky voi olla jopa 20 paino-%.

Puristuslujuus

Puristuslujuutta käytetään puristusrasituksen alaisten, kanta-
vien, rakenneosien mitoituksessa. Nykyisissä kivirakenteissa 
puristuslujuus ei yleensä ole mitoittava suure, mutta se antaa 
kuvan materiaalin teknisestä luonteesta verrattuna muihin 
tunnettuihin rakennusmateriaaleihin. Ominaisuus määritetään 
puristamalla tietyn kokoista kivikappaletta kunnes se murtuu. 
Puristuslujuus lasketaan murtovoiman ja puristuspinnan alan 
avulla. Luonnonkivien puristuslujuudet vaihtelevat kivilajista 
riippuen välillä 20 - 400 MPa. Käytännössä tiiviiden ja säänkestä-
vien julkisivukivien puristuslujuudet ovat yleensä 130- 300 MPa.

Taivutusvetolujuus

Taivutusvetolujuutta käytetään mitoitettaessa taivu-tusrasituk-
sen alaisia rakenneosia. Kivilaattojen mi-toitus perustuu kiven 
taivutusvetolujuuteen. Suureen arvo määritetään taivuttamalla 
standardikoekappa-letta, kunnes se murtuu. Taivutusvetolujuus 
laske¬taan murtovoiman, kuormituksen tukivälin ja kappa¬leen 
poikkileikkausmittojen avulla. Luonnonkivien tai-vutusvetolu-
juuksien arvot vaihtelevat tavallisesti välillä 7 - 20 MPa, mutta 
yksittäiset testitulokset saattavat vaihdella 3 - 30 MPa. Tärkeäm-
pää kuin yksittäisen ominaisuuden keskimääräinen numeerinen 
arvo on koetulosten hajonta. Luonnonkivien mitoituslaskelmissa 

käytettävä materiaalivarmuuskerroin määritetään koetulosten 
hajonnan perusteella. Koetulosten suuri hajonta suurentaa var-
muuskerrointa ja pienentää vastaavasti mahdollisuutta hyödyn-
tää mitoituksessa kiven keskimääräistä lujuutta. Yleensä kiven 
materiaalivarmuus on vähintään kolme, mutta jopa kymmenker-
taista varmuutta on sovellettu, kun koetulosten hajonta (variaa-
tio) on suuri (V > 20 %).

Kimmomoduuli

Kimmomoduuli kuvaa kiven kimmoisuutta eli kokoon¬puristu-
vuutta kuormituksen alaisena. Mitä suurempi kimmomoduulin 
arvo on, sitä vähemmän aine puristuu kokoon. Kun kuormitus 
poistetaan kappale palautuu alkuperäiseen tilaan. Kimmomo-
duulia käytetään kantavien rakenteiden mitoituksessa. Sen 
avulla voidaan laskea mm. kantavien rakenteiden taipumia. 
Luonnonkivisten verhousrakenteiden suunnittelussa ei kiven 
kimmomoduulin arvo yleensä ole tarpeellinen. Kimmomoduuli 
voidaan määrittää samasta kappaleesta kuin puristuslujuus mit-
taamalla venymäliuskoilla kiven muodonmuutos puristuksen 
alaisena. Luonnonkivien kimmomoduulien arvot vaih-televat 
välillä 30.000 - 110.000 MPa.

Kovuus

Kovuuden määrityksessä käytetään useita eri menetelmiä. 
Tavallisesti luonnonkiven kovuudella tarkoitetaan sen naarmu-
tuskovuutta. Siitä voidaan tehdä päätelmiä materiaalin kulutus-
kestävyydestä ja usein myös lujuudesta. Kovuus määritetään 
naarmuttamalla tutkittavaa näytettä tunnetulla mineraalilla. 
Luonnonkiven Mohsin kovuus määritetään tavallisesti lasken-
nallisesti mineraalikoostumuksen perusteella. Kovuusasteikkona 
käytetään ns. Mohsin tasajakoista asteikkoa, jossa pehmeintä 

Kuva 2-6. Mohsin kovuusasteikko ja absoluuttinen kovuusasteikko
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vertailumineraalia merkitään luvulla 1 ja kovinta arvolla 10. Ver-
tailumineraalien absoluuttiset kovuudet eivät noudata lineaari-
sesti Mohsin kovuuslukujen jakoa. Kuvassa 2-6 on esitetty Moh-
sin kovuusasteikon mineraalit ja niiden absoluuttiset kovuudet.

Lämpömuodonmuutokset

Aineen lämpötilasta riippuvia tilavuudenmuutoksia nimitetään 
lämpömuodonmuutoksiksi. Ominaisuus on tärkeä suunnitelta-
essa rakenteita ja arvioitaessa rakenteissa tapahtuvia liikkeitä ja 
liikuntasaumojen tarvetta. Pituuden lämpötilakerroin määrite-
tään laboratoriossa dilatometrillä, joka rekisteröi koekappaleen 
pituudenmuutokset eri lämpötiloissa. Luonnonkiven lämpö-
muodonmuutokset vaihtelevat välillä 0.2 – 0.9 * 10-5/C ja ovat 
pienemmät kuin useimmilla muilla rakennusmateriaaleilla.

Kosteusmuodonmuutokset

Aineen kosteuspitoisuudesta riippuvia tilavuudenmuutoksia 
nimitetään kosteusmuodonmuutoksiksi. Ominaisuudella on 
merkitystä arvioitaessa kivien muodonmuutoksia ja rakenteissa 
tapahtuvia liikkeitä. Ominaisuus määritetään laboratoriossa ver-
taamalla tarkoilla mittauksilla koekappaleen pituutta kuivana ja 
märkänä. Kivien kosteusmuodonmuutokset ovat hyvin pieniä. 
Tietyillä kivilajeilla, kuten marmoreilla, on kuitenkin havaittu 
ohuina laattoina taipumus käyristyä asennuksen yhteydessä 
toispuoleisesti kastuessaan.

Kulutuskestävyys

Kiven kulutuskestävyys tarkoittaa sananmukaisesti kivipinnan 
kestävyyttä kulutusrasituksen alaisena. Kulutuskestävyydellä on 
merkitystä kiven ja pintakäsittelyn valinnassa erityisesti sellai-
sissa rakenteissa, joissa kulutusrasitus on suuri. Kivipintojen ku-
lutus-kestävyys määritetään standarditesteillä, joissa kivipintaa 
hangataan mekaanisesti. Testejä on käytössä useita ja testitu-
lokset eivät ole keskenään luotettavasti vertailukelpoisia. Kivelle 
sovelletuista testeistä yleisimmin käytetyt ovat nk. Böhmin testi 
(DIN 52108) ja ASTM 241-51 mukainen testi. Luonnonkivien ku-
lutuskestävyyden arvot (= kulumisen määrä) vaihtelevat välillä 
2 - 100 cm3/cm² (Böhm). Kiviteollisuusliitto ry:n luokituksessa 
erotetaan kolme tasoa: hyvä, kohtalainen ja puutteellinen.
 
Kiinnityksen lohkeamiskapasiteetti

Kiinnityksen lohkeamiskapasiteetti kuvaa kivilaatan murtokapa-
siteettia kiinnityskohdassa. Lukuarvo vaihtelee riippuen kivilajin 
lujuudesta, kiinnityskohdan mitoituksesta ja kiinnitystavasta. 
Käytännössä vaadittava kapasiteettiarvo riippuu kuormitusten 
ohella kivilaatan koosta ja kiinnityskohtien lukumäärästä. Kiin-
nityksen lohkeamiskapasiteetti vaihtelee tapauksesta riippuen 
välillä 2 - 6 kN ja on normaaliolosuhteissa yleensä riittävä, kun 
kivilaatan paksuus on vähintään 30 mm. Tarkka mitoitus edellyt-
tää käytettävän kiinnitysratkaisun testituloksia (esim. tappiloh-
kaisukoe). Kiinnityskapasiteetin arvo korreloi kiven taivutusveto-
lujuuden kanssa.

Taulukko 2-10. ASTM:n määrittelemät yleiset vaatimukset eri kivilajien ominaisuuksille.
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Vaatimukset fysikaalisille ominaisuuksille

Luonnonkiven fysikaalisille ominaisuuksille ei eri maiden stan-
dardeissa yleensä anneta vaatimuksia lukuarvoina. Lähtökoh-
tana on pääsääntöisesti. että suunniteltaessa ja mitoitettaessa 
kivestä tehtyä rakenneosaa, otetaan kiven ominaisuudet huo-
mioon siten, että rakenteelliset ja muut toiminnalliset vaatimuk-
set täytetään. Standardissa DIN 52100, Prüfung von Naturstein, 
annetaan eri kivilajien fysikaalisille ominaisuuksille suuntaa an-
tavat tyypilliset vaihteluvälit (ks. taulukko 2-9).
Poikkeuksena on USA:ssa sovellettava ASTM-standardi, jossa an-
netaan taulukossa 2-10 esitetyt kivilajikohtaiset ohjeelliset vaati-
mukset tärkeimmille kiven fysikaalisille ominaisuuksille. Käytän-
nössä ASTM:n vaatimusten merkitys on teoreettinen, sillä kiven 
käyttökelpoisuus arvioidaan yleensä tapauskohtaisesti. Suurissa 
kohteissa sovelletaan projektikohtaisesti usein itse kehitettyjä, 
ASTM:stä poikkeavia, kyseisen kohteen olosuhteita paremmin 
vastaavia kivilaattojen ja kivirakenteiden testausmenetelmiä.
 

Luonnonkiven säänkestävyys

Yleiset vaatimukset

Säänkestävyys on nykyaikaisissa kivirakenteissa entistä tär-
keämpi kiven käyttökelpoisuuden arviointikriteeri, koska käytön 
aikaisten olosuhteiden vaativuus on lisääntynyt. Luonnonkivien 
kyky säilyttää alkuperäinen ulkonäkönsä ja ominaisuutensa 
ilmastorasitusten alaisena vaihtelevat. Kiven puutteellisen sään-
kestävyyden ilmenemismuotoja ovat:

• pinnan likaantuminen ja värinmuutokset kivessä,
• kiven kiillon heikkeneminen,
• kiven kemiallinen rapautuminen ja haurastuminen,
• kiven fysikaalinen rapautuminen,
• kivilaatan käyristyminen.

Ulkopuolisissa rakenteissa kuten julkisivuissa käytettävältä 
luonnonkiveltä edellytetään yleisesti hyvää säänkestävyyttä. 
Tämä tarkoittaa, että kiven tulee käytön aikaisissa olosuhteissa 
säilyttää alkuperäinen ulkonäkönsä häiritsevästi muuttumatta 
koko rakennuksen suunnitellun käyttöiän ajan. Kivirakenteilta 
odotetaan niiden korkealaatuisen luonteen vuoksi tyypillisesti 
vähintään 100 vuoden käyttöikää. Kiviteollisuusliitto ry:n laatu-
luokituksessa luonnonkivien säänkestävyys on ryhmitelty kol-
meen luokkaan: hyvä, kohtalainen ja puutteellinen.

Sään kestävyyden testausmenetelmät

Laboratorio-olosuhteisiin soveltuvaa luotettavaa testimene-
telmää, jolla voitaisiin simuloida nopeutetusti kaikkien ilmas-
toperäisten rasitustekijöiden yhteisvaikutus luonnonkiveen, ei 

ole onnistuttu kehittämään. Kiven säänkestävyyden arviointia 
hankaloittaa lisäksi, että ilmastorasituksen suuruus vaihtelee 
käytännössä mm. rakennuksen sijainnin ja rakenteiden suojai-
suuden mukaan. Epäkäytännöllinen, mutta edelleen luotettavin 
menetelmä kiven säänkestävyyden arviointiin on todellisissa 
olosuhteissa pitkän ajan kuluessa saatu käyttökokemus.

Luonnonkiven säänkestävyyttä voidaan tutkia laboratoriossa 
esimerkiksi DIN 52106 standardin perusteella tarkastelemalla 
erikseen kiven pakkasenkestävyyttä ja kemiallista kestävyyttä 
sekä kivessä olevia muuttumiselle alttiita yhdisteitä.

Pakkasenkestävyyttä arvioidaan kiven vedenimukyvyn perus-
teella tai jäädytyssulatuskokeessa (JIS-koe). DIN 52106 stan-
dardissa käytetään kiven vedenimukyvyn arvoa 0.5 paino- % 
raja-arvona, jonka alapuolella voidaan suoraan päätellä kiven 
olevan pakkasenkestävää. Arvon ylittäessä 0.5 % tarvitaan pak-
kasenkestävyyden määrittämiseksi lisätutkimuksia (vedellätäyt-
tymisaste, J/S-koe tai kristallisointikoe). J/S-kokeessa (esimerkiksi 
DIN 52104) koekappaleita rasitetaan märkänä 50-200 kertaa 
toistettavalla ankaralla sääsyklillä jäädytystä ja sulattamista vuo-
rotellaan. J/S-kokeen tulos voidaan arvioida silmämääräisesti, 
mittaamalla koekappaleen kuivapainon muutos käsittelyssä tai 
vertaamalla kivinäytteen lujuutta ennen ja jälkeen J/S-käsittelyn.

Kiven kemiallinen kestävyys voidaan määrittää sen mineraali-
koostumuksen perusteella tai tutkia kokeellisesti esimerkiksi 
VTT:n rakennusmateriaalilaboratoriossa kehitetyllä kivipinnan 
testausmenetelmällä, jossa kiillotettua kivipintaa rasitetaan tie-
tyillä kemiallisilla yhdisteillä suhteellisen voimakkaina konsent-
raatioina. Testin tulokset arvioidaan käsittelyn jälkeen silmämää-
räisesti. Tulosten tulkinnan vaikeus on arvioida lyhytaikaisella ja 
voimakkaalla käsittelyllä saatujen tulosten perusteella kivipin-
nan käyttäytyminen todellisissa, rasittavuudeltaan huomatta-
vasti lievemmissä ilmasto-olosuhteissa. Taipumus muuttumiselle 
kemiallisten yhdisteiden vaikutuksesta voidaan sinänsä todeta 
varsin luotettavasti tällä testillä.

Muuttumiselle alttiit mineraalit voidaan jäljittää kivestä labora-
toriossa mikroskooppitutkimuksilla. Nämä voivat olla esimerkiksi 
ilmassa hapettuvia ja paikalliseen ruostumiseen johtavia tai ta-
saisen värinmuutoksen aiheuttavia mineraaleja.
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Kivilaatan käyristymisen testaukseen ei ole olemassa menetel-
mää, joka nopeasti ja luotettavasti kertoisi kiven taipumuksesta 
käyristymiseen. Testin kehittämistä vaikeuttaa, että kiistatonta 
kaikkiin vauriotapauksiin soveltuvaa teoriaa julkisivulaattojen 
käyristymisestä ei ole onnistuttu kehittämään huolimatta siitä, 
että teorioita on esitetty useita. Tiedot ilmiöstä perustuvat käy-
täntöön, jonka mukaisesti käyristymistä ei esiinny muilla kivila-
jeilla, kuin eräillä uudelleenkiteytyneillä marmoreilla. Toisaalta 
tiedetään, että laattojen käyristymistä on voitu havaita vain ul-
kopuolisissa, ilmastorasitukselle alttiina olevissa kivirakenteissa.

Kokemuksia eri kivilajien säänkestävyydestä

Graniitit ja muut syväkivilajit kestävät mineralogisen koostu-
muksen ja käytännön kokemusten perusteella erinomaisesti 
säärasituksia. Ilmaston vaikutus rajoittuu näissä kivissä yleensä 
ilman epäpuhtauksista ja muusta ympäristöstä johtuvaan pin-
nan likaantumiseen, joka on voimakkainta ristipäähakatuissa 
pinnoissa ja lähes olematonta kiillotetussa kivipinnassa.

Kalkkikivi ja marmori menettävät happamassa kaupunki- ja teol-
lisuusilmastossa vähitellen kiiltonsa. Kalsiittiset marmorit saatta-
vat syöpyä, rapautua ja menettää lujuutensa ja kimmoisuutensa 
pohjoisessa kaupunki-ilmastossa jo muutamien vuosikym-
menien aikana. Ilman happamoitumisen seurauksena monet 
Etelä-Euroopan vanhat marmorirakenteet ja -patsaat ovat vii-
meisten 50 vuoden kuluessa rapautuneet erittäin pahoin. Tutki-
musten ja käytännön kokemusten perusteella marmorilaatoissa 
alkaa ilmetä eriasteisia muutoksia ulkopuolisissa rakenteissa 
kaupunki- ja teollisuusilmastossa keskimäärin noin 10 vuoden 
kuluessa. Graniittien kestävyyden vastaavissa olosuhteissa voi-
daan odottaa olevan tuhansia vuosia.

Eräillä tiiviillä uudelleenkiteytyneillä marmoreilla, kuten esimer-
kiksi Carraran valkoisella marmorilla on osoittautunut pohjoises-
sa ilmastossa olevan taipumus huomattaviin palautumattomiin 
muodonmuutoksiin. Nämä marmorit pyrkivät julkisivulaattoina 
kaareutumaan voimakkaasti. Kuppimaisen kaareutumisen 
ohella marmorin lujuus ja kimmomoduuli pienenevät yleensä 
voimakkaasti kiven rapautuessa. Taipumaa korostavat kivilaatan 
ohuus ja suuri pintaala. Ilmiön selittämistä vaikeuttaa, että ki-
vien taipumasuunta vaihtelee satunnaisesti eri vauriokohteissa 
ilman selkeää syy-yhteyttä. Finlandia-talon pahoin rapautunut ja 
käyristynyt marmorijulkisivu on tunnetuin tämäntyyppinen vau-
riokohde. Muita vastaavia marmorijulkisivun vauriokohteita on 
useita mm. Suomessa, Ruotsissa ja USA:ssa. Vastaavaa julkisivun 
kivilaattojen käyristymistä ei ole esiintynyt muilla kivilajeilla kuin 
marmorilla.

Kiven saatavuus

Luonnonkiven saatavuus on syytä varmistaa hyvissä ajoin ennen 
lopullista kiven valintaa ja projektin aikataulun suunnittelua. 
Erityisen tärkeää tämä on silloin kun kohde on suuri tai kun 
kyseessä on harvinainen tai vähän käytetty kivityyppi, sillä eri 
luonnonkivityyppien tuotantomäärissä ja saatavuuksissa on 
erittäin suuria eroja. Usein kannattaa pitää mukana suunnitte-
lussa vaihtoehtoehtoisia kivityyppejä siltä varalta, että halutun 
kiven saatavuus osoittautuu ongelmalliseksi. Tarkoituksen mu-
kaisilla tuotannon aloittamista edeltävillä toimenpiteillä voidaan 
varmistaa halutun-kaltaisen kiven saanti projektin toteutuksen 
aikana.

Useiden kivityyppien, erityisesti vientilaatujen, saa-tavuus on 
suurista tuotantomääristä ja esiintymien tasaisesta laadusta 
johtuen jatkuvasti erittäin hyvä. Suosittujen kivityyppien toimi-
tusajat voivat ajoittain pitkittyä varsinkin, jos kyseisen kiven tuo-
tannon volyymi on pieni. Joidenkin kivien saatavuus vaihtelee 
kausiluontoisesti vuodenajoista ja tuotannollisista tekijöistä joh-
tuen. Kiviesiintymät ovat joskus niin rikkonaisia, että louhittujen 
kivilohkareiden pienuus rajoittaa valmiiden kivilaattojen kokoa.

Rakennuskiven louhinta on luvanvaraista toimintaa. Louhin-
talupa on määräaikainen, joten kiven jatkuvan saatavuuden 
edellytys on voimassaoleva louhintalupa (ks. myös 2.5). Kiven 
jalostuskapasiteetti ei normaalisti rajoita kiven saatavuutta. Kivi-
teollisuusliitto ry:n luokituksessa kivien saatavuus on ryhmitelty 
kolmeen tasoon: hyvä, kohtalainen ja rajoitettu.

Joissain tapauksissa, erityisesti korjausrakentamiskohteissa, saat-
taa syntyä tarve käyttää kivityyppiä, jonka tuotanto on lopetet-
tu. Tällöin kannattaa selvittää milloin kyseistä kiveä on viimeksi 
louhittu, onko louhimo suljettu lopullisesti vai väliaikaisesti ja 
onko kiveä mahdollisesti louhittuna varastoon. Louhimon uu-
delleen avaaminen voi mahdollisesti tulla kyseeseen jos louhi-

Kuva 2-7. Yleiskuva rakennuskivilouhimolta.
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mo on edelleen käyttökelpoisessa kunnossa ja tarvittava kiven 
määrä on suuri. Tavallisesti on edullisinta etsiä vanhalle kivelle 
lähinnä korvaava kivi nykyisin tuotetuista tyypeistä. Joskus kiven 
ulkonäköä voidaan muuttaa pintakäsittelyllä. Vanha kivipinta 
on tavallisesti myös likaantunut, millä on vaikutusta korvaavan 
kiven valintaan.

Kivityypistä ja kohteen vaativuudesta riippuen on kiven tilauk-
sesta asennustyön alkamiseen tai kivipintaisten elementtien 
valmistuksen aloittamiseen varattava aikaa 2-6 kk. Vaativissa 
kohteissa voidaan kiven saatavuus joskus varmistaa siten, että 
kohdetta varten jalostettavat kivet valitaan etukäteen louhi-
moila joko yhdellä kertaa tai useampina kertoina kohteen to-
teutuksen aikana. Näin voidaan menetellä kun kyseessä on kivi, 
jota tuotetaan jatkuvasti suurehkoja määriä. Tämä menettely 
edellyttää lisäksi ostajalta väljää aikataulua ja hyvää kiviasian-
tuntemusta.

2.4 Rakennuskivituotannon 

erikoispiirteet

Kivituotannon vaiheet

Rakennuskivituotannon ensimmäinen ja tärkein vaihe on se 
monivaiheinen geologinen prosessi, jonka lopputuloksena hyö-
dyntämiskelpoiset kiviesiintymät ovat syntyneet. Varsinainen 
hyötykivituotanto jakaantuu kahteen päävaiheeseen: louhin-
taan ja jalostukseen. Louhinnan lopputuote on kalliosta irrotettu 
määrämittaiseksi viimeistelty raakakivilohkare. Jalostuslaitok-
sella lohkareesta valmistetaan määrämittainen, pintakäsitelty 
kivituote.

Louhinta

Rakennuskiven louhinnassa on tavoitteena irrottaa kalliosta 
mahdollisimman ehyitä suorakaiteen muotoisia kivilohkareita, 
jotka tarvittaessa vielä muotoillaan määrämittaisiksi. Lohkarei-
den tavoitekoko määräytyy jatkojalostuksen vaatimusten ja loh-
kareesta valmistettavien kivituotteiden mitoituksen perusteella. 
Kiviesiintymien rikkonaisuudesta ja kivien laatuvaihteluista joh-
tuen on hukkakiven osuus louhinnassa varsin suuri. Jatkojalos-
tukseen saatavan kiven osuus kiintokalliosta on kivilajista riippu-
en vain 5 - 40 %. Pienin saanti (5 - 10 %) on mustilla syväkivillä. 
Esiintymän rakoilu asettaa joskus rajoituksia lohkarekoolle. Kivet 
on edullisinta mitoittaa niin, että kiviraaka-aine voidaan käyt-
tää mahdollisimman tarkoin hyväksi. Suunnittelun yhteydessä 
kannattaa tästä syystä selvittää ajoissa mahdolliset kivikohtaiset 

lohkarekoon rajoitukset.

 Louhintatekniikan valintaan vaikuttavat kallion rakenne ja kiven 
ominaisuudet, erityisesti lohkeavuus. Louhinnassa käytetään 
porausta, räjäytystä, kiilausta ja kvartsipitoisilla kivillä, kuten 
graniitilla, polttoleikkausta. Kallioperän luonnollista rakoja ja 
halkeamia käytetään lohkareiden irrotuksessa hyväksi mahdolli-
suuksien mukaan. Kiven rikkoontumisen välttämiseksi louhinta 
suunnitellaan siten, että käytettävä räjähdysvoima on mahdolli-
simman pieni.

Pehmeitä kiviä leikataan louhimoilla vaijeri- ja ketju-sahoilla. 
Leikkaava aine on kiven kovuudesta riippuen joko kovametalli 
tai timantti. Vaijerisahaustekniikkaa on viime aikoina sovellettu 
myös kovien kivien louhinnassa. Liuskekivet irrotetaan kalliosta 
ja lohkotaan laatoiksi yleensä käsityökaluilla tai koneellisesti 
kiilaamalla.

Rakennuskiven louhinta on pitkälle koneellistettua ja automa-
tisoitua tuotantotoimintaa, jossa käsityön osuus on nykyisin 
varsin pieni. Suomi on edelläkävijä kovien kivien louhintateknii-
kan kehittämisessä ja tätä nykyä myös kansainvälisesti merkit-
tävä louhintalaitteiden tuottaja. Suurimmilla louhimoillamme 
irrotetaan vuosittain 10 000 - 15 000 m3 valmiita kivilohkareita 
jalostukseen. Yhteensä Suomessa louhitaan rakennuskiveksi 
vuosittain noin 80 000 m3.

Rakennuskivien jalostus 

Jalostuksen työvaiheet

Perinteisesti kivenjalostamoilla on pyritty ylläpitämään mah-
dollisimman monipuolisia jalostusvalmiuksia, mikä ei ole työn 
tehokkuuden kannalta aina edullista. Luonnonkivialan yritysten 
tuotannollinen erikoistuminen on viime vuosina lisääntynyt. 
Rakennuskiveä jalostavien yritysten päätuotteet voidaan erikois-
tumisen mukaan jakaa nykyisin karkeasti seuraaviin ryhmiin:

• rakennuskivilaatat,
• kalibroidut ohutlaatat,
• massiivikivet,
• lohkopintaiset tuotteet,
• kalustekivet,
• erikoiskivet (pyörähdyskappaleet, monumentit) ja
• liuskekivituotteet.
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Rakennuskiven tuottajien ohella kivialan yritysten erikoistumi-
salueita ovat vuolukiviuunit, kiviset pienesineet, hautakivet ja 
monumentit, korukivet sekä luonnonkivitekninen konsultointi.
Eri kivituotteiden jalostuksen työvaiheet poikkeavat toisistaan. 
Seuraavassa on lueteltu eri luonnonkivituotteiden jalostuksen 
pääasialliset vaiheet.

Rakennuskivi ja kalustekivet:

• lohkareiden sahaus levyaihioiksi, 
• levyaihioiden pintakäsittely,
• levyjen leikkaus määrämittaisiksi laatoiksi sekä 
• laattojen reunatyöstöt, reikien teko, muu viimeiste-ly ja pak-

kaus.

Kalibroidut ohutlaatat: 

• aihioiden sahaus (menetelmästä riippuen)
• aihioiden sahaus kivilankuiksi,
• kiven takapinnan jyrsintä (urat, rihlaus),

• kiven paksuuden kalibrointi,
• kiven pintakäsittely, 
• kivien paloittelu määrämittaisiksi laatoiksi,
• kivilaatan sivumittojen kalibrointi,
• reunojen faasaus.

Massiivikivet ja erikoiskivet:

• aihioiden sahaus,
• muotoleikkaus (faasit, kaarevat pinnat, sylinterit),
• pintakäsittely, 
• viimeistely ja työstöt.

Lohkopintaiset kivet:

• aihioiden sahaus tai lohkominen,
• mahdollinen pintakäsittely,
• paloittelu hydraulisella puristimella tai käsityönä kiilaamalla,
• viimeistely.
 
Liuskekivituotteet:

-kalliosta irrotettujen liuskekivilaattojen paloittelu ja muotoilu 
lohkomalla ja joskus sahaamalla.

Lohkareen sahaus

Lohkare sahataan halutun paksuisiksi levyaihioiksi joko te-
räshiekkaraamisahalla tai timanttipyörösahalla. Teräshiekkaraa-
misaha on edullinen menetelmä, kun kivilevyjen paksuus on < 
50 mm. Paksummat aihiot sahataan yleensä timanttipyörösahal-
la. Raamisahauksessa on edullista käyttää suurikokoisia kiviloh-
kareita, Timanttipyörösahauksessa lohkarekoon merkitys ei ole 
yhtä tärkeä.

Teräshiekkasahaamisessa on 50 - 100 kpl metalliteriä, jotka 
sahaavat edestakaisin kiveä. Terän ja kiven väliin syötetään han-
kausjauhetta, joka koostuu teräshiekasta, kalkista, vedestä ja 
kivipölystä. Sahausta jatketaan, kunnes terät ovat kuluttaneet 
tiensä kiven läpi. Teräshiekkaraamia käytetään lähinnä kovien 
kivilajien, kuten graniitin sahauksessa.

Timanttipyörösahassa kiveä leikkaavat timanttisegmentit, jotka 
ovat terän kehällä. Terien halkaisijat vaihtelevat halkaisusahauk-
sessa 900 - 3500 mm. Terän koko pyritään mahdollisuuksien 
mukaan valitsemaan sahattavan kiven koon mukaan. Timantti-
sahauksen kustannus kasvaa teräkoon suurentuessa.

Kuva 2-9. Rakennuskivituotannossa käytetään yleisesti teräshiekkaraamisahausta.
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Terän runko voidaan käyttää useaan kertaan, jolloin timanttise-
gmentit vaihdetaan uusiin niiden kuluttua loppuun. Timantti-
sahaus soveltuu kaikkien kivilajien työstämiseen. Kivilohkareen 
sahauksessa käytetään jossain määrin myös muita menetelmiä, 
kuten timanttiraamisahausta, vaijerisahausta ja vannesahausta.

Kiven pintakäsittely

Sahapintaisen kiven ulkonäkö viimeistellään mekaanisella tai 
termisellä pintakäsittelyllä. Vaihtoehtoja ovat pinnan kiillotus, 
eriasteinen hionta, hakkaus, poltto, lohkominen ja lähinnä ym-
päristökivillä karkeahakkaus. Harvinaisina käsittelyinä käytetään 
joskus myös hiekkapuhallusta. Eri pintakäsittelyjen ominaisuu-
det ja käyttö on esitetty tarkemmin taulukossa 2-11. Pintakäsit-
telytavan valinnassa huomioon otettavia asioita tarkastellaan 
lähemmin käyttökohteiden yhteydessä luvuissa 3, 4 ja 5.

Hionnassa kivipintaa käsitellään asteittain hienonevalla hiomaki-
visarjalla haluttuun pinnan hienouteen asti. Kiven pinnan hion-
ta- ja kiillotustarvikkeet ovat yleensä piikarbidipohjaisia. Useim-
mat hiontakoneet ovat automaattisia. Ne voidaan ohjelmoida 
toimimaan halutun ohjelman mukaisesti. Kiven hakkaus teh-
dään pääsääntöisesti automaattikoneella, joka käsittelee kiven 
pinnan kauttaaltaan hakkauskärjellä. Tavallisin hakkaustyyppi 
on ristipäähakkaus. Polttokäsittely soveltuu vain kvartsipitoisille 
kiville kuten graniitille. Siinä kivilaatan pintaosa kuumennetaan 
liekillä ja jäähdytetään vesisuihkulla, jolloin kiven pinta rapautuu 
kuitenkin niin, että polton vaikutus rajoittuu vain kiven pinta-
osaan.

Kiillotus ja ristipäähakkaus saattavat aiheuttaa lievää ohuen 
kivilevyn käyristymistä, jonka määrä vaihtelee kivityyppikohtai-
sesti ja mahdollisesti kiven eri suunnissa. Käyristymistä voidaan 
rajoittaa käyttämällä paksumpaa kiveä, lisäämällä kiven leveyttä 
ja jälkikäsittelemällä kivilevyä. Pintakäsittelyn valinnassa ja kivi-
laatan mitoituksessa kannattaa ottaa huomioon kivityypin mah-
dollinen käyristymistaipumus.

Kivilaatan paloittelu ja viimeistely

Sahalevyaihio paloitellaan määrämittaisiksi kivilaatoiksi timant-
tipyörösahalla. Kivilevyjen paloittelusahaus suunnitellaan niin, 
että hukkakiven määrä jää mahdollisimman pieneksi. Hukan 
määrään vaikuttaa ratkaisevasti kivilaattojen mitoitus. Edulli-
sinta on käyttää mittoja, joiden kerrannaiset sopivat sahalevyn 
mittoihin. Paikalliset ulkonäköviat, kuten tummat lai-kut, aiheut-
tavat ongelmia, kun kivilaattakoko on suuri. Tällöin saatetaan 
pienehkön paikallisen vian vuoksi joutua hylkäämään suuri osa 
kivestä. Suositeltavaa on ottaa kivien mitoituksessa huomioon 
kivelle ominainen sahalevykoko ja paikallisten ulkonäkövikojen 
tavallisuus.

Paloittelun jälkeen tehdään mahdolliset kivilaattojen reunojen 
ja takapinnan viimeistelytyöt, joita ovat pintakäsittely näkyvissä 
reunoissa, laatan jyrsintä tasavahvaksi, reunan muotoilu ja kiin-
nikereikien poraus.

Vesisuihkuleikkaus on uusi kiven työstömenetelmä, jota käyte-
tään varsinkin kivilaattojen muotoleikkauksessa. Myös laserin 
käyttöä on kokeiltu, mutta menetelmälle ei ole löydetty käytän-
nöllisiä, taloudellisesti järkeviä sovelluksia kiven työstössä.

Kivilaatan kalibrointi

Ohutlaattojen paksuuden mittatarkkuus viimeistellään kalib-
roinnilla, jossa kivilaatan ylimääräinen paksuus jyrsitään pois 
timanttityökaluilla. Samalla periaatteella kalibroidaan myös laat-
tojen sivumitat.

Lohkopintaisten kivituotteiden valmistus

Lohkopintaisia graniittituotteita on perinteisesti valmistettu 
käsityönä lohkomalla kiviä kiilaamalla. Nykyisin lohkopintaiset 
graniittituotteet tehdään lisääntyvässä määrin koneellisesti 
hydraulisilla puristimilla. Laitetekniikan kehittymisen ansiosta 
voidaan koneellisesti lohkoa entistä suurempia kiviä samalla, 
kun tuotteiden laatu on parantunut. Käsityön osuus lohkokivi-
tuotannossa rajoittunee tulevaisuudessa lähinnä suurikokoisten 
tai erikoisen muotoisten kivien valmistukseen.
 
Erikoistyöt

Kivenjalostuksen erikoistöitä vaativia tuotteita ovat mm. massii-
viset, kivipintaa täydentävät rakenneosat, kaarevat kivipinnat, 
sorvatut pyörähdyskappaleet, liimaamalla kootut kulmakap-
paleet, pöytälevyt sekä ohutlaatat. Useilla kivenjalostamoilta 
Suomessa on valmius vaativien kivitöiden, jopa veistosten val-
mistukseen.
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Kuva 2-8. Rakennus- ja kalustekivien, ohutlaattojen, massiivikivien ja lohkokivituotteiden jalostusprosessin vaiheet.
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Kivenjalostuksen kehitys

Kivenjalostustekniikan laitteita sekä työ- ja työstömenetelmiä on 
viime vuosikymmeninä kehitetty monin tavoin. Kehitystä ovat 
ohjanneet kiven käyttötapojen muuttuminen ja uudet tekniset 
sovellutukset. Erityisesti graniittien ja muiden kovien kivilajien 
työstötekniikka, tuotannon rationaalisuus ja ohjausautomatiikka 
sekä tuotannon laadunvalvonta ovat kehittyneet. Rakennuski-
ven jalostus on tätä nykyä teollista, monipuoliset valmiudet tar-
joavaa tuotantotoimintaa. Kussakin työvaiheessa pyritään entis-
tä paremmin soveltamaan työstettävän kiven ominaisuuksien ja 
halutun lopputuloksen kannalta optimaalisia työstötekniikoita 
ja -menetelmiä. Jo suunnittelun alkuvaiheessa on syytä perehtyä 
kohteen erikoispiirteisiin yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa, 

koska pienetkin muutokset saattavat merkitä huomattavia kus-
tannussäästöjä.

Kovan ja ominaisuuksiltaan vaihtelevan luonnonkiven jalostus 
tulee teknisestä kehityksestä huolimatta aina olemaan kokemus-
ta ja ammattitaitoa vaativaa työtä. Oikeiden työstömenetelmien 
valinta ja kiven käsittelytekniikan hallitseminen perustuvat luon-
nonkiven aineominaisuuksien ymmärtämiseen sekä inhimilli-
seen valvontaan ja ohjaukseen kaikissa rakennuskiven tuotan-
non vaiheissa. Kotimaisten kivenjalostusyritysten tuotannolliset 
valmiudet ovat nykyisin paremmat ja monipuolisemmat kuin 
koskaan ennen.

Taulukko 2-11. Luonnonkivien pintakäsittelyt.
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2.5 Yleiset vaatimukset

Luonnonkiven käyttöä säätelevät
määräykset ja ohjeet

Yleistä

Rakentamista koskevia määräyksiä ja ohjeita antavat useat vi-
ranomaiset, järjestöt ja asiantuntijatahot. Määräyksiä ja ohjeita 
ovat lait, sitovat määräykset, hyväksytyt ratkaisut ja epäviralliset 
ohjeet.

Lait

Laeissa määritellään rakentamisen yleiset terveellisyys- ja turval-
lisuusvaatimukset sekä poliittiset tahdonilmaukset. Maa-aines-
laissa ja kaivoslaissa määritetään maankamaran kiviainesten ja 
maa-ainesten hyötykäytön periaatteet

Rakennuskivet kuuluvat maa-aineslain piiriin (Maa-aineslaki 
555181), joten niiden louhinta on luvanvaraista toimintaa. 
Poikkeuksena ovat mm. karbonaattiset kivet ja vuolukivi, jotka 
luetaan teollisuusmineraaleihin. Niiden hyötykäyttöä säätelee 
kaivoslaki. Louhinnan aloittamiseksi tarvitaan louhintalupa ja 
louhimon sijoituspaikkalupa. Louhintaluvan hakemuksen käsit-
telee paikallinen rakennusvalvontavirasto ja luvan myöntää kun-
nanhallitus. Sijoituspaikkalupaa haetaan paikalliselta terveys-
lautakunnalta, joka arvioi louhintatoiminnan häiriövaikutukset 
paikallisen asuinympäristön kannalta. Louhinnan aloittamisesta 
on tehtävä ilmoitus paikalliselle työsuojelutoimistolle.

Sitovat määräykset

Sitovia määräyksiä ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman 
(RakMK) määräykset ja sitovat standardit. Standardista tulee sito-
va myös silloin, kun siihen viitataan jossain RakMK:n määräyksen 
kohdassa. Sitovia määräyksiä on pakko noudattaa.

Hyväksytyt ratkaisut

Hyväksyttyjä ratkaisuja ovat Suomen rakentamismääräyskokoel-
man ohjeet, tyyppihyväksytyt ratkaisut, hyväksytyt tutkimuslai-
tosten ohjeet, hyväksytyt standardiratkaisut ja muut viranomai-
sohjeet. Hyväksytyt ratkaisut sitovat tarkastavia viranomaisia, 
joiden on hyväksyttävä niiden mukaiset ratkaisut. Toisaalta 
hyväksytyt ratkaisut eivät täysin rajoita suunnittelijan vapautta 
kehittää omia, korvaavia vaihtoehtoja.

Ympäristöministeriö voi, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukai-
seksi, hakemuksesta ennakolta hyväksyä rakennuslupaviran-
omaisia sitovasti määräajaksi rakennuksen, rakenteen, raken-
nusosan, rakennustarvikkeen tai muun rakennukseen kuuluvan 
kiinteän laitteen sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteen tai -lait-
teiston (tyyppi hyväksyntä).

Tyyppihyväksynnästä ja siihen liittyvästä laadunvalvonnasta 
sekä tyyppihyväksyntäpäätöksen peruuttamisesta säädetään 
asetuksella. Ympäristöministeriöllä on tyyppihyväksynnän 
yhteydessä valta myöntää tämän tyyppihyväksynnän osalta 
yleinen poikkeus rakentamista koskevista säännöksistä ja mää-
räyksistä.

Tyyppihyväksyntämenettely mahdollistaa esimerkiksi sellaisten 
uudentyyppisten luonnonkivirakenteiden tai kiinnitystapojen 
käytön, joiden hyväksynnässä muutoin saattaisi ilmetä vaikeuk-
sia.

Epäviralliset ohjeet

Epävirallisia ohjeita ovat eisitovat SFS standardit, Suomen 
Rakennusinsinöörien liiton (RIL) normit ja ohjeet, materiaali-
valmistajien, elementtituottajien ja muiden alan yritysten ja 
viranomaistahojen ohjeet, tyyppiratkaisut, detaljisuositukset ja 
käsikirjat.

Suosituksia ja ohjeita hyvästä rakennustavasta on esitetty RYL 
90:ssä (Rakennustöiden yleiset laatu-vaatimukset). Luonnonkivi-
tuotteita koskevat SFS-standardit ovat:
• SFS 4157 ”Nupukivet” 
• SFS 4158 ”Noppakivet” 
• SFS 4159 ”Reunakivet”
Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry on julkaissut ”Betoni- ja 

Kuva 2-10. Kivilaatan osien nimitykset
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luonnonkivituotteet päällysterakenteena”-nimisen käsikirjan, 
jossa käsitellään betoni- ja luonnonkivituotteiden laatuvaati-
muksia & käyttötekniikkaa.

Luonnonkivirakentamiseen liittyvät RT-ohjekortit ovat
• RT 824.21 ’Luonnonkivimuurit ja -verhoukset’
• RT 30-10314 ’Luonnonkivet, suomalaiset rakennuskivet’, 
• RT 30–10342 ’Luonnonkiviset lattiat, portaat ja seinät sisäti-

loissa’.

Kivialan yritykset ovat julkaisseet useita RT-tarvikekortteja. Tie-
toa ja ohjeita kivituotteista ja kivirakenteiden suunnittelusta 
sekä valmistuksesta ovat julkaisseet lisäksi mm. Valtion teknil-
linen tutkimuskeskus, elementtiteollisuus, VAPK-kustannus ja 
Rakennuskirja Oy.

Rakennuskiven testauksessa noudatetaan Suomessa nykyisin so-
veltuvilta osin lähinnä DIN-, ASTM- ja IUGS-standardeja. Euroo-
pan standardisointikomi-teassa (CEN) valmistellaan standardeja 
luonnonkivituotteille ja kivien testaukseen. Standardit tullaan 
niiden valmistuttua vahvistamaan Suomessa virallisiksi SFS-stan-
dardeiksi.

Määritelmiä

Mineraali on luonnossa esiintyvä, kiinteä, epäorgaaninen al-
kuaine tai kemiallinen yhdiste, jolla on määrätty kemiallinen 
koostumus ja tietyt fysikaaliset ominaisuudet sekä tavallisesti 
säännöllinen kidera-kenne.

Luonnonkivi on luonnon geologisessa prosessissa syntynyt 
kiinteä, mineraaleista koostuva aine.

Rakennuskivi on ulkonäöltään ja kestävyydeltään korkealaatui-
nen luonnonkivi, josta valmistetaan rakentamistarkoitukseen 
laattoja, harkkoja tms. rakennustarvikkeita.

Kivilohkare (t. raakakivilohkare) on jatkojalostusta varten val-
mistettu rakennuskivilouhinnan lopputuote, jolla on tietty ul-
konäkö, tietyt fysikaaliset ominaisuudet ja mitat.
 
Sahalevy (t. kivilevy) on kivilohkareen sahauksessa syntyvä le-
vyaihio, josta valmistetaan paloittelusahauksessa määrämittaisia 
kivilaattoja.

Kivilaatta on rakennuskivestä valmistettu määrämit-tainen, laat-
tamainen tarvike.

Normaali laatta on kivilaatta, jonka paksuus on 15-60 mm.

Ohutlaatta on kivilaatta, jonka paksuus on alle 15 mm.

Kalibroitu ohutlaatta on mittatarkka ohutlaatta, jonka paksuus 
on ≤12 mm.

Pienlaatta on pienikokoinen mittatarkka ohutlaatta, jonka pak-
suus on ≤ 8 mm.

Pintakäsittely on sahatun kivipinnan mekaaninen tai terminen 
jälkikäsittely halutun pintastruktuurin ja ulkonäön aikaansaami-
seksi.

Kivilaatan osien nimitykset ovat etupinta, takapinta, särmä, kul-
ma ja reuna kuvan 2-10 mukaisesti. Kohteessa näkyviin jääviä 
reunoja kutsutaan näkyviksi reunoiksi ja muita reunoja sauma-
reunoiksi tai vaihtoehtoisesti piiloon jääviksi reunoiksi.

Luonnonkivilaatan särmämuotojen nimitykset on esitetty ku-
vassa 2-11. Suora särmä on laatan paloittelusahauksessa syntyvä 
särmä. Faasattu, viistetty ja pyöristetty särmä ovat eri tavoin 
jälkikäsittelemällä työstettyjä särmämuotoja.
 

Kuva 2-11. Luonnonkivilaatan särmämuotojen nimitykset


