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3 JULKISIVUN LUONNONKIVIRAKENTEET

Muurattujen kivirakenteiden statiikkaa kehitettiin jo antiikin 
aikoina, mutta varsinkin keskiajalla. Rakenteiden vakavuuden 
hallinta perustui sen ajan rakentajien kokemusperäiseen tietoon. 
Romaanisen tyylin ominaispiirteitä ovat antiikin ajalta periytyvät 
pyörö-kaarirakenteet ja raskaat umpinaiset seinärakenteet. Go-
tiikan aikakaudella yleistyivät suipot kaaret ja hoikat pilariraken-
teet, jotka mahdollistivat entistä avoimemmat seinärakenteet. 
Rakennukset tehtiin aiempaa korkeammiksi samalla. kun raken-
teiden hoikkuus lisääntyi ja rakenteet kevenivät. Goottilaisten 
kivikirkkojen ja katedraalien ohutsauvaiset kaari-, holvi-, ruode- 
ja pilarirakenteet osoittavat hämmästyttävän taidokasta raken-
teiden tasapainotilan hallintaa.

Rakennustekniikan kehittyessä kiven käyttö yleistyi runkomate-
riaalina. Luonnonkiviverhous muurattiin nyt tiilimuurin ulkopin-
taan. Tällöin kivi toimi osana kantavaa runkorakennetta, mutta 
luonnonkiven käyttö perustui kuitenkin etupäässä ulkonäkösyi-
hin. Betonirunkoisissa rakennuksissa 1900-luvun alkupuolella 
luonnonkivijulkisivu tehtiin usein itsekantavana kuorimuurina, 
joka sidottiin rakennuksen runkoon terässiteillä. Arkkitehtuurin 
vaatimusten mukaisesti myös kovien kivien viimeistelytekniik-
kaa kehitettiin. Kivijulkisivujen sokkelit tehtiin mittatarkoiksi 
työstetyistä ja käsityönä pintakäsitellyistä graniittiharkoista. 
Seinän yläosassa kiviä usein työstettiin monin tavoin jopa veis-
toksellisiksi yksityiskohdiksi. Pehmeitä ja helposti työstettäviä 
kivilaatuja kuten kalkki-kiveä, hiekkakiveä ja vuolukiveä käytet-
tiin yleisesti monimutkaisten muotoaiheiden raaka-aineina.

Ohut, tuuletettu, kivilaattaverhous vakiintui vallitsevaksi kivi-
julkisivun rakennetyypiksi 1950-luvulla. Kehityksen taustalla 
olivat rakennustekniikassa tapahtuneet muutokset ja luonnon-
kiven sahauksen ja pintakäsittelytekniikan kehitys. Vuosisadan 

3.1 Suunnittelun lähtökohdat

Kivijulkisivun rakenteiden kehitys

Luonnonkivijulkisivun rakenteellinen kehittyminen nykyiseen 
muotoonsa on ollut pitkällinen ja monivaiheinen prosessi. Pe-
rustan teknisille ratkaisuille ovat antaneet toisaalta eri aikoina 
vallinneet rakennustaiteelliset suuntaukset ja toisaalta rakenta-
miseen liittyvät yleiset kehityspyrkimykset. Luonnonkiven mer-
kitys ja käyttötavat ovat eri aikojen rakentamisessa vaihdelleet, 
mutta kiveä on aina arvostettu ennen kaikkea sen korkealaatui-
sen ulkonäön ja erinomaisen kestävyyden vuoksi. Luonnonkiven 
arkkitehtoninen ja rakenteellinen funktio on vuosien myötä 
muuttunut varsin paljon.

Muinaiset kivirakenteet tehtiin latomalla tai muuraamalla mas-
siivisista kivikappaleista, jotka samalla olivat osa rakennuksen 
kantavaa runkoa. Muurauksessa käytettiin kalkki- ja myöhem-
min sementtipohjaisia muurauslaasteja. Saunan leveys vaihteli 
työn viimeistelyasteesta riippuen välillä 10-30 mm. Massiivisen 
kivimuurin paksuus oli tavallisesti >200 mm. Rakentamisessa 
käytettiin lähinnä paikallisia kivilaatuja.Rakennustapa riippui 
suuresti käytetyn kiven ominaisuuksista. Pehmeitä ja helposti 
lohkeavia kivi-laatuja saatettiin työstää haluttuun muotoon tai 
jopa veistollisiksi rakenneosiksi, kovimpia kivilaatuja käytettiin 
usein luonnonmuotoisina tai karkeasti työstettyinä kappaleina. 
Kivien pintakäsittely oli lohkopinta tai joskus karkeahakattu. 
Pehmeillä kivillä käytettiin myös hienompia pintakäsittelyjä. 
Paksuissa seinärakenteissa seinän sisäosa täytettiin usein irtoki-
villä ja hiekalla.

Kuva 3-1. Julkisivun kiviverhous oli vuosisadan alkupuolella massiivinen ja usein 
lohkopintainen. Kuva 3-2. Uudet kivirakenteet ovat pääsääntöisesti sileäpintaisia ja suoralinjaisia.
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alkupuolella käytettiin vähäisessä määrin myös muuraamalla 
kiinnitettyä kivilaattaverhousta, joka kuitenkin osoittautui toi-
minnaltaan epävarmaksi. Ongelmia oli seinän kosteusteknisessä 
toiminnassa ja kivilaattojen kiinnipysymisessä.

Tuuletetun kivi laattaverhouksen vallitseva asennus-tapa on 
Suomessa ollut työmaa-asennus, jossa kivi-laatat asennetaan yk-
sitellen ja kiinnitetään neljästä pisteestä rakennuksen runkoon. 
Menetelmän käytöstä on kokemuksia jo varsin pitkältä ajalta ja 

se on osoittautunut toiminnallisesti luotettavaksi. Asentamisen 
työvaltaisuudesta johtuen menetelmä on toisaalta melko hidas 
ja kallis sekä lämpöteknisesti epätaloudellinen.

Kivijulkisivun rakennetekniikkaa on viime vuosikymmeninä ke-
hitetty monin tavoin. Yleisiä kivijulkisivun kehitystrendejä ovat 
kivilaattojen ja rakenteiden oheneminen ja keveneminen sekä 
työmaalla tehtävän työn väheneminen rakenteiden esivalmis-
tusasteen lisääntymisen seurauksena. Uudet kivijulkisivun ra-
kenteelliset toteutustavat ovat entistä teknisesti kehittyneempiä 
ja taloudellisempia. Esimerkkejä nyky-aikaisesta luonnonkivi-
tekniikasta ovat kiskokiinnitys-tekniikat sekä kivilaattapintaiset 
betoni- ja teräselementit. Luonnonkivirakenteiden teknisiä to-
teutusvaihtoehtoja on nykyisin useita. Uusien teknisten ratkaisu-
jen rinnalla sovelletaan edelleen jossain määrin myös perinteisiä 
massiivisia kivirakenteita.

Kivijulkisivun suunnittelun erikoispiirteet

Luonnonkivijulkisivun tekniseen toimivuuteen ja taloudelli-
suuteen on mahdollista vaikuttaa monin tavoin rakenteiden 
suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun toimenpiteet voidaan jakaa 
karkeasti kivisten rakenneosien suunnitteluun ja rakenteelliseen 
suunnitteluun. Jako ei ole kategorinen, sillä kivitekniset ja raken-
teelliset ratkaisut riippuvat toisistaan. Kivijulki-sivun suunnittelu 
on kokonaisvaltainen tehtävä, jossa otetaan huomioon toteutet-
tavan kohteen olosuhteiden ja suunnittelun tavoitteiden ohella 
luonnonkivien ominaisuudet, soveltuvuus, saatavuus, kiven 
työstö- ja muotoilumahdollisuudet sekä muut kivikohtaiset eri-
koispiirteet. Puutteellisesta kiviteknisestä suunnittelusta saattaa 
aiheutua toteutusvaiheessa ja rakennuksen käytön aikana yllät-
täviä hankaluuksia ja tarpeettomia kustannuksia.

Kivirakenteiden suunnittelussa on tärkeä varata riittävästi aikaa 
vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailuun ja optimaalisen toteutus-
tavan etsintään. Suunnittelu-ratkaisujen siirtyessä myös vaihto-
ehtoiset mahdollisuudet vähenevät ja edellytykset optimaalisen 
ratkaisun löytämiselle huononevat.

Luonnonkivijulkisivun suunnittelun tehtäväluetteloon sisältyvät 
kohteen varsinaisen suunnittelun ohella tarvittavassa laajuudes-
sa seuraavat toimenpiteet:

• kiven valinta,
• pintakäsittelyn valinta,
• kivisten rakenneosien detaljisuunnittelu ja mitoitus,
• saumojen suunnittelu, - tuuletuksen suunnittelu,
• julkisivun rakenteellisen toteutustavan valinta,
• kivien kiinnitysten suunnittelu ja mitoitus,
• kivijulkisivun toteutuksen aikataulusuunnittelu,
• kivitöiden toteutuksen valvonta.

Kuva 3-3. Massiivinen julkisivuverhous upotettiin ennen tiilirungon ulkopintaan.

Kuva 3-4. Uusissa rakennuksissa julkisivun kiviverhous tehdään ohuista kivilaatoista.
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Kiviteknisen suunnittelun eri vaiheissa tuotetaan kohteen käy-
tännön toteutusta varten seuraavat piirustukset ja asiakirjat:

• kivijulkisivun mittapiirustukset,
• kivirakenteiden rakennesuunnitelmat ja piirustukset,
• lujuuslaskelmat,
• kivi- ja kiinnitystarvikeluettelot,
• luonnonkivien ja kiinnitystarvikkeiden

valmistuspiirustukset,
• elementtikaaviot, -luettelot ja -piirustukset,
• kivijulkisivun asennustyöpiirustukset,
• kivirakennetyöselitykset.

Rakenteellisten muutosten seurauksena luonnonkirvisten raken-
neosien ja niihin liittyvien rakenteiden toiminta on muuttunut 
perusteellisesti, mikä lisää suunnittelun vaativuutta. Luonnon-
kivirakenteiden suunnittelussa on hyödyllistä käyttää mahdolli-
suuksien mukaan hyödyksi kivialan yritysten ja alan asian-tunti-
joiden osaamista.

Kivijulkisivun rasitukset ja
laatuvaatimukset

Kivijulkisivun toiminta

Luonnonkivinen julkisivuverhous on ulkoseinän uloin pinta, 
jonka tehtävä on viimeistellä julkisivun ulkonäkö ja suojata 
seinärakenne säärasituksilta. Kivilaatat kannatetaan tavallisesti 

mekaanisilla kiinnikkeillä joko suoraan rakennuksen rungosta 
tai erilaisten sekundäärirunkojen välityksellä. Vaihtoehtoisia 
rakenne-järjestelmiä on nykyisin käytössä useita. Kiviverhous 
suunnitellaan joustavaksi ja sateenpitäväksi. Kivi-laattasaumat 
mitoitetaan siten, että otetaan huomioon kivikiinnikkeiden vaa-
tima tila, toleranssit ja odotettavissa olevat muodonmuutokset. 
Kivipinnan sateenpitävyys varmistetaan tiivistämällä laattasau-
mat elastisilla sauma-aineilla. Tiivispintainen luonnonkivellä 
verhottu ulkoseinä tuuletetaan kiviverhouksen takana sijait-
sevan ilmaraon avulla. Tuuletuksen toimivuuden edellytys on, 
että rakenteen tuuletusväli on riittävästi yhteydessä ulkoilmaan. 
Kiviverhoukseen kohdistuvat ilmastoperäiset ja muut ulkoiset 
rasitustekijät sekä rakenteen sisäiset rasitukset. Luonnonkiviä, 
luonnonkivitöitä ja julkisivuverhousta koskevat yleiset laatuvaa-
timukset esitetään RYL 90 luvussa 40.

Kuormitukset

Luonnonkiviverhoukseen käytön aikana kohdistuvat kuormat 
ovat tuulikuorma ja kiviverhouksen omapaino sekä verhouksen 
alaosissa liikenteestä aiheutuvat törmäys- ja iskukuormat. Kal-
listetuilla pinnoilla voi joskus tulla kysymykseen myös lumikuor-
ma. Esivalmistettuja kivirakenteita kuljetettaessa kivilaattoihin 
kohdistuu liikenteestä johtuvia sysäyskuormia. Kivirakenteiden 
kuormitukset määritetään Suomen rakentamismääräyskoko-
elman osan B1 ja soveltuvilta osin Rakenteiden kuormitusoh-
jeiden (RIL 144-1990) mukaisesti. Rasitusten laatu ja merkitys 
kivi-verhouksen toiminnan kannalta vaihtelevat varsin paljon 
suunnitteluratkaisuista, rakennuksen sijainnista ja muista paikal-
lisista olosuhteista riippuen.

Tuuletetussa luonnonkiviverhouksessa kivilaatat kannatetaan 
yksitellen rakennuksen rungosta siten, että ne eivät kuormita 
toisiaan tai kannata muiden rakenneosien painoa. Julkisivu-
verhous suunnitellaan siten, että siihen liittyvien rakenteiden 
muodonmuutokset voivat tapahtua esteettä kivilaattaverhousta 
kuormittamatta.

Kivilaattoihin kohdistuu lisäksi valmistuksen, varastoinnin ja 
kuljetusten aikana muita, rakenneratkaisusta riippuen suuruu-
deltaan vaihtelevia, joskus jopa mitoittavia kuormin.

Ilmastorasitukset

Ilmastorasituksia ovat luonnolliset ja inhimillisestä toiminnasta 
aiheutuvat rasitukset. Luonnonkuormien ohella ovat kosteus, 
sade ja sulamisvedet, lämpötilanvaihtelut, pakkanen ja au-
ringon ultraviolettisäteily kivijulkisivun kannalta merkittäviä 
luonnollisia ilmastorasituksia. Muita ilmastorasituksia ovat ilman 
sisältämät kemialliset yhdisteet sekä likaantumista aiheuttavat 
ilmaston epäpuhtaudet. Kiven kannalta haitallisia kemiallisia 
yhdisteitä ovat fossiilisten polttoaineiden palamiskaasuista pe-

Kuva 3-5.Kivijulkisivuun kohdistuvat rasitukset.
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räisin olevat ilmaston happamoittavat rikki- ja typpiyhdisteet, 
jotka syövyttävät karbonaattikiviä sekä suolat, joiden rapauttava 
vaikutus voidaan havaita esimerkiksi sisäänkäyntien lattioissa ja 
meren välittömässä läheisyydessä sijaitsevissa kivipinnoissa.

Vanhoissa massiivisissa kivirakenteissa luonnonkivi toimii 
staattisesti ja fysikaalisesti kiinteässä yhteydessä muun ulko-
seinärakenteen kanssa. Nykyisissä rakenteissa luonnonkivinen 
julkisivuverhous on muusta seinärakenteesta erotettu kylmä 
kuorirakenne. Säärasituksen kohteena olevan kiven kannalta 
tämä merkitsee olosuhteiden muuttumista merkittävästi en-
tistä ankarammiksi. Kiviverhouksen olosuhteiden rasittavuutta 
korostaa toisaalta myös se, että lämpö- ja kosteustilaolosuhteet 
kiven ulko- ja sisäpinnassa poikkeavat toisistaan. Tuuletetussa 
kuoriverhouksessa lämpötilan- ja kosteuden vaihtelut ovat ki-
ven kannalta epäsymmetrisiä, mikä aiheuttaa kiveen SI-säisiä 
rasituksia. Kiviverhouksen paksuuden pieneneminen ja laattojen 
hoikkuuden kasvu ovat osaltaan lisänneet sään kestävyydeltään 
puutteellisten kivilajien vaurioitumisherkkyyttä.

Muut rasitustekijät

Rakennuksen sisältä kylmänä vuodenaikana di�uusion ja kon-
vention seurauksena ulos pyrkivä kosteus voi tiivistyä kivilaatan 
takapintaan, jos seinärakenteen tuuletus ei toimi riittävästi. 
Kosteus pyrkii tällöin kuivumaan ulospäin kiven läpi. Sopivissa 
olosuhteissa kosteus voi jäätyä ja kiven takapintaan voi vähi-
tellen kertyä kasvava jääkerros, mikä lisää kiveen kohdistuvaa 
pakkasrasitusta.

Muita tuuletettuun kiviverhoukseen käyttötilanteessa kohdistu-
via rasitustekijöitä ovat esimerkiksi kiven värjäytymistä aiheutta-
vat, liittyvistä rakenneosista kiveen kulkeutuvat aineosat. kuten 
kiinnitysalustan suolat tai saumamassan öljyt ja pigmentit sekä 
mahdollinen seinään kohdistuva ilkivalta.

3.2 Luonnonkiviset rakenneosat

Kivityyppi ja pintakäsittely

Julkisivuverhouksen kiven laadulle asetetaan nyky-aikaisissa 
kivirakenteissa entistä korkeammat vaatimukset. Syynä on toi-
saalta julkisivupinnan esteettisten tavoitteiden tarkentuminen 
ja toisaalta luonnonkiven käytön aikaisten olosuhteiden muut-
tuminen entistä vaativammiksi. Luonnonkiven valintaperusteita 
sekä kivien ominaisuuksia ja soveltuvuutta käsitellään yleisesti 
kohdassa 2.3. Kivien pintakäsittelyvaihtoehdot esitetään koh-
dassa 2.4. Tässä käsitellään julkisivuverhouksessa käytettävän 
luonnonkiven ja kiven pintakäsittelyn valinnan erikoispiirteet.

Kiven ulkonäkö ja sen tasalaatuisuuden vaatimus korostuu jul-
kisivuverhouksessa, jossa kivipintaa tarkastellaan pystypintana 
varsinkin, kun pinnan ala on suuri. Julkisivussa on perinteisesti 
käytetty tasarakeisia ja -värisiä kiviä. Kivelle luontainen värin 
elävyys on tuottanut ongelmia. mikäli värivaihtelua ei ole tiedos-
tettu ja siihen ei ole osattu varautua Myös eläväkuvioisia kivi-
tyyppejä on viime aikoina käytetty julkisivussa. Luonnonkivijul-
kisivujen yleistyessä on opittu entistä paremmin tiedostamaan 
kiven ulkonäön luontainen elävyys, jota voidaan käyttää myös 
tehokeinona. Väritykseltään vaihtelevakin kivipinta voi toisaalta 
antaa kokonaisuutena tasavärisen vaikutelman, kun eriväriset 
kivet sekoitetaan tasaisesti. Olennaista on, että käytettävän ki-
ven ulkonäkö ja sen vaihtelun määrä osataan ottaa huomioon 
kohteen suunnitteluvaiheessa. Sovittaessa näytekivien avulla 
sallittavista ulkonäön vaihtelun rajoista on selvitettävä myös 
kivessä mahdollisesti esiintyvät paikalliset poikkeamat. Erityistä 
huomiota kivipinnan värivaihteluihin ja niiden huomiointiin on 
kiinnitettävä kivilaattapintaisten betonielementtien tuotannos-
sa. Valmiin kivipinnan ulkonäön valvonta kivien ladonnan yh-
teydessä on hankalaa, koska kivet ladotaan muottiin ulkopinta 
alaspäin.

Kivilaattojen ohenemisen seurauksena kiven fysikaalisten omi-
naisuuksien ja säänkestävyyden merkitys on kasvanut. Kiven 
tiheyden arvoa käytetään lähinnä kivilaatan omapainon laske-
misessa. Vedenimukyvyn avulla voidaan arvioida kiven säänkes-
tävyyttä ja kiven likaantumisherkkyyttä. Kivilaatan mitoituksen 
kannalta tärkeä on taivutusvetolujuus ja sen testitulosten ha-
jonta. Kiven pituuden lämpötila-kerrointa tarvitaan arvioitaessa 
julkisivuverhouksen käytön aikaisia muodonmuutoksia. Kiinni-
tyksen suunnittelussa on hyödyllistä tuntea kiven kiinnityksen 
lohkeamiskapasiteetti. Julkisivulaattojen mitoitus perustuu 
nykyisissä rakenteissa kiven vetolujuuteen, joten kiven eheyden 
ja halkeilemattomuuden vaatimus on entistä tärkeämpi. Ohuissa 
tuuletetuissa julkisivuverhouksissa käytettävän luonnonkiven 
tulee olla säänkestävää. Kiven ulkonäkö ei ilmaston vaikutukses-
ta saa muuttua eikä kiven lujuus ja verhouksen rakenteellinen 
varmuus saa käyttöolosuhteissa merkittävästi heikentyä.

Julkisivukohteessa kivityypin saatavuus ja toimitus-aika on aina 
syytä varmistaa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Rakennuskiven 
tuotannossa ollaan aina riippuvaisia luonnon raaka-aineen 
ominaisuuksista, joten on ymmärrettävää. että eri kivilajien tuo-
tantotekniset ominaisuudet poikkeavat toisistaan varsin paljon. 
Rakennuskiven jalostuksen luonnetta kuvaa hyvin hukkakiven 
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suuri määrä. Hyötykiven, valmiin tuotteen, määrä on kivilajista 
riippuen vain 1 - 15% kiintokalliosta laskettuna. Käytännössä eri 
kivilajien välillä on suuria eroja toimitusajoissa ja -määrissä Jos-
kus kiven ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet vaihtelevat esiin-
tymän eri osissa. Eräät kiviesiintymät ovat niin rikkonaisia, että 
kivilaattojen kokoa joudutaan rajoittamaan. Erityisen huolellises-
ti kiven saatavuus tulee varmistaa uusia tai harvinaisia kivilajeja 
käytettäessä. Kivilouhokseen tutustumalla saa lisä-tietoa kiven 
laadusta ja saatavuudesta.

Luonnonkivien hintaerot eivät johdonmukaisesti riipu kivilajin 
käyttöteknisistä ominaisuuksista. Määrääviä tekijöitä ovat kiven 
kysyntä, saatavuus, tuotantotekniset ominaisuudet ja kiven 
kuljetusetäisyys. Luonnonkivijulkisivun suunnittelussa voidaan 
kokonaiskustannukseen vaikuttaa monin tavoin. Kiven osuus 
koko julkisivun hinnasta vaihtelee käytännössä välillä 30% - 60%. 
Kivijulkisivun kustannusrakennetta tarkastellaan yksityiskohtai-
semmin luvussa 6.

Graniitit ja muut syväkivet ovat fysikaalisten ominaisuuksiensa 
ja säänkestävyytensä ansiosta nykyisin ylivoimaisesti eniten käy-
tettyjä julkisivuverhouksen kivilaatuja. Syväkivien ja migmatiit-
tien väri- ja tyyppivalikoima on lisääntynyt tasaisesti.

Kalkkikivet, marmorit ja kalsiittisiskosteiset hiekkakivet oli-
vat ennen helpon työstettävyytensä, hyvän saatavuutensa ja 
vaalean ulkonäkönsä ansiosta kivijulkisivujen vallitsevia ma-
teriaaleja, mutta nykyisin niiden käyttö on puutteellisen sään-
kestävyyden vuoksi vähäistä. Karbonaattisia kiviä käytettäessä 
tulee välttää kiillotettua ja hienohiottua pintakäsittelyä ja pyrkiä 

muotoilemaan julkisivu niin, että kivipintaan kohdistuu mahdol-
lisimman vähän sade- ja valuvesiä. Kivien mitoituksessa ja raken-
teellisessa suunnittelussa tulee huomioida kiven syöpyminen ja 
sen lujuuden aleneminen.

Kvartsihiekkakivet ja kvartsiitit soveltuvat useimmiten hyvin 
julkisivukiveksi. Huokoisimpien kivityyppien pakkasenkestävyys 
on syytä varmistaa, Huokoisen vaalean hiekkakiven heikkous on 
lisäksi herkkä likaantuminen ja huono puhdistettavuus.

Vuolukivi soveltuu hyvin julkisivukiveksi. Nunnan-lahden vuolu-
kiven käytöstä on kokemuksia jo vuosisadan alkuajoista, jolloin 
kiveä käytettiin sen helpon työstettävyyden vuoksi yleisesti jul-
kisivujen ja erityisesti muotoaiheiden materiaalina. Vuolukiven 
käyttö julkisivumateriaalina on viime vuosikymmeninä ollut 
erittäin vähäistä, mutta viime vuosina vuolukiven käyttö on jäl-
leen lisääntynyt julkisivuverhouksissa. Kiven pehmeyden vuoksi 
kiillotettu pinta ei tule kyseeseen.
Liuskeet ovat suhteellisen harvinaisia julkisivumateriaaleja. Fy-
sikaalisten ominaisuuksien ja säänkestävyyden osalta liuskeet 
soveltuvat erittäin hyvin julki-sivuun. Vähäinen käyttö johtunee 
ennen kaikkea kiven tuotantomenetelmien kehittymättömyy-
destä. Liuskekiven luonnollinen lohkeamapinta soveltuu yleensä 
käytettäväksi sellaisenaan ilman jälkikäsittelyä.

Julkisivukivien pintakäsittelyt ovat muuttuneet entistä hie-
nommiksi. Hakattujen ja lohkottujen pintojen sijasta käytetään 
entistä useammin hiottua ja kiillotettua kivipintaa. Kiillotetun 
pinnan etuja ovat kiven tekstuurin korostuminen, lian huono 
tarttuvuus, helppo puhdistettavuus ja värin mahdollisimman 

Kuva 3-6. Tyypillisiä kivijulkisivun limityskuvioita.
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pieni muuttuminen kastuessa. Kiven hiontatekniikan kehittymi-
sen seurauksena kiven kiillotuksen taloudellisuus on parantu-
nut. Kiillotetussa kivipinnassa erottuvat toisaalta pienetkin kiven 
ulkonäön vaihtelut, mikä lisää kohteen vaativuutta. Poltetussa 
tai ristipäähakatussa kivipinnassa pienet paikalliset värivaihtelut 
tasoittuvat. Useista graniittityypeistä voidaan nykyisin valmis-
taa lohkopintaisia kivitiiliä ja – harkkoja. Lohkopintaisten kivien 
käyttöä kohtaan, esimerkiksi julki-sivun alaosien verhouksissa, 
on osoitettu kiinnostusta.

Kivilaattakoko ja limitys

Luonnonkivijulkisivut olivat alun perin muurattuja harkkoraken-
teita, joissa kivikerrokset olivat vaihtelevasti juoksulimitettyjä. 
Kivet mitoitettiin tasapainoehtojen ja muuraustyön aikaisten 
siirtojen ja käsittelyjen vaatimusten mukaisesti. Kiviharkkojen 
välisen muuraussauman leveys vaihteli työn viimeistelyasteen 
mukaan. Vaativimmissa kohteissa kivet sovitettiin yhteen lähes 
0-saumalla. Kivijulkisivuissa käytetään edelleen useimmiten 
harkkomaista limityskuviota, vaikka massiivinen muurauskivi 
on ohentunut ohueksi verhouslaataksi. Limittämätöntä `voisi’ 
-kuviota käytetään nykyisin lisääntyvässä määrin. Erikoisuute-
na mainittakoon arkkitehti Alvar Aallon mm. Finlandia-talossa 
käyttämä limitys, jossa kivien limityskuvio on pystysuuntainen. 
Laattaverhotuissa julkisivuissa kivilaatat ovat keskimäärin suu-
rempia kuin vanhojen massiivikivirakenteiden kivet. Nykyiset 
kiviverhoukset ovat historiallisista kohteista poiketen etupääs-
sä tasomaisia. Julkisivusuunnittelussa on edullista huomioida 

myös verhouksen rakenneteknisen toteutus-tavan vaikutukset. 
Erityisesti elementtitekniikkaa sovellettaessa tulee kivijulkisivun 
suunnitteluun uusia piirteitä.

Kivilaattojen koko voidaan luonnonkivijulkisivussa valita mel-
ko vapaasti. Käytännössä on laattojen koosta päätettäessä 
kuitenkin teknisesti ja taloudellisesti edullista ottaa huomioon 
kivilajikohtaiset ja kohdekohtaiset erikoispiirteet. Kivijulkisivun 
mitoituksessa huomioon otettavia tekijöitä ovat

• kiven tuotannon erikoispiirteet,
• kivilaatan siirtojen ja käsittelyn vaatimukset,
• käytettävän kiinnitystekniikan vaatimukset.

Kivilaattojen paksuus vaihtelee tavallisesti välillä 30 - 50 mm 
riippuen kuormituksista ja laatan sivumitoista.

Kun kivilaatat ovat suurikokoisia, pienenee sahauskustannus 
valmiin kivipinnan neliömetriä kohden. Toisaalta hukkakiven 
määrä kivituotannossa kasvaa. sillä paikalliset sahalevyn ulkonä-
köviat saattavat johtaa jopa koko levyn hylkäämiseen. Suuriko-
koisten kivilaattojen käsittely työmaalla ja elementti-tehtaalla 
on hankalaa varsinkin, jos laattojen siirrossa tarvitaan koneellista 
nostovoimaa. Toisaalta julkisivulaattojen kiinnikekustannus nou-
see ja asennuksen työsaavutus huononee, kun kivilaattakoko 
pienenee. Julkisivuverhouksissa on suositeltavaa käyttää 0.5 - 
1.0 m2 kokoisia laattoja. Tällöin kivien tuotanto ja kivirakenteen 
asennus voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti. Joi-
denkin kivityyppien enimmäislaattakoko on rajoitettu tuotanto-
teknisistä syistä. Julkisivun suunnittelussa on aina taloudellisinta 
pyrkiä mahdollisimman harvoihin laattakokoihin, jolloin kivi 
laattojen tuotanto ja käsittely yksinkertaistuvat.

Kivilaatan sivumittasuhteen tulisi olla enintään 4:1, jotta väl-
tetään paikallisista heikkouskohdista johtuva laatan rikkoon-
tumisriski kiven käsittelyjen aikana. Kivilaatan suuri koko lisää 
vaurioitumisherkkyyttä sellaisilla kivillä, joiden säänkestävyys on 
puutteellinen. Pienin suositeltava kivilaatan sivumitta on julki-si-
vuissa 300 mm ja suurin vastaavasti 1500 mm.

Kivilaattojen paksuuden mitoitus

Kivilaatalta vaadittava paksu us riippuu kuormituksista, kivilaa-
tan koosta, kiven lujuudesta ja eheydestä, kiven pintakäsittelystä 
sekä eräissä tapauksissa verhouksen rakenteellisesta toteutus-
tavasta. Laatan mitoituksen kannalta määräävä on kiven taivu-
tusvetolujuus. Verhouksen ohenemisen seurauksena kivi-ra-
kenteiden suunnittelu ja mitoitusperusteet ovat muuttuneet 
huomattavasti. Massiivisissa kivirakenteissa kivi toimi hauraille 
materiaalille luonteenomaisesti puristettuna rakenneosana. 
Nykyisin ohuen kivilaatan mitoituksen määräävät taivutettuun 

Kuva 3-7. Kivilaatan sivumittasuhteet.

Kuva 3-8. Tappilohkaisulujuuden testauksen periaate.
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laattaan ja sen kiinnityskohtiin syntyvät vetorasitukset. Kivi-
verhousta kuormittavat käytän aikana tuuli, kiven omapaino ja 
verhouksen alaosissa liikenne. Käytännössä kiven lyhytaikainen 
mitoituskuorma esiintyy usein jo tuotannon, kuljetusten ja käsit-
telyjen yhteydessä. Suomen tuulikuormat ja tyypillisesti käytet-
tävät laattakoot ovat kansainvälisesti katsoen pienehköt. Usein 
kiven mitoituksen määräävä tekijä onkin kiinnitysratkaisu, jonka 
edellyttämä kiven paksuus yleensä antaa kivelle riittävän kapa-

siteetin. Kivisten rakenneosien oheneminen lisää kiven eheyden 
ja vetolujuuden merkitystä. Lisäksi kiven testauksen ja rakennus-
projektin aikaisen laadunvarmistuksen merkitys korostuu.

Kivisten rakenneosien mitoitus on usein tehtävä puutteellisten 
materiaalitietojen perusteella, jolloin joudutaan käyttämään 
varsin suurta varmuutta. Suositeltavaa on, että kiven materiaali-
varmuuskerroin on tasalaatuisilla kivillä vähintään kolme. Kivillä, 
joiden lujuustulosten variaatio on suuri (> 15 %), varmuus-ker-
roin on tarvittaessa neljä tai viisi ja epäselvissä tapauksissa suu-
rempikin. Varmuusvaatimusta korostaa kivilaattojen hoikkuus 
ja kiven mahdolliseen putoamiseen liittyvä henkilövahinkojen 
vaara. Uudentyyppisten ja toiminnaltaan epävarmojen kivilaa-
tan kiinnitystapojen toimintatapa on suositeltavaa tutkia kokeel-
lisesti kiinnityksen murtotavan ja kapasiteetin selvittämiseksi.

Neljästä pisteestä kiinnitetyn laatan paksuuden mitoituksessa 
tarkastellaan taivutusta ja kiinnityskohtien lohkeamista. Mitoi-
tuksessa valitaan aluksi kivi-laatan paksuudeksi 30 mm, mikä on 
yleisesti käytetty, mekaanisesti kannatettujen luonnonkivilaatto-
jen vähimmäispaksuus tuuletetuissa julkisivuverhouksissa. Seu-
raavassa esitetään kivilaatan mitoituksen periaatteet.

a) Taivutus

Taivutustarkastelussa otetaan huomioon tuulikuorma ja kivilaa-
tan omapaino. Kivilaatta oletetaan nurkistaan vapaasti tuetuksi. 
Kivilaatan sallittu taivutus-vetojännitys lasketaan testitulosten 
keskiarvosta käyttäen 3...5-kertaista varmuutta kiven murtumi-
selle. Taivutusvetojännityksiä tarkastellaan kuvassa 3-11 esite-
tyissä pisteissä A ja B. Pidemmän sivun keski-pisteessä A pätee:

σtA = σtwA + σtgA (1),

σtwA = 6 • qw • ly • Ix • 10-3 / (myr • d2) (2), missä
σtwA = tuulenpaineesta pisteeseen A syntyvä

taivutusvetojännitys (N/mm2)
qw = tuulikuorma (kN/m2)
Iy = laatan pituus (mm)
Ix = laatan leveys (mm)
myr = momenttiluku kuvasta 3-12
d = laatan paksuus (mm)
σtgA = 7,5 • G • 104 / (ny2 • ly • d) (3), missä

σtgA = laatan omapainosta pisteeseen A
syntyvä jännitys (N/mm2)

G = laatan omapaino (kN)
ny2 = momenttiluku kuvasta 3-13

Kuva 3-9. Kivilaatan momenttipinta tuulikuormasta, pystysaumakiinnitys.

Kuva 3-10. Kivilaatan momenttipinta tuulikuormasta, vaakasaumakiinnitys.
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Vastaavasti saadaan taivutusvetojännitys lyhemmän sivun keski-
pisteessä B seuraavasta kaavasta:

σtwB = 6 • qw • ly • Ix • 10-3/ (mxr • d2) (4), missä

σtwB = tuulenpaineesta pisteeseen B
syntyvä taivutusveto jännitys (N/mm2)

qw = tuulikuorma (kN/m2)
ly = laatan pituus (mm)
Ix = laatan leveys (mm)
mxr = momenttiluku kuvasta 3-14
d = laatan paksuus (mm)

b) Tappilohkaisu

Tuulikuormasta aiheutuu kiinnityspisteisiin vaaka-suora kuorma, 
jonka suuruus saadaan laskennallisesti jakamalla kivilaatan pin-
taan kohdistuva kokonaiskuorma kiinnikkeiden määrällä. Tavalli-
sesti kiinnityspisteitä on neljä, jolloin

Fw = A • qw/4 • 10-3 (5), missä

A = kivilaatan pinta-ala (mm2)
qw = tuulikuorma (kN/m2)

Pystysaumassa laatan omapaino jaetaan kahdelle alemmalle 
kiinnityskohdalle, jolloin kiinnityspisteessä vaikuttaa pystysuora 
voimakomponentti

Fg = G/2   (6)

Kiinnityspisteen kuormaresultantiksi saadaan

FR =  √ Fw2 + Fg2

Kuormaresultantin FR suuntakulman tangentti saadaan seuraa-
vasti

tanα = Fw / Fg

Vaakasaumakiinnityksessä laatan omapaino ei kuormita kiinni-
tystappeja. Kiinnityspisteistä kuormittavat tavallisesti vain tuuli-
kuorma ja erikoistapauksissa Iiikennekuormat ja lumikuorma.

Kuva 3-11. Luonnonkivilaatan mitoitus, jännitysten tarkastelupisteet A ja B. Kuva 3-12. Momenttiluku myr.

Kuva 3-13. Momenttiluku ny2.

Kuva 3-14. Momenttiluku mxr.
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Mitoitusehto on, että
FR ≤ Fsall

Taulukossa 3-1 on annettu tyypillisen lujan ja ehyen rakennus-
kivigraniitin kiinnitystapin sallitut kuormitukset, kun graniitin 
sallitun vetojännityksen arvo on 3 MPa.

Kivilaatan mitoituksen pääsääntö on, että käytettäessä lujaa ja 
ehjää julkisivukiveä, saadaan kivilaatan julkisivun sileäpintaisille 
verhouslaatoille normaalisti varsin hyvä rakenteellinen varmuus, 
kun laattojen paksuus on 30 mm. Tämä paksuus on myös useim-
pien kiinnitystekniikoiden kannalta riittävä. Kivilaatan paksuutta 
lisätään mm. seuraavista syistä
• poikkeuksellisen suuri kuormitus,
• kiven pieni taivutusvetolujuus,
• suuri kiven lujuuden testitulosten hajonta,
• poltettu tai ristipäähakattu pintakäsittely.
• suuri laattakoko,
• asennustekniikasta johtuva vaatimus.

Eräillä marmoreilla, kuten Carraran valkoisella marmorilla on 
taipumus käyristyä ilmastorasitusten alaisena. Ilmiö liittyy ta-
vallisesti kiven rapautumiseen. Tällaisten kivien käyristymää 
voidaan jossain määrin hillitä käyttämällä pientä laattakokoa ja 

tavallista suurempaa kivipaksuutta. Säänkestävät luonnonkivet 
kuten graniitit eivät käyristy julkisivussa, joten kivi-laattojen pak-
suuden lisäys tästä syystä ei ole tarkoituksenmukaista.

Käytännössä julkisivulaattojen paksuudet vaihtelevat yleensä 
välillä 30 - 40 mm. Kiven paksuuden mitoituksessa käytetään 
mahdollisuuksien mukaan valitulle kivelle laboratoriotesteissä 
saatuja taivutus-vetolujuuden ja lohkaisukokeen tuloksia ja 
murtoarvojen hajontaa. Kun kiven pintakäsittely on poltettu, tai 
ristipäähakattu vähennetään laskelmissa kivilaatan tehollisesta 
poikkileikkauksesta 2 mm. Kiven tarkka mitoitus kannattaa, sillä 
ylimääräinen paksuus aiheuttaa lisäkustannuksia kivilaatalle ja 
kiinnitysrakenteille. Toisaalta kiven alimitoituksesta seuraa, että 
kiviverhouksen rakenteellinen varmuus alenee.

Reunakiinnitys voidaan tehdä toispuoleiseksi, mikäli kivilaattaan 
kohdistuvat vaakakuormat ovat selvästi toispuoleisia, kuten 
esimerkiksi kallistetuissa tai roikkuvissa laatoissa. Kiinnitysreiän 
nimellisen reunaetäisyyden syvyyssuunnassa tulee kuitenkin 
aina olla vähintään 10 +_- 1 mm.

Mittatarkkuus

Luonnonkivitöiden mittatarkkuus on muuratuissa massiivira-
kenteissa ollut perinteisesti suhteellisen vaatimaton. Viimeisten 
vuosikymmenien aikana kiviteollisuuden työstökoneiden oh-
jausjärjestelmät ja mitta-tarkkuus on parantunut huomattavasti. 
Kalibroitujen ohutlaattojen toleranssi on nykyisin yleisesti ± 0,5 
mm. Projektikohtaisesti on mahdollista päästä tätäkin tarkem-
piin mittoihin, joskin lisätarkkuus nostaa kivien hintaa.

RYL 90:ssa määritellään kivilaattojen mitat ia mitta-tarkkuus seu-
raavasti:
”Luonnonkivilaattojen tulee mitoiltaan olla sellaisia, että ne 
asiakirjojen mukaisesti kiinnitettyinä kestävät moitteettomina 
käyttökohteen rasitukset.”

”Luonnonkivilaattojen mitoissa saa olla ainoastaan sellaisia poik-
keamia, että laatat voidaan kiinnittää asiakirjojen määräysten 
mukaisesti.”

”Julkisivuverhouksissa luonnonkivilaattojen paksuudessa saa 
olla ainoastaan sellaisia poikkeamia, jotka eivät huononna 
laattojen takana olevan tuuletusvälin eivätkä kiinnikkeiden toi-
mintaa. Laattojen suorakulmaisuuden tarkkuuden tulee olla niin 
hyvä, että sauman leveys ei häiritsevästi muutu.”

Vaatimukset on ilmaistu sanallisesti ja varsin väljästi. Tolerans-
sivaatimuksia täydennetään RYL 90:ssa rakennusosakohtaisissa 
vaatimuksissa seuraavasti:

Kuva 3-15. Kiinnityspisteissä kiveen kohdistuvat voimat,
a) pystysauma b) vaakasauma

Taulukko 3-1. Tyypillisen lujan ja ehyen graniitin sallittuja tappikuorkia Fsall
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”Suurin sallittu hammastus samassa tasossa olevien viereisten 
hiottujen laattojen välillä saa olla enintään
2 mm ja karkeapintaisten laattojen välillä enintään
3 mm, ellei asiakirjoissa toisin määrätä. Saumaleveyden poikkea-
ma nimellismitasta saa alla enintään ± 3 mm.”

Taulukossa 3-2 on esitetty julkisivun luonnonkivilaattojen 
suositeltavat toleranssit. Tapauskohtaisesti voidaan sopia joko 
väljemmistä tai tiukemmista vaatimuksista, mikäli se rakenteen 
toteutuksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Turhaa mitta-
tarkkuutta kannattaa välttää, koska kivitäissä toleranssin väl-
jentämisellä voi olla merkittävä vaikutus kiven hintaan. Laatan 
näkyvät reunat kalibroidaan. Kivilaatan mittatarkkuusvaatimusta 
ovat omiaan tiukentamaan myös kiillotettu pintakäsittely ja 
pieni saumaleveys. Tavan-omaisessa tuuletetussa julkisivussa, 
jossa verhouksen takana on tuuletusväli, ei ole tarpeen vaatia 
kivilaatan paksuudelta kovin hyvää mittatarkkuutta. Toleransseja 
määriteltäessä tulee kuitenkin muistaa, että laatan vähimmäis-
paksuus on nimellismitta vähennettynä miinustoleranssilla. Esi-
merkiksi, kun kivi-laatan vähimmäispaksuudeksi on määritelty 
30 mm ja toleranssi on ± 2 mm, esitetään mittatarkkuus 32 ± 2 
mm.

Laatan ristimittojen tarkkuuden tulee olla niin hyvä, että sau-
maleveyden vaihtelu pysyy sallituissa rajoissa. Muita vaatimus-
tasoon vaikuttavia tekijöitä ovat laatan muoto ja sauman leveys. 
Käytännössä vaatimuksena ristimittojen tarkkuudelle voidaan 
pitää toleranssia -F 2,0 mm.

Julkisivuverhouksen nurkkien muotoilu

Luonnonkivijulkisivussa on useita yksityiskohtia, joiden ratkaisu-
tavalla voidaan vaikuttaa lopputuloksen laatuun ja toteutuskus-
tannuksiin. Julkisivun nurkat ja tasosta poikkeavat muodot sekä 
aukkojen pielet ovat tyypillisiä erikoiskohtia. Yleisesti voidaan 
suositella, että jo suunnitteluvaiheessa neuvotellaan kiven toi-
mittajan ja elementtitehtaan kanssa detaljien eri toteutusvaihto-
ehtojen vaikutuksesta kiven ja julkisivun hintaan sekä toimitus-
aikatauluun sekä lopputuloksen laatuun.

Kuvassa 3-16 on esitetty vaihtoehtoisia nurkkadetaljeja. Mallissa 
a) voidaan nurkkaa elävöittää vaihtelemalla limitystä eri laat-
tariveissä nurkan puolelta toiselle. Mallissa b) tarvitaan reunan 
erikoistyöstö vain toisessa laatassa. Mallit c) ja d) edustavat 
symmetrisiä jiirimäisen nurkan toteutustapoja. Terävä jiirinurkka 
ei ole suositeltava kiven lohkeamisvaaran ja erittäin suuren tole-
ranssivaatimuksen vuoksi. Kuvan nurkkadetaljien kustannustar-
kastelu on esitetty kohdassa 6.2.

Pielikivinurkka on ratkaisu, jonka avulla voidaan antaa vaikutel-
ma massiivisesta nurkasta. Vaihtoehto on yleensä taloudellisem-
pi kuin vastaavatäyskivinen nurkka. Pielikivi voidaan kiinnittää 
vaihtoehtoisesti emolaatan pysty- tai vaakareunaan kuvassa 
3-17 esitetyillä menetelmillä. Menetelmä a) soveltuu pieneten 
(I < 120 mm) pielikiven kiinnitykseen. Siinä pielikivi leimataan 
reaktiivisella liimalla kiinni emolaatan takapintaan. Liitos varmis-
tetaan ruostumattomilla, noin 300 mm välein sijoitettavilla te-
rästapeilla. Pitempien pielikivien kiinnityksessä voidaan käyttää 
kuvien b). c), d) tai e) mukaista kiinnitystä. Mallissa b) tappikiin-
nitys varmistetaan kulman jäykkyyttä lisäävällä saumaan sijoitet-
tavalla diagonaaliteräksellä, joka taivutetaan ja liimataan kivilaa-
tan reunaan porattuihin reikiin. Mallissa c) järjestetään pielikiven 
ja emolaatan välille sovituspalan avulla normaalin levyinen  
sauma. Vaihtoehdossa c) pielikivi kiinnitetään emolaattaan sau-
maan asennettavalla kolmion muotoihin. Jäykin kulmaratkaisu 
saadaan kuvan d) menetelmällä, jossa kivilaattojen takapintaan 
kiinnitetään kiila-ankkureilla kulmateräskappale. Pielikiviraken-
teen siisti lopputulos edellyttää erittäin hyvää huolellisuutta ja 
kivien mittatarkkuutta. Sivusaumaa käytettäessä viereisen laatan 

Taulukko 3-2. Julkisivun luonnonkivilaattojen toleranssit (mm).

Kuva 3-16. Nurkkadetaljeja.
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näkyvä reuna on kalibroitava mittatarkaksi. Pielikiven paino tu-
lee huomioida emolaatan kiinnitysten suunnittelussa.

Suomalainen rakennuskiviteollisuus on viime vuosina kehittänyt 
rakennuskivien tuotantotekniikkaa. Myös kaarevien ja muiden 
erikoispintojen sekä kuvanveistoon asti ulottuva kivipinnan 
kuviointi voidaan toteuttaa kotimaisin voimin. Suunnittelijan 
on kuitenkin hyvä muistaa, että poiketessa suorakulmaisesta 

Kuva 3-17. Pielikivinurkan toteutustapoja.

Kuva 3-20. Kaareva kivipi nta luo massiivisen vaikutelman.

Kuva 3-18. Esimerkki pielikivikiinnityksestä

Kuva 3-19. Kuvassa 3-18 esitetyllä kivellä toteutettu nurkka. Kuva 3-21. Kaareva pinta voidaan toteuttaa edullisesti murtoviivana
suorilla kivilaatoilla.



© Kiviteollisuusliitto 2006-  13  -

muodosta, jonka tuotanto voidaan toteuttaa varsin rationaali-
sesti, kivilaatan valmistuskustannus saattaa nousta yllättävän 
paljon. Esimerkiksi kaarevan kiillotetun kivipinnan hinta on noin 
nelinkertainen vastaavan kokoiseen suoraan laattaan verrattuna. 
Pieni kaarevuussäde on kalliimpi kuin suuri. Kupera ulkopinta on 
edullisempi kuin kovera. (ks. 6.2)

3.3 Rakenteelliset näkökohdat

Tuuletuksen suunnittelu

Tiivispintainen luonnonkivillä verhottu ulkoseinärakenne tuule-
tetaan julkisivupinnan taakse sijoitettavan tuuletusvälin avulla. 
Tuuletusvälin tehtävä on kuljettaa ulos rakennekosteus sekä 
huonetiloista ja ulkoisista lähteistä seinärakenteeseen päässyt 
ulko-seinärakenteen toiminnalle haitallinen vesihöyry ja kosteus. 
Tuuletusvälin nimellismitta on 30 mm. Kuvassa 3-24 on esitetty 
tuuletetun ulkoseinärakenteen poikkileikkaus ja rakennusfysi-
kaalinen toiminta. Kivipintaisten betonielementtien tuuletusrat-
kaisut esitetään kohdassa 3.5.

Tuuletusvälin yhteyden ulkoilmaan tulee olla riittävä, mutta 
tuuletusaukot tulee suunnitella siten, että sadevesi ja lumi eivät 
niiden kautta pääse seinärakenteeseen. Tuuletusvälin toiminta 
edellyttää, että ilman riittävä sisääntulo on järjestetty ver-
houksen alaosista, ikkunoiden yläpuolelta ja muista soveliaista 
kohdista. Vastaavasti tuuletusliman ulospääsy tulee järjestää 
verhouksen yläosassa esimerkiksi räystään alta ja ikkunapellin tai 
kivisen vesipenkin alapuolelta. Kuvissa 3-25 ja 3-26 on esimerk-
kejä tuuletusaukkojen toteutuksesta. Julkisivuissa, joissa tuule-
tusaukkojen järjestäminen verhouksen alaosaan on hankalaa, 
esimerkiksi, kun verhous jatkuu maanrajan ala-puolelle, voidaan 
harkinnan mukaan järjestää tuuletusilman sisäänotto myös avo-
naiseksi jätetyn pystysauman tai kiven läpi porattujen aukkojen 
kautta (kuva 3-27).Kuva 3-22. Graniittisia detaljeja Helsingin arvopaperipörssin julkisivussa.

Kuva 3-25.Tuuletusvälin yhteys ulkoilmaan, ilman sisäämnotto aukkojen yläosassa.
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Kuva 3-26. Tuuletusvälin yhteys ulkoilmaan, ilman ulos johtaminen
aukkojen alaosassa.

Kuva 3-27. Tuuletusilman sisäänotto verhouksen alaosassa kiven läpi porattujen 
reikien kautta. Kuva 3-28. Luonnonkiviverhouksen alimman laatan kiinnitys ja taustatuenta.

Kuva 3-22. Tuuletettu luonnonkivipintainen julkisivurakenne, tuuletuksen periaate.
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Julkisivuverhouksen alaosa on muuta seinäverhousta enemmän 
alttiina likaantumiselle ja liikennekuormille. Verhouksen alaosan 
rakenteiden suunnittelussa on lisäksi kiinnitettävä erityishuomio 
julkisivun kosteustekniseen toimintaan. Verhouksen alaosalle 
asetetaan myös korkeat ulkonäkövaatimukset. Sokkeliver-
houksen kivilaatat tuetaan tavallisesti taustavaluila. Taustavalu 
tehdään harvaksi ja läpäiseväksi käyttämällä valussa esimerkiksi 
maakosteaa betonimassaa. Näin voidaan vähentää kiven läpi 
kulkeutuvan kosteuden aiheuttamaa kivipinnan värjäytymistä. 
Vettä läpäisevä taustavalu mahdollistaa lisäksi seinärakentee-
seen tunkeutuneen ja kiven takapintaan kondensoituneen valu-
van veden johtamisen ulos verhouksen alaosasta.

Kuvassa 3-28 kivilaatta kannatetaan sokkelin vesieristyksen ylä-
puolelta erikoiskannattimella. Taustavalu nostetaan ensimmäi-
sen vaakasaumalinjan ala-reunan tasolle, jolloin tuuletusvälin 

ilman sisäänotto voidaan järjestää pystysauman kautta. Kuvassa 
3-29 on elementtirakenteisen rungon sokkelidetalji. jossa alin 
kivilaatta on mitoitettu liikennekuormia silmälläpitäen muuta 
verhousta paksummaksi. Sokkeliverhouksessa kivilaatta voidaan 
kannattaa myös rakennuksen perustuksista kuvan 3-30 mukai-
sesti. Kuvassa kivilaatan kiinnitys varmistetaan lisäksi mekaani-
silla kannattimilla. Kivilaatan tulee ulottua vähintään 100 mm 
maanpinnan tason alapuolelle.

Saumojen suunnittelu

Suomen ilmastossa luonnonkivipintaisen julkisivun tiiveys var-
mistetaan käytännössä tiivistämällä julkisivuverhouksen saumat. 
Näin estetään sadeveden ja lumen pääsy seinärakenteeseen. 
Muurattujen kivirakenteiden saumoissa on käytetty kovettuvia 

Kuva 3-29. ttKivilaatan paksuutta voidaan tarvittaessa lisätä verhouksen alaosassa. Kuva 3-30. Kivilaatan kannatus sokkelirakenteessa.
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kalkki- ja sementtipohjaisia laasteja. Tuuletetuissa julkisivu-
verhouksissa kivilaattojen väliset saumat ovat toiminnaltaan 
liikuntasaumoja, joten niissä tulee käyttää elastisia saumaustar-
vikkeita. Teoriassa kiviverhouksen saumat voi jättää avoimiksi. 
Tällöin on kuitenkin varmistettava muilla rakenteellisilla tavoilla 
kiviverhouksen takana olevan seinärakenteen ulko-pinnan 
sateenpitävyys. Ulkomailla (mm. Saksa ja Norja) on tietyissä 
olosuhteissa sallittu myös avosaumojen käyttö, mutta meidän 
ilmastossamme niiden käyttö ei ole suositeltavaa.

Kivilaattasaumat mitoitetaan niin, että saumassa on tilaa kiinnik-
keille, kivilaattojen mittapoikkeamille ja riittävä Iiikevara raken-
neosien lämpö- ja kosteus-muodonmuutoksille. Nyrkkisääntönä 
voidaan käytännössä pitää, että sauman vähimmäisleveyden 
tulee olla kiinnitysteräksen paksuus + 5 mm. Suositeltava 
saumaleveys on 10 -12 mm: RYL 90 mukaan saumaleveyden 
poikkeama nimellisleveydestä saa olla enintään ± 3 mm. Kapeat 
saumat vaikeuttavat käytännössä kivijulkisivun toteutusta ja ai-
heuttavat lisäkustannuksia. Kivilaattojen mittapoikkeamat näky-
vät myös helpommin häiritsevästi kapeaa saumaa käytettäessä. 
Periaatteessa on mahdollista upottaa kiinnike kiven reunaan 
työstettyyn koloon, mutta työstöistä aiheutuu lisäkustannuksia 
ja kiven paksuutta saatetaan joutua reunataskuja käytettäessä 
lisäämään. Betonielementeissä voidaan tietyin edellytyksin käyt-
tää kapeampia saumoja. Vuolukivijulkisivuissa on käytetty kuvan 
3-32 mukaista muurattua saumaa kerroksittain kannatetuissa 
verhouksen osissa. Kuvassa 3-33 on esitetty vaihtoehtoisia tapo-
ja kivi-laattaverhouksen vaakasuman muotoilemiseen.

Kivilaattasaumojen tiivistystarvikkeiden tulee yleensä olla elas-
tisia ja aina laadultaan sellaisia, että niistä ei kulkeudu kiveen 

tahrivia ja kivipintaa rumentavia aineosia kuten mineraaliöljyä. 
Etikkahappopohjaisia silikonimassoja tulee tästä syystä välttää. 
Valmistajan ohjeiden mukaisesti käytetään tarvittaessa erillistä 
primeria saumamassan tartunnan parantamiseksi. Saumaan 
asetetaan umpisoluinen pohjanauha, jota vasten saumamassa 
levitetään. Saumauksessa on varottava tahraamasta kivilaattojen 
reunoja. Tiivistysmassojen myötäämiskyky on huomioitava sau-
man mitoituksessa, jotta sauman yli ei siirry muodon-muutosten 
seurauksena kuormia.

Kuva 3-31. Tyypillinen kivilaattaverhouksen saumadetalji. Kuva 3-33. Julkisivuverhouksen vaakasauman vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Kuva 3-32. Muurattu sauma itsekantavassa vuolukiviverhouksessa.
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Työläs, mutta mahdollinen menetelmä elastisen saumamassan 
muovisen ulkonäön häivyttämiseen, on hienojakoisen hiekan 
levittäminen kovettumattoman saumamassan pintaan ennen 
sen kovettumista. Tällöin elastisen sauman pinta saadaan muis-
tuttamaan sementtipohjaista saumausta. Kivilaattapintaisten 
betonielementtien saumoissa voidaan käyttää myös avosaumaa 
ja kovaa, sementtipohjaista saumaa (ks. 3.5. sivu 84).

Julkisivuverhouksen muodonmuutokset

Kiviverhouksessa tai verhouksen ja rakennuksen rungon välillä 
tapahtuu muodonmuutoksia ja siirtymiä, jotka johtuvat lämpö-
tilasta, kosteudesta tai rakenteiden siirtymistä. Luonnonkivinen 
julkisivupinta suunnitellaan joustavaksi siten, että muodon-
muutokset voivat tapahtua ilman, että kiviverhousrakenteisiin 
syntyy haitallisia pakkovoimia. Neljästä pisteestä pystyreunoista 
kiinnitetyn kivilaatan kaksi kiinnikettä (tavallisesti ylemmät kiin-
nikkeet) tulee haitallisten pakkovoimien syntymisen estämiseksi 
suunnitella siten, että ne ovat kivilaatan tason suunnassa jous-
tavia.

Luonnonkiven lämpömuodonmuutokset ovat suhteellisen pie-
niä, mutta ne voivat estettynä johtaa vakaviin vaurioihin. Kivien 
pituuden lämpötilakertoimet vaihtelevat välillä 0,5 - 0,9 11°C • 
105. Tumman kivipinnan lämpötilavoi meidän ilmastossamme 
nouseta kuumalla kesähelteellä + 70 °C lämpötilaan. Talvella 
kiven lämpötila voi vastaavasti pudota - 40 °C lämpötilaan. 
Käytännössä 10 m pituisen kivirakenteen vuotuinen pituuden-
muutos voi siis olla noin 10 mm. Äkilliset lämpötilanmuutokset 
kiven ulkopinnassa, esimerkiksi ukkossateella, voivat aiheuttaa 
kiviverhoukseen käyristäviä pakkovoimia. Tietyillä marmoreilla 
on taipumus käyristyä huomattavasti kastuessaan toispuolisesti. 
Käyristymä palautuu yleensä kiven kuivuessa, mutta esimerkiksi 
tausta-valun yhteydessä saattaa esiintyä haitallista laattojen 
käyristymistä. Käyristymää voidaan hillitä käyttämällä paksum-
paa kiveä tai käsittelemällä kiven takapinta kiven pintaa tiivistä-
vällä aineella.

Betonirungon viruminen siirtyy kiviverhoukseen kiinnikkeiden 
kautta. Riittämätön liikevara verhouksen vaakasaumoissa voi 
johtaa kivipinnan kuormittumisen kautta kivilaattojen lohkeami-
seen, putoamiseen ja jopa koko verhouksen purkamiseen. Ra-
kennuksen perustusten tai verhoukseen liittyvien rakenneosien 
muodonmuutokset tai siirtymät huomioidaan suunnittelemalla 
rakenteiden liitoskohtiin Iiikevara ja käyttämällä tarvittaessa 
elastista saumausta.

3.4 Kivien kiinnitystekniikka

Johdanto

Luonnonkivijulkisivun arkkitehtuurille on ominaista vaihtele-
vuus. Kivilaattojen koot, kivien limitys ja julki-sivun muotoilu 
toteutetaan kussakin kohteessa yksilöllisesti, vakioratkaisuja ei 
juuri ole. Luonnonkivi on joustava ja monimuotoinen julkisi-
vumateriaali, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaihtelevaan 
suunnitteluun. Tästä seuraa toisaalta, että kivien kiinnitys ja ra-
kenneratkaisut vaihtelevat tapauksittain.

Luonnonkivijulkisivu voidaan toteuttaa rakenteellisesti useilla eri 
tavoilla. Toteutustapa valitaan olo-suhteiden mukaan siten, että 
saavutetaan laadullisesti, ajallisesti ja taloudellisesti tavoitteiden 
mukainen lopputulos. Ohuista kivilaatoista tehdyn julkisivu-ver-
houksen yleiset rakenteelliset suunnitteluperiaatteet ovat:

• kivilaatat kannatetaan rakennuksen seinärungosta,
• kivilaattaverhous tehdään joustavaksi rakennuksen runkoon

ja laattojen keskinäisiin muodonmuutoksiin ja siirtymiin
nähden,

• kivilaattaverhous tiivistetään sateenpitäväksi,
• kivipintainen ulkoseinä tuuletetaan kiven takana sijaitsevan

tuuletusvälin kautta.

Luonnonkivijulkisivun kiinnitysjärjestelmiä ja rakenteita on 
viime vuosina kehitetty. Uudet ratkaisut ovat entistä teknisesti 
parempia, nopeampia ja sen vuoksi useimmiten myös talou-
dellisempia. Uusille menetelmille ovat ominaisia entistä pidem-
mälle viety esivalmistus sekä luonnonkiven ominaisuudet ja 
jalostus-tekniset mahdollisuudet paremmin huomioon ottavat 
kiinnitysratkaisut. Luonnonkivijulkisivun kiinnitysmenetelmät 
voidaan karkeasti jakaa paikallarakentamisen menetelmiin ja 
elementtitekniikkaan. Yleisimmin käytettyjä kivijulkisivun raken-
teellisia toteutustapoja ovat:

• perinteiset paikallarakennustekniikat,
• kiskokiinnitysjärjestelmät,
• kivilaattapintaiset betonielementit,
• muut kiinnitys- ja rakennetekniikat.
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• kivilajin ominaisuudet,
• kivilaattakoko,
• kivilaattojen limityskuvio,
• rakennuksen runkoratkaisu,
• julkisivun muut rakenteet,
• projektin aikataulu,
• kivenjalostajan valmiudet,
• käytettävissä olevat asennusresurssit ja -valmiudet.

Hyvällä kiviteknisellä suunnittelulla säästetään kohteen kustan-
nuksia, nopeutetaan aikataulua, parannetaan rakennusprojektin 
hallintaa ja varmistetaan kivirakenteen tekninen laatu.

Kuva 3-34. Kivilaatan reunakiinnitysten vaihtoehtoisia sijoitustapoja.

Kuva 3-36. Kiven kannatus pystysaumasta, vaakaleikkaus. Kuva 3-37. Kiven kannatus vaakasaumasta, pystyleikkaus.

Kuva 3-35. Reunakiinnityksen sijoitusalueet kivilaatan reunassa.

Eri kiinnitystekniikoiden edullisuus ja käyttökelpoisuus vaihte-
levat kohteesta toiseen. Rakenneratkaisua valittaessa perehdy-
tään kohteen olosuhteisiin, verrataan keskenään vaihtoehtoisia 
ratkaisutapoja ja valitaan kulloinkin parhaiten soveltuva kivi-
julkisivun rakenteellinen toteutustapa. Optimaalinen ratkaisu 
edellyttää aina jossain määrin ’räätälöityjä’ suunnitelmia. Kiinni-
tysteknisessä suunnittelussa huomioon otettavia asioita ovat:
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Perinteinen julkisivuverhous

Kivien kiinnitystapa

Julkisivuverhouksen luonnonkivilaatat kiinnitetään tavallisesti 
reunoista pysty- tai vaakasaumoihin sijoitettavilla kiinnikkeillä. 
Kiinnitykset suunnitellaan pääsääntöisesti niin, että kiinnikkeet 
jäävät valmiissa julkisivussa piiloon. Kiven näkyviin jäävään 
reunaan ei kiinnikettä näin ollen sijoiteta. Kohteessa valitaan 
vallitsevaksi menetelmäksi joko pysty- tai vaakasaumakanna-
tus. Pääsäännöstä poiketaan tarvittaessa, kuten esimerkiksi 
kiven näkyvien reunojen, liittymien ja aukkojen kohdalla sekä 
verhouksen reuna-alueilla. Kiinnityspisteitä on tavallisesti neljä, 
mutta kuitenkin aina vähintään kolme. Kiinnikkeet sijoitetaan 
mahdollisuuksien mukaan symmetrisesti laatan keskilinjojen 
suhteen. Kuvassa 3-34 on esitetty mahdollisia reunakiinnitysten 
sijoituksia.

Kiinnityspisteet pyritään sijoittamaan kuvan 3-35 mukaisesti 
laatan viidennespisteisiin kuitenkin niin, että kiinnityksen reuna-
etäisyyden vähimmäisarvo on 70 mm.

Kivilaattaan porataan kiinnityskohtaan reikä, johon kiinnitystap-
pi asetetaan. Tappi kiinnittyy sauman yli kahteen vierekkäiseen 
kiveen. Toinen reikä tehdään halkaisijaltaan tapin kokoiseksi. 
Tappi asetetaan reikään ilman liimaa niin, että se voi liukua reiäs-
sä. Vastakkainen reikä seuraavaksi asennettavassa kivilaatassa 
tehdään säädettävyyden vuoksi halkaisijaltaan noin 4-5 mm 
tappia suuremmaksi ja se täytetään asennuksen yhteydessä 
kaksikomponenttisella liimalla. Reiät porataan timanttiporalla 
tai varovasti iskuporalla pientä iskua käyttäen. Pystysaumakiin-
nityksessä kannatinuloke sijoitetaan niin, että sauman liikevara 
jää liukuvan tapin puolelle. Vaakasaumassa kiinnike sijoitetaan 
vastaavasti kiinni yläpuoliseen laattaan. Kuvassa 3-36 ja 3-37 on 
esitetty tyypilliset kivilaatan reunakiinnityksen toteutustavat.

Kuva 3-38. Kiinnikkeen upottaminen laatan reunaan jyrsittyyn koloon kapeaa 
saumaa käytettäessä, vaakaleikkaus.

Kuva 3-39. Kivilaatan pystysaumakannatuksen staattinen periaate.

Kuva 3-40. Kivilaatan vaakasaumakannatuksen staattinen periaate.

Kuva 3-41. Tuulikuorman jakaantuminen kiinnikkeille P ja V,
a) pystysaumakannatus (P), b) vaakasaumakannatus (V).
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Kapeita saumoja tai tilaa vieviä kiinnikkeitä käytettäessä kivi-
laatan reunaan voidaan periaatteessa työstää kolo kiinnikettä 
varten (3-38). Kiinnikkeen upotusta kiven reunaan tulee välttää, 
koska se johtaa usein laatan paksuuden lisäykseen ja nostaa 
kiviverhouksen rakennuskustannusta.

Kiinnikkeiden suunnittelu ja mitoitus

Kaikki kiinnikkeet ottavat vastaan tuulikuorman ja kuut kiveen 
kohdistuvat vaakavoimat. Kaksi alinta kiinnikettä kantavat lisäksi 

laatan omapainon. Kantavia kiinnikkeitä nimitetään kannatti-
miksi ja pystysaumakiinnityksen ylempiä kiinnikkeitä vastaavasti 
vaakasiteiksi. Kantavia kiinnityksiä on oltava aina vähintään 
kaksi. Kiven paino siirretään rakennuksen rungolle joko suoraan 
kannatinulokkeen avulla tai erilaisten sekundäärirunkojen väli-
tyksellä. Kuvissa 3-39 ja 3-40 on esitetty julkisivulaattojen kanna-
tus- sen staattinen periaate. Eri maissa käytettyjen kivi-kiinnike-
tyyppien lukumäärä on erittäin suuri.

Kuva 3-42. Laatan painosta pysty- ja vaakasaumakannattimille
aiheutuvat kuormat Fg

Kuva 3-44. Kiinniketapin mitoitus, teräslaatu AISI 304

Kuva 3-43. Laatan omapainon kannatus epäsymmetrisessö kannatustapauksessa. Kuva 3-45. Kivilaatan pystysaumakannatin.
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Tuulikuorma jaetaan tasan kaikkien saman laatan kiinnitysten 
kesken. Kahteen vierekkäiseen laattaan kiinnittyvälle kiinnik-
keelle lasketaan osuus molempien laattojen tuulikuormasta.

Symmetrisesti kannatetuissa laatoissa laatan oma-paino jakaan-
tuu tasaisesti kantaville kiinnikkeille kuivassa 3-42 esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti.

Epäsymmetrisissä kannatustapauksissa laatan painon jakaantu-
minen kannattimille voidaan laskea tukipisteiden momenttitasa-
painon avulla kuva 3-43 mukaisesti.

Kiinnikkeiden mitoituksen kussakin vaiheessa tarkastellaan erik-
seen kannatinta ja vaakasidettä. Mitoituksen osat ovat:

• kiinniketapin mitoitus
• kiinnikeulokkeen mitoitus
• runkokiinnityksen mitoitus

Kiinniketappi mitoitetaan leikkaukselle ja taivutukselle, jonka 
suuruus riippuu saumaleveydestä ja kiinnikeulokkeen paksuu-
desta. Tapin vähimmäishalkaisija on 5 mm. Kuvassa 3-44 on esi-
tetty kiinniketapin mitoitus, kun tapin kuormitus vaihtelee välillä 
0 - 500 kg ja tapin taivutuksen ulokepituus vastaavasti välillä 
0 - 15 mm. Vaakasiteessä tapin riittävä halkaisija on käytännössä 
aina 5 mm. Asennusteknisistä syistä on kuitenkin edullista valita 
kaikkiin julkisivun kiinnikkeisiin sama tappikoko. Kannattimen 
tappikokko on tavallisesti joko 5 mm tai 6 mm.

Kannatin mitoitetaan tavanomaiseen tapaan teräs-ulokkeena. 
Pystykuormien vaikutuspisteeksi valitaan laskelmissa kiinni-
tystapin keskilinja. Näin on suositeltavaa menetellä myös vaa-
kasaumakiinnityksessä, vaikka kivi laatan tukipiste sijaitseekin 
käytännössä kiven takareunan alueella. Mitoitus käsittää poikki-
leikkauksen jännitystarkastelun, taipumatarkastelun ja ulokkeen 
stabiiliustarkastelun (nurjahdus, kiepahdus). Kiepahdustarkas-
telu on tarpeellinen, kun vierekkäiset kivilaatat ovat erikokoiset 
tai, kun kyseessä on reunimmainen kiinnike, joka kannattaa vain 
yhtä kivilaattaa.

Kuvassa 3-45 on esitetty tyypillinen pystytysauma-kannatin. 
Pitkillä ulokepituuksilla ja suurilla kuormilla on edullista muotoil-
la kannatin kiilamaiseksi ulokkeen momenttipinnan muotoisesti 
(katkoviiva). Kannatinuloke voidaan joko hitsata erilliseen run-
kokiinnityslevyyn tai taivuttaa 90- asteen kulmaan runkokiin-
nityksenosalta. Hitsiliitos nostaa kiinnikkeen hintaa, mutta se 
mahdollistaa symmetrisen runkokiinnityksen, mikä on edullista 
etenkin, kun rasitukset ovat suuret. Kuvassa 3-46 on vastaavasti 
esimerkki vaakasaumakiinnikkeestä. Kuva 3-47 esittää pystysau-
makannatuksen vaakasidettä, jonka mitoituksessa huomioidaan 
vain tuulikuorma ja muut vaakakuormat. Vaakasiteellä on oltava 
riittävä myötäämiskyky, jotta kivilaatan lämpömuodonmuutok-
sista sekä kiven ja rungon välisistä liikkeistä ei aiheudu verhouk-
seen haitallisia jännityksiä.

Kivien kiinnitystavat vaihtelevat varsin paljon eri maissa johtuen 
paikallisista olosuhteista ja rakentamistapojen eroista. Esimerkik-
si maissa, joissa lämmöneristyksen tarve on pieni tai olematon 
ovat kivikiinnikkeet mitoitukseltaan huomattavasti pienempiä 
ja yksinkertaisempia kuin pohjoisen alueen maissa. Markkinoilla 

Kuva 3-46. Kivilaatan vaakasaumakannatin

Kuva 3-47. Kivilaatan vaakaside.
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on useita valmiskiinnikejärjestelmiä, mutta niiden käyttö ei, lä-
hinnä kustannussyistä, ole Suomessa yleistynyt.

Runkokiinnityksen suunnittelu

Kivikiinnikkeiden runkokiinnitys tehdään tyypillisesti jälkikiinni-
tyksenä. Kiinnitysrunkona on useimmiten betoni, muuta myös 
teräs, harkko ja painekyllästetty puu tulevat kyseeseen. Betoni-
kiinnityksessä käytetään yleensä mekaanisia kiila- tai lyöntiank-
kureita. Kemiallisia ankkureita on myös sovellettu vähäisessä 
määrin. Joskus on käytetty betonirunkoisissa rakennuksissa 

myös valuun asennettavia tartuntoja, joihin kiinnikeulokkeet 
voidaan hitsata kiinni. Tämän menetelmän ongelmana on valu-
tartuntojen sijainnin huono mittatarkkuus. Peruskorjausten yh-
teydessä kiinnitysalustan lujuus testataan tarvittaessa koekuor-
mitusten avulla. Runkokiinnitykset suunnitellaan ja mitoitetaan 
kiinnikkeiden valmistajien antamien ohjeiden mukaisesti.

Laastijuotoskiinnitykset ovat yleisiä mm. Saksassa ja Ruotsissa. 
Kiinnitystavan etuja ovat yksinkertaiset ja edulliset kiinnikkeet 
sekä hyvä kiinnikeulokkeen säädettävyys ennen kiinnityksen 

Kuva 3-48. Mekaanisesti säädettävät kiinnikeuloke.

Kuva 3-50. Kiviverhouksen kiinnitysten testaus värähtelykokeessa. Kuva 3-51. Urakiinnityksen periaate.

Kuva 3-49. Kivilaatan kiinnikkeiden murtokapasiteetin testausta.
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kovettumista. Haittana on, että runkoon porattavat reiät ovat 
pitkillä ulokemitoilla varsin suuria ja kivilaatat joudutaan kovet-
tumisen aikana kannattamaan väliaikaisilla tuilla. Juotoskiin-
nityksen asennuspaikan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C, 
mikä rajoittaa sen käyttämistä kylmänä vuodenaikana. Suomes-
sa juotoskiinnityksiä ei nykyisin käytetä.

Kiviverhouksen toleranssit

Luonnonkivijulkisivun toleranssit ovat huomattavasti pienem-
mät kuin rakennuksen rungon toleranssit. Rungon ja kiven välis-
ten kiinnitysten on siis oltava asennuksen yhteydessä riittävän 
hyvin säädettäviä, jotta haluttu julkisivun mittatarkkuus voidaan 
saavuttaa. Säädettävyyden suunnittelu on tärkeä osa kiinni-
tysten suunnittelua. Kiinnitysolosuhteet samoin kuin säädettä-
vyyden tarve vaihtelevat. Erilaisia säätömenetelmiä on useita. 
Kiinnikkeen säädettävyys on usein suoraan verrannollinen sen 

hintaan. Vaihtoehtoisten menetelmien edullisuus riippuu lisäksi 
mm. kohteen toteuttavien kiviasentajien valmiuksista ja sovel-
lettavista työmenetelmistä.

Suomessa vakiintuneessa kiinnitysmenetelmässä kivilaatan kan-
natinuloke tehdään tavallisesti ylipitkänä. Asennuksen yhtey-
dessä ulokkeen pituus katkaistaan sopivaksi ja siihen porataan 
erikoistekniikalla reikä kiinnitystappia varten. Uutta paikallara-
kennustekniikkaa ovat erilaiset mekaanisesti säädettävät kiinni-
keulokkeet, joita on käytetty muutamissa kohteissa (Kuva 3-48). 
Runkokiinnityksen sivuttaissäätömahdollisuus voidaan järjestää 
tekemällä levyyn pitkä kiinnitysreikä. Uudentyyppisten kiinnik-
keiden ja rakenteiden toiminta voidaan tarvittaessa selvittää 
kuormituskokeiden avulla (ks. kuvat 3-49 ja 3-50).

Muut kiinnitysmenetelmät

Julkisivun verhouslaattojen kiinnityksessä on sovellettu erikois-
tapauksissa myös muita menetelmiä, kuten esimerkiksi reunau-
rakiinnitystä, takapintakiinnitystä, laatan läpi menevää kiinnitys-
tä, osittain näkyviin jäävää jatkuvaa vaakasaumakannatinta sekä 
verhouksen kerroksittaista kannatusta.

Reunaurakiinnityksessä kivilaatan vaakareunaan sahataan läpi 
menevä ura tai vaihtoehtoisesti paikallinen "tasku" kiinnityksiä 
varten. Kiinnitystapaa käytetään mm. teräsristikkoelementeissä, 
kiskokiinnitystekniikassa ja itsekantavissa kiviverhouksissa.

Kuva 3-53. Uudentyyppinen kivilaatan taakse kiinnittyvä kiila-ankkuri.

Kuva 3-52. Takapintakiinnityksen periaate.

Kuva 3-54. Kiven läpi menevän kiinnityksen toteutus.
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Reunakiinnityksen kannatin mitoitetaan tavalliseen tapaan 
vaakasaumakannattimena. Urakiinnikkeet ovat yleensä erilai-
sia taivutettuja teäslattoja tai alumiinipro�ileja. Kiinnikkeen ja 
kivilaatan liikkumattomuus varmistetaan uraan annosteltavalla 
elastisella massalla. Pohjoisilla alueilla laatan yläreunan sahaura 
valetaan asennuksen yhteydessä umpeen, jotta siihen joutuva 
vesi ei jäätyessään aiheuttaisi pakkasvaurion vaaraa. Kuvassa 
3-51 on esitetty tyypillinen reunaurakiinnityksen periaate.

Takapintakiinnityksessä kiinnike ankkuroidaan laatan taka-
pintaan työstettyyn reikään tai uraan. Takapintakiinnikkeiden 
muoto ja typpi vaihtelevat varsin paljon riippuen mm. kanna-
tuksenjännevälistä. Useimmiten kannatin on ruostumatonta 
terästä, mutta muiltakin metalleja, kuten kuparia ja pronssia on 
käytetty. Erikoisuutena mainittakoon kiven takapintaan liimattu 
ja tapitettu luonnonkivikappale, joka toimii kiven kannattimena. 
Betonielementtirakenteissa käytetään yleisesti kiven takapin-
taan ankkuroitua tappikiinnitystä.

Takapintakiinnityksen soveltaminen työmaaolosuhteissa on 
hankalaa, koska kiinnitys jää kokonaan kiven taakse. Kiven 
asentaminen ja kiinnityksen tarkastus vaikeutuvat tällöin 
yleensä huomattavasti verrattuna reunakiinnitykseen. Kiinni-
tyksen etuna on, että laatan reuna jää vapaaksi kiinnityksestä. 
Taka-pintakiinnitys soveltuu työmaalla lähinnä erikoistapauksiin 
esimerkiksi, kun kivilaatan reunoja ei voida käyttää kiinnityksiin. 
Kuvassa 3-52 on esimerkki työ-maaolosuhteissa käytetystä taka-
pintakiinnityksestä.

Uudentyyppinen takapintakiinnike on kuvassa 3-53 esitetty 
kiila-ankkuri, joka kiinnitetään kiveen erikois-terällä jyrsittyyn 
n. 15 mm syvyiseen koloon. Reiän pohjalla on kartiomainen
levennys, johon kiila-ankkuri kiinnittyy. Kivilaatalta vaadittava 

vähimmäispaksuus on tätä menetelmää käytettäessä 20 mm. 
Kiinnitysjärjestelmään liittyvät poralaitteet, jyrsinterät ja muut 
erikoistyökalut on kehitetty yhteensopiviksi uudentyyppisen 
kiila-ankkurin kanssa.

Kiven läpi menevä kiinnitys on takapintakiinnityksen erikoisso-
vellutus. Läpikiinnityksessä kiinnikkeen pää voidaan jättää näky-
viin tai häivyttää paikkauksella, jossa kiinnitysreikään liimataan 
samasta kivestä porattu tulppa (kuva 3-54). Kiinnityksen häivyt-
täminen onnistuu parhaiten suurikiteisillä, porfyyrisilla kivillä, 
joissa paikkaus ei näy häiritsevästi.

Kuvassa 3-55 on esitetty kolme vaihtoehtoista tapaa toteuttaa 
massiivinen kividetalji verhouksen alaosassa. Vaihtoehto a) on 
täyskivinen vaihtoehto. Kuvassa b) on erikoiskiinnikkeillä toteu-
tettu kivilaattakuorirakenne. Kulmat on tehty jiiriin ja vahvistettu 
tapituksella. Kivilaatat kiinnitetään teräsrakenteeseen saumoihin 
sijoitetuilla ulokkeilla. Vaihtoehdossa c) detalji toteutetaan kivi-
laattapintaisena betonielementtinä. Täyskivivaihtoehto on laa-
dullisesti varmin, mutta samalla kallein toteutustapa. Kivilaatta-
pintainen betonielementti on esitetyistä menetelmistä edullisin 
ja huolellisesti toteutettuna myös laadukas vaihtoehto.

Usein päädytään julkisivun muotoilussa kivilaatoista toteutet-
tuun, kuvan b) tyyppiseen rakenteeseen, jolloin kivilaattojen 
kiinnitykset suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Kiinnikemateriaalin valinta

Julkisivuverhouksen kiinnikkeet ovat alttiina varsin ankarille 
ilmasto-olosuhteille. Erityisen rasitettuja ovat eristeen ja kaste-
pistevyöhykkeen läpi menevät kiinnikkeet. Ilmasto-olosuhteet 
ovat rasittavimmat meren läheisyydessä, jossa kiinnikkeisiin voi 

Kuva 3-55. Kividetaljin vaihtoehtoiset toteutustavat.
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kulkeutua korroosiota voimakkaasti kiihdyttäviä suoloja. Mate-
riaalien kestävyysvaatimuksia korostaa lisäksi se, että kivipinnan 
takana sijaitsevien kiinnikkeiden kuntoa ei voida tarkistaa. Lisäk-
si kivilaattojen putoamiseen liittyy henkilövahinkojen riski.

Kiveen kosketuksissa olevat kiinnikkeet tehdään nykyisin ylei-
simmin ruostumattomasta teräslaadusta (AISI 304) tai vaativissa 
tapauksissa haponkestävästä teräksestä (AISI 316). Myös alumiini 
soveltuu kestävyytensä puolesta kivikiinnityksiin, kunhan se ei 
joudu kosketuksiin betonin kanssa. Sekundääriskannattimissa, 
kuten kiinnityskiskoissa ja teräsristikkoelementin rungossa, 
käytetään kuumasinkittyä terästä ja ruostesuojamaalattua te-
rästä. Aiemmin on kivikiinnityksissä käytetty myös mm. kuparia, 
pronssia ja valurautaa, mutta ne ovat nykyisin harvinaisia.

Eri metallilaatuja yhdistettäessä on muistettava estää eristeker-
roksella galvaanisten sähköparien synty eri jalousastetta olevien 
metallien välille. Sähkögalvaanisessa korroosiossa vähemmän 
jalo metalli vähitellen syöpyy. Esimerkiksi alumiini ei saa liitoksis-
sa olla kosketuksissa teräksen kanssa.

Kiviverhouksen asennus työmaalla

Luonnonkiviverhouksen vallitseva asennustapa on ollut paikalla 
rakentaminen siten, että kivilaatat kiinnitetään paikoilleen yk-
sitellen. Menetelmän etuna on pitkä, noin kolmenkymmenen 
vuoden, kokemus ja tänä aikana saatu varmuus hyvästä tekni-
sestä toimivuudesta. Asentajien valmiudet tämäntyyppisten ra-
kenteiden tekoon ovat myös varsin hyvät. Paikalla asentaminen 
on toisaalta vaativaa ja suhteellisen työvaltaista ammattityötä, 
jossa työsaavutus vaihtelee kiinnitysmenetelmästä ja olosuhteis-
ta riippuen.

Asennustyön suorituksella on ratkaiseva merkitys kivijulkisivun 
laatuun. Työmaa-asennuksen työmenetelmät ja toteutus kan-
nattaa suunnitella huolellisesti. jotta työn aikataulu, laatutaso ja 
kustannukset voidaan pitää hallinnassa (ks. myös 6.6). Asennuk-
sen suunnittelussa selvitettäviä ja huomioon otettavia asioita 
ovat:

• asennusryhmien määrä ja kokoonpano,
• asennustyön toteutuksen jako alueisiin,
• asennustyön ja siihen liittyvien aputöiden aikataulusuunnit-

telu ja työmaan muiden töiden yhteensovittaminen,
• telineiden, nosturien, sähkön ja muiden työmaalla tarvitta-

vien palvelujen tarve ja hankintatapa,
• kivien työstämisessä ja kiviasennuksessa tarvittavat välineet

ja tarvikkeet,
• kivitoimitusten, kivien välivarastoinnin ja kivilaattojen siirto-

jen suunnittelu,
• saumauksen ja verhouksen viimeistelytöiden toteutus.

Luonnonkivitöiden yleiset laatuvaatimukset on esitetty RYL 
90:ssä. Siinä määritetään hyvän rakennus-tavan mukainen laa-
tutaso kivilaattojen toimituksen ja varastoinnin, kiinnitystarvik-
keiden ja alustan laadun, luonnonkivitöiden suoritustavan sekä 
laadun ja tarkastusten osalta. Lisäksi esitetään luonnonkivilaa-
toista tehdyn julkisivuverhouksen rakennusosakohtaiset laatu-
vaatimukset. RYL 90:ssä todetaan mm. seuraavaa:

”Luonnonkivilaatat toimitetaan siten pakattuina, että ne kestä-
vät vahingoittumattomina asiallisen kuljetuksen ja varastoinnin. 
Luonnonkivilaatoissa on oltava kiinnitystyötä varten riittävät 
merkinnät.”

”Luonnonkivilaatat varastoidaan siten, että ne säilyvät moitteet-
tomina.”

”Kiinnitys- ja saumaustarvikkeissa ei saa olla sellaisia aineksia, 
jotka saattavat aiheuttaa värivikoja laattoihin tai saumoihin. 
Kosteudelle alttiissa tiloissa kiinnitys- ja saumaustarvikkeiden on 
oltava vedenkestäviä. Ulkopuolisissa laatoituksissa käytettävien 
tarvikkeiden on oltava säänkestäviä. Metallikiinnikkeiden on 
oltava korroosionkestävää ainetta. Hitsauspuikon tulee olla hit-
sattavaan aineeseen sopiva. Juotoskiinnityksessä käytetään laas-
tia tai liimaa. Liiman tulee olla reaktiivista ja kovettumisajan työn 
suorituksen kannalta riittävän nopea. Jos kiinnitystarvikkeilla on 
rajoitettu varastoimiskestävyys, on valmistusajankohdasta esi-
tettävä tarvittaessa riittävä selvitys. Kemiallisilla ankkureilla tulee 

Kuva 3-56.Kivilaatan asennusta työmaalla.
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olla varmennettu käyttöseloste.”

"Alustan tulee olla rakennusosakohtaisten vaatimusten mukai-
nen ja täyttää asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.”

”Lämpötilan on oltava vähintään + 5 °C hitsausliitoksia tehtäes-
sä. Kemialliset ankkurit kiinnitetään asia-kirjojen mukaan. Jos 
kiinnityksessä käytetään laastia tai liimaa, kiinnityspintojen tulee 
olla lujia ja puhtaita. Kiven työstäminen on tehtävä niin varovas-
ti, ettei kivi vaurioidu.”

`Saumojen tulee olla asiakirjojen mukaisia ja leveydeltään luon-
nonkivilaattojen pintakäsittelyasteen, saumausaineen ja -tavan 
vaatimusten mukaisia."

”Elastisella saumausaineella saumattaessa on kiinnitettävä huo-
miota siihen, ettei saumausaine tahraa kivilaattaa. Ennen Iirikun-
tasaumojen saumauksen aloittamista on varmistauduttava, että 
sauma on puhdas.”

”Kaikissa työvaiheissa on vältettävä likaamasta kivi-pintoja. Puh-
distukset suoritetaan välittömästi. Tahrat poistetaan laattojen 
toimittajan ohjeiden mukaisesti. Valmis luonnonkiviverhous 
suojataan siten, ettei valamiin pinnan ja suojauksen väliin pääse 
roskia tai muita haitallisia aineita.”

”Valmiin luonnonkivityön tulee olla rakennusosakohtaisten vaa-
timusten mukainen ja täyttää asiakirjoissa esitetyt vaatimukset”

”Ennen luonnonkivien asentamista todetaan alustan, tarvikkei-
den ja kannattimien kiinnitysten asianmukaisuus sekä työn edel-

Kuva 3-57. Kiskokiinnityksen periaate. Kuva 3-58. Kivikiinnikkeistä kiskolle välittyvät kuormitukset.
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lyttämät kosteus- ja lämpötilaolosuhteet. Työn aikana todetaan 
vaadittujen ominaisuuksien ja olosuhteiden jatkuvuus”

”Luonnonkivilaatta kiinnitetään metallikiinnikkeillä. Luonnon-
kivilaatoilla verhotun ulkoseinärakenteen tulee olla tuulettuva. 
Suurin sallittu hammastus samassa tasossa olevien viereisten 
hiottujen laattojen välillä saa olla enintään 2 mm ja karkeapin-
taisten laattojen välillä enintään 3 mm, ellei asiakirjoissa toisin 
määrätä. Saumaleveyden poikkeama nimellismitasta saa olla 
enintään ± 3 mm. Julkisivun alaosan (jalustan) laatat kiinnite-
tään kiviainesalustaan metallikiinnikkeillä tai tuetaan perustuk-
siin. Taustavalussa käytettävän betonin tulee olla vettä läpäise-
vää. Kivi-laatan pintakäsittely on ulotettava vähintään 100 mm 
maanpinnan alapuolelle.”

Luonnonkivitarvikkeiden siirroissa, varastoinnissa ja käsittelyssä 

on noudatettava suurta huolellisuutta, jotta vältetään kiven 
vahingoittuminen. Rikkoontunut kivi on pääsääntöisesti korvat-
tava uudella kivellä. Porattaessa reikiä kivilaattojen reunoihin 
on käytettävä pientä iskua ja noudatettava suurta huolellisuutta 
kiven rikkoontumisen välttämiseksi. Kiinnikkeiden asennukses-
sa on varmistettava, että kiinnitysreiät ja -kolot ovat puhtaat ja 
kuivat. Kiinnikkeet asennetaan siten, että saumaan jää suunnitel-
mien mukainen Iiikevara. Kiinnitysreikään asennettavan liiman 
(`kivi-kitti’) kovettumisen aikana kivilaatta tuetaan viereisiin 
laattoihin ja rakennuksen runkoon kiilojen, muuraussiteiden 
ja muiden väliaikaisten tukirakenteiden avulla. Kaikissa työvai-

Kuva 3-61. Kiskokiinnitystekniikan soveltaminen verhouksen alaosassa.

Kuva 3-60. Kiskokiinnitystekniikan sovellus verhouksen yläreunassa.

Kuva 3-59. Esimerkki patentoidusta kiskokiinnitysjärjestelmästä.
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heissa on kiinnitettävä erityistä huomiota kivien likaantumisen 
estämiseen. Asennuksen yhteydessä on erityisesti estettävä öljy-
jen, liimojen ja teräksen leikkauksessa syntyvien teräshiukkasten 
”roiskeet” sekä saumausaineiden pääsy kivipintaan.

Luonnonkivijulkisivun kiskokiinnitystekniikka

Kivijulkisivun kannatukseen on kehitetty pysty- ja vaakakiskoihin 
perustuvia kiinnitysjärjestelmiä. Periaatteena on, että kiskosto 
muodostaa kiviverhouksen kannattavan apurungon, joka sijait-
see välittömästi luonnonkivipinnan takana. Menetelmän etu
ovat runkokiinnitysten vähäinen määrä, kiinnitys-ten hyvä sää-
dettävyys ja kiviverhouksen nopea asennus. Kiskokiinnitystek-
niikassa eristeen läpi mene-vien kiinnikkeiden määrä on yleensä 
merkittävästi pienempi kuin perinteisessä yksittäiskiinnitystek-
niikassa, mikä on lämpötaloudellisesti edullista.

Huolellisesti suunnitellun kiinnitysjärjestelmän asennustyön 
työvaiheet ovat pitkälle viedyn esivalmistuksen ansiosta selkeitä 
ja yksinkertaisia, minkä ansiosta seinällä tehtävän työn määrä ja 
vaativuus vähenevät. Lopputuloksena kiviverhouksen laatu pa-
ranee ja rakennuskustannukset alenevat.

Kiven kiinnitys voidaan kiskotekniikkaa käytettäessä toteuttaa 
periaatteessa samoilla menetelmillä kuin perinteisissä paikalla 
rakennetuissa julkisivuissa. Kivilaattojen kiinnityksessä voidaan 
käyttää joko reunareikä- tai reunauratekniikkaa. Menetelmien 
edullisuus riippuu erityisesti kiskoston suunnasta. Vaakakisko-
kiinnityksessä sovelletaan yleisesti reunaurakiinnitystä ja pysty-
kiskokiinnityksessä vastaavasti reunareikäkiinnitystä.

Kiinnikeulokkeiden pituus on kiskotekniikassa pieni, koska ulok-
keet kiinnitetään kiven lähellä olevaan kiskoon. Lyhyen ulokemi-
tan ansiosta kiinnikkeet ovat huomattavasti perinteisiä kivikiin-
nikkeitä pienempiä ja kevyempiä. Etuna on lisäksi. että kiskoston 
asema on säädettävissä suhteellisen tarkasti. Kivilaattakohtaises-
ti kiinnitykset suunnitellaan tavanomaisella tavalla. Pystysauma-
kannatuksessa kaksi alinta kiinnikettä kantavat pystykuormat. 
Yläosassa sijaitsevat vaakasiteet ovat pystysuunnassa joustavia 
ja kantavat vain vaakakuormia. Kiskokiinnityksen liikevaroja 
suunniteltaessa on otettava huomioon kiskojen lämpömuodon-
muutokset. Vaakakannatuksessa kiinnikkeet ovat useimmiten 
paikallisia, mutta myös jatkuvia reunauraan kiinnittyviä kiin-
nityskiskoja on käytetty. Ulokkeiden kiinnityksessä kiskostoon 
käytetään hitsausta, pulttiliitoksia ja poraruuveja. Kivikiinnikkeet 
tehdään ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) tai alumiinista.

Kannatinkiskot mitoitetaan ottaen huomioon kivikiinnikkeistä 
aiheutuva taivutus sekä tuulikuorman aiheuttama vääntö, joka 
johtuu kiskon keskikohtaan nähden epäsymmetrisesti sijaitse-
vista kivikiinnikkeistä (Kuva 3-58). Kiskojen muoto ja mitat vaih-
televat tapauksittain riippuen kiinnitystavasta ja kiskon materi-
aalista. Kiskoina käytetään kuumasinkitystä ja ruostumattomasta 
teräksestä valmistettuja putkia ja erilaisia kylmämuokattuja 
pro�ileja sekä suulakepuristettuja alumiinikiskoja. Eri metallien 
liitoskohdissa on julkisivuolosuhteissa estettävä metallien koske-
tus toisiinsa sähkökemiallisen korroosion välttämiseksi.

Kiskojen runkokiinnitykset suunnitellaan niin, että ylin kiinnitys 
kantaa pystykuormat. Alemmat kiinnitykset toimivat vaakasitei-

Kuva 3-62. Kivipintaiset betonielementtityypit.
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nä. Runkokiinnikkeiden ja kiila-ankkurien materiaalina käytetään 
ruostumatonta terästä (ks. kuva 3-57).

Valmiit kiskokiinnitysjärjestelmät tarjoavat helpon vaihtoehdon, 
mutta käytännössä saavutetaan useimmiten edullisin ja kohtee-
seen parhaiten soveltuva lopputulos, kun kiinnitys- ja rakenne-
ratkaisut räätälöidään ottaen huomioon kohteen olosuhteet.

Kuvassa 3-59 on esitelty patentoitu kiskokiinnitysjärjestelmä, 
joka kehitettiin USA:ssa 1970-luvulla. Kuvassa 3-60 on esimerkki 
luonnonkivijulkisivun kisko-tekniikan soveltamisesta verhouk-
sen yläosassa, kun kiviverhous kohoaa korkeammalle kuin 
rakennuksen kantava runko. Vastaava esimerkki verhouksen 
ala-osasta on esitetty kuvassa 3-61.

Kiskokiinnitystekniikkaa käyttämällä voidaan perinteiseen kivi 
laattojen yksittäiskiinnitystekniikkaan verrattuna saavuttaa seu-
raavia etuja:
• kaikki kivilaattojen reunareiät voidaan valmistaa etukäteen 

kivenjalostamolla, koska reikien etäisyys laatan reunasta on 
vakio ja kannatinulokkeen ja pystykiskon liitoksen säätö-
mahdollisuudet ovat hyvät, samoin voidaan kiinnikeulok-
keet tehdä etu-käteen valmiiksi,

Kuva 3-63.Kivilaattojen koko ja laattajako toteutetaan elementtijaon mukaisesti.

Kuva 3-64. Kivilaattapintaisen betonielementin nurkkadetaljeja.

Kuva 3-65. Luonnonkivijulkisivun muotoilu kivilaattapintaisen betonielementin 
avulla.

Kuva 3-66. Valmiita kivilaattapintaisia kuorielementtejä elementtitehtaan pihalla.
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• kivilaattojen kiinnitykset ovat asennuksen yhteydessä hel-
posti säädettävissä ilman monimutkaisia ja hankalia työvai-
heita ja kivilaattojen edestakaisia nostoja,

• kivilaattojen asentaminen voidaan toteuttaa limityksen 
suunnassa helposti ja nopeasti,

•  seinällä tehtävä asennustyö vähenee ja yksinkertaistuu, 
mistä seuraa, että kivilaattojen asennusnopeus lisääntyy 
perinteiseen tekniikkaan verrattuna,

• runkokiinnitysten määrä putoaa kiskotekniikan ansiosta 
merkittävästi yksittäiskiinnitystekniikkaan verrattuna, minkä 
ansiosta kiinniketarvikkeiden määrä ja kustannukset piene-
nevät.

Kiskokiinnitystekniikkaa voidaan periaatteessa käyttää aina jul-
kisivupinnan mitoituksesta riippumatta. Järjestelmän edut ko-
rostuvat kuitenkin selvimmin, kun julkisivun limityskuvio antaa 
mahdollisuuden tarkoituksenmukaiseen kiinnityskiskojen sijoit-
tamiseen. Kiskokiinnitysjärjestelmän käyttö hankaloituu, kun 
kivipinnan limitys on monimutkainen. Kiskotekniikan edullisuus 
korostuu, kun julkisivuverhouksen kivilaattakoko on pieni.

3.5 Kivilaattapintaiset
betonielementit

Elementtityypit

Luonnonkivipintaisten betonielementtien käyttö alkoi Suomes-
sa 1970-luvun loppupuolella, Aktiivista tutkimus- ja tuoteke-
hitystyötä on tehty 1980-luvulta alkaen. Kehitystyön pääpaino 
on ollut kivilaattojen kiinnitysmenetelmissä ja korkealaatuisten 
julkisivuelementtien rakenteiden sekä kivi- ja elementtituotan-
non erikoispiirteissä.

Kivilaattapintaiset betonielementtityypit on esitetty kuvassa 
3-62. Kuorielementtiä käytetään rakennusten verhoiluun vaihto-
ehtona paikalla rakentamiselle, kun halutaan nopeuttaa ja yk-
sinkertaistaa kiviverhouksen työmaa-alennusta. Kuorielementti 
soveltuu hyvin myös julkisivun muotoiluun, Sandwichelementti 
ja kivikuorinen julkisivuelementti ovat lämpöeristettyjä ulkosei-

Kuva 3-67. Valmista kivilaattapintaisilla kuorielementeillä toteutettua julkisivua.

Kuva 3-68. Kiven takapintaan liimattava vinotappi.

Kuva 3-68. Kiven takapintaan liimattava vinotappi.

Taulukko 3-3. Kivilaattapintaisen betonielementin mitoitus.
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näelementtejä. Kaikkien elementtityyppien käytöstä on saatu 
hyviä kokemuksia.
Yksittäisissä kohteissa vei elementtirakenteita muunnella olo-
suhteiden mukaisesti. Periaatteessa on esimerkiksi mahdollista 
jälkikiinnittää kivilaatat valmiin betonielementin ulkopintaan 
ennen elementin alennusta. Tällöin saadaan työmaa-asennuk-
sessa elementtitekniikan edut. Mekaanisia kiinnikkeitä käytettä-
essä jäikiasennettu kiviverhous voidaan toteuttaa tuuletettuna 
paikalla rakennetun julkisivun tapaan ja vaikka avosaumoin. 

Paikalla rakennettuun luonnonkivijulkisivuun verrattuna ele-
menttitekniikalla saavutetaan seuraavat edut:

• kivilaatat ja kiinnikkeet ovat elementtitehtaalle tuotaessa
kokonaan esivalmistetut, joten kiveen liittyvät työstöt voi-
daan tehdä hallituissa olosuhteissa kivenjalostamossa,

• kiviverhouksen valmistus helpottuu, kun kivilaattojen ason-
nus siirtyy työmaaltaelementtitehtaaseen,

• verhouksen mittatarkkuus ja rakenteen toiminnallinen
varmuus on tehdasolosuhteissa helpompi varmistaa, kuin
työmaalla,

• korkean esivalmistusasteen ansiosta työmaalla tehtävä työ
vähenee ja kiviverhouksen asentaminen nopeutuu,

• kiviverhouksen rakennuskustannus putoaa selvästi. (ks. 6.4)

Onnistuneen lopputuloksen edellytys on toisaalta, että element-
tituotannossa ja elementtien asennuksessa perehdytään kivipin-
taisten elementtien valmistuksen ja asennuksen erikoispiirteisiin 
sekä noudatetaan kaikissa työvaiheissa erittäin suurta huolelli-
suutta. Perinteisen kivityön hyvän tarkkuuden aikaansaamiseksi 
on kiinnitettävä erityistä huomiota kivipinnan mittatarkkuuteen 
ja kiven värisävyjen vaihtelun hallintaan.

Kuorielementti ja sandwich-elementti

Suunnittelun erikoispiirteet

Luonnonkivilaatoilla päällystettyjen betonielementtien rakenne-
suunnittelu toteutetaan elementtirakenteiden osalta tavanomai-
sella tavalla. Kivipinnasta johtuvia suunnittelun erikoispiirteitä 
ovat:

• kivilaattojen mitoitus,
• kivilaattojen kiinnityksen suunnittelu ja mitoitus,
• elementin ulkokuoren katkaisun suunnittelu,
• saumojen suunnittelu,
• elementin tuuletuksen suunnittelu,
• kivi- ja reunadetaljien suunnittelu.

Kivilaatoilla päällystetty betonielementti pyrkii käyristymään 
kivipinnan ja betonielementin muodonmuutoserojen johdosta. 
Elementin ulkonäön kannalta haitallista käyristymistä voidaan 
tunnetusti hillitä tietyillä suunnitteluratkaisuilla ja elementin 
valmistuksen aikaisilla toimenpiteillä kuten:

• käyttämällä suuria betonin runkoaineen maksimi-raekokoa
(16 mm),

• käyttämällä pientä vesi-sementtisuhdetta ja hieno-aines-
määrää,

• välttämättä lämpökäsittelyä alkukovettumisen aikana,

Kuva 3-70. Vetoniittikiinnityksen periaate.

Kuva 3-71. Kiven ja betonin välisen tartuntalujuuden testaus vetokokeessa.
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• säilyttämällä elementtiä muotista noston jälkeen mahdolli-
simman, pitkään lämpimässä ja kosteassa tilassa sekä oikein
tuettuna,

• rajoittamalla ulkokuoren pituutta erityisesti kuori-element-
tejä käytettäessä ja

• käyttämällä mahdollisuuksien mukaan elementin rakenteel-
lista jäykistystä ja elementtiä suoristavia runkokiinnityksiä.

Kuorielementin paksuuden tulee olla vähintään 70 mm + kiven 
paksuus. Vaatimus perustuu kivilaatan vedenläpäisyominaisuuk-
siin ja raudoituksen suojabetonikerroksen riittävyyteen. Kuorie-
lementin suositeltava enimmäispituus on 3,6 - 4,0 m.

Sandwich-elementin pituus voi olla 8.1 - 9,0 m ja enimmäiskor-
keus 3,6 m. Elementin rakennekerrosten paksuudet mitoitetaan 
eri tapauksissa esimerkiksi taulukon 3-3 mukaisesti.

Ulkokuoren pituuden ylittäessä 3000 mm se jaetaan osiin liikun-
tasaumoilla. Pidemmän ulkokuoren käyttö tulee kysymykseen 
edellyttäen, että luotettavasti selvitetään odotettavissa oleva 
elementin käyristyminen ja sen vaikutus kohteen suunnitteluun.

Kivilaattojen mitoitus ja kiinnitys

Betonielementtien kivipinnan laattakoot voidaan periaatteessa 
suunnitella melko vapaasti. Käytännössä on kuitenkin edullisinta 
käyttää vakiokokoisia kivilaattoja tai mahdollisimman harvoja 
laatta kokoja, jolloin kivilaattojen tuotanto ja käsittely yksinker-
taistuvat.

Kivilaatalta vaadittava paksuus riippuu kiven lujuudesta, laatan 
sivumitoista ja laatan kiinnitystavasta. Mekaanisia kiinnikkeitä 
käytettäessä kivilaatan vähimmäispaksuus on 25 mm. Tartunta-
menetelmällä kiinnitettävät hiotut tai kiillotetut kivilaatat voivat 

Kuva 3-74. Tuuletusvälin yhteys ulkoilmaan aukon ylä- ja alapuolella kivilaattapin-
taisessa betonisandwich-elementissä.

Kuva 3-73. Kivipintaisen betonisandwich-elementin tuuletuksen järjestäminen.Kuva 3-72. Kivilaattojen välisen sauman elastinen tiivistys betonielementeissä.
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kiinnitystavasta riippuen olla 10 - 20 mm paksuisia. Ristipääha-
katut ja poltettupintaiset kivilaatat mitoitetaan 25 - 30 mm pak-
suisiksi. Elementtien ja kivilaattojen valmistajien antamia ohjeita 
on syytä noudattaa. Erittäin hoikkien laattojen käyttöä tulee 
välttää. Kivilaatan pidemmän ja lyhyemmän sivun suhteen on 
suositeltavaa olla enintään 4 : 1 (10 mm paksuisilla kivillä 3 :1). 
Tätä hoikemmilla laatoilla luonnonkiven paikallisista heikkous-
kohdista johtuva vaurioitumisriski kasvaa voimakkaasti.

Kivilaattojen kiinnityksen suunnittelu ja mitoitus

Kivilaatat kiinnitetään betonikuoreen joko mekaanisesti tai tar-
tunnan avulla. Kiinnittyminen tapahtuu yleensä valun yhteydes-
sä. On myös periaatteessa mahdollista jälkikiinnittää kivilaatat 
valmiiseen betonielementtiin joko mekaanisesti tai liimaamalla 
ennen elementin asennusta.

Valussa ankkuroituvia mekaanisia kannattimia ovat erilaiset ki-
vilaatan takapintaan tai reunaan ennen valua Iiimattavat tapit ja 
koukut (kuva 3-68 ja 3-69). Erikoissovellutus on Lohja Betonilan 
julkaisemassa ohjeessa esitetty niittikiinnitys, jonka periaate on 
esitetty kuvassa 3-70. Mekaanisia kiinnityksiä käytettäessä kivi-
laatan ja betonin välinen tartunta poistetaan esimerkiksi muo-
vikalvon avulla ja kivilaattojen saumat tehdään aina elastisiksi. 
Kivilaattojen suositeltava koko on 0.5 - 1.0 m2.

Kivilaattojen kiinnitys valutartunnalla on uusi menetelmä kivie-
lementeissä. Tarjolla on kaksi hieman toisistaan poikkeavaa, tut-
kittua periaateratkaisua. Lohja Betonilan kehittämä menetelmä 
soveltuu mittatarkoille, 10 mm paksuisille pienehköille kivilaa-
toille. Pintalaattoina käytettävien kivilaattojen tartunta-potenti-
aali tutkitaan VTT:IIä kehitetyllä testillä. Suositeltavaa on käyttää 
kalibroituja laattoja, joiden taka-pinnassa on aaltomainen pinta-
kuviointi.

OK-elementissä, jonka kehittäjät ovat Oulaisten Kivi Oy ja Partek 
Betoniteollisuus Oy, kivilaatat ovat 15 - 30 mm paksuisia. Kivi-
laattojen kiinnitys perustuu laatan takapintaan 40 mm välein 
jyrsittyihin 5 mm syvyisiin ja 15 mm levyisiin uriin. jotka täytty-
vät valussa betonilla muodostaen vaarnamaiset kiinnitykset.

Joissain tapauksissa on tarkoituksenmukaista kiinnittää osa julki-
sivukivistä, esimerkiksi pieli- tai kulmakivet, jälkeenpäin. Näiden 
kivien kiinnitystapa suunnitellaan tapauskohtaisesti yleisten 
kiinnitysperiaatteiden mukaisesti.

Saumojen suunnittelu

Elementeissä suositeltava kivilaattojen välisen sauman leveys on 
5 - 15 mm. Lohja Betonila Oy:n tuotantoon kuuluu myös pusku-
sauma, joka edellyttää kivilaatoilta erittäin hyvää mittatarkkuut-
ta. Kivi-saumat voivat olla joko `kovia’ saumoja, jolloin sauma 

tiivistetään sementtilaastilla valuvaiheessa, tai joustavia, elasti-
sella saumamassalla tiivistettyjä. Saumalaastin väri on harmaa 
tai valkoinen. Elastisen saumamassan väri voidaan valita halu-
tunlaiseksi. Myös avosauman käyttö on periaatteessa mahdol-
lista elementeissä. Suositeltavaa on käyttää kussakin kohteessa 
mahdollisimman vähän erilaisia kivi- ja elementtisaumoja.

Tuuletuksen suunnittelu

Luonnonkivipintainen elementti on, samoin kuin keraamisilla 
laatoilla pinnoitettu betonielementti, aina tuuletettava käyttäen 
ulkokuoren taakse sijoitettavaa tuuletusväliä, jotta rakennekos-
teus ja käytön aikana rakenteeseen joutunut kosteus voi kuivua 
tuuletus-välin kautta. Luonnonkivipinnassa saumojen osuus 
jää varsin pieneksi ja saumat tiivistetään useimmiten elastisilla 
saumamassoilla. Keraamiseen laattapintaan verrattuna luon-
nonkivipintaisen elementin kuivuminen laattasaumojen kautta 
on näin ollen erittäin vähäistä. Kuivuminen kiven läpi on hidasta 
ja ulos-pyrkivä kosteus voi aiheuttaa kivipintaan kosteudesta ja 
suoloista johtuvaa kirjavuutta.

Sandwich-elementissä käytetään esimerkiksi kuitukankaalla 
urasuojattua ristiin uritettua mineraalivilla-eristettä. Elementin 
ylä- ja alareunassa varmistetaan tuuletuskanavien keskinäinen 
yhteys loveamalla eristeen reuna kolmiomaisesti koko elementin 
leveydeltä.
 
Tuuletuskanavien yhteys ulkoilmaan on perusedellytys tuuletuk-
sen toiminnalle. Yhteys järjestetään aukkojen ylä- ja alareunoista 

Kuva 3-75. Kivikuorinen betonielementti elementtitehtaan varastossa.
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ja erillisten, saumoihin sijoitettavien tuuletusaukkojen avulla. 
Tuuletus voidaan järjestää myös käyttämällä avosaumoja ele-
mentissä. Tuuletusaukkojen määrän on suositeltavaa olla 0.1 % 
kivipinnan alasta.

Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että 
mahdolliset ulkokuoren paksunnokset elementin reuna-alueilla 
eivät estä tuuletusvälin yhteyttä ulkoilmaan. Pystyelementeissä 
on elementtipiirustukseen merkittävä tuuletuksen suunta. Kuo-
ri-elementtien ja eristeen väliin jätetään vähintään 30 mm leveä 
tuuletusväli. Elementeissä, joissa kivi-laatat jälkiasennettaan 
valmiiseen betonielementtiin, voi tuuletusvälin tehdä helposti 
myös kivilaatan ja elementin väliin.

Toleranssit

Elementit suunnitellaan normaalisti toleranssiluokkaan 1 (RT 
02-10102). Kivilaatalta vaadittava mittatarkkuus vaihtelee käyt-
tökohteesta ja kivilaatan paksuudesta riippuen. Luonnonkivi-
laattojen mittatarkkuusvaatimukset on annettu RYL-90 :Saša, 
jonka mukaan kivilaattojen mitoissa saa olla ainoastaan sellaisia 
poikkeamia, että laatat voidaan kiinnittää asiakirjojen määräys-
ten mukaisesti.

Elementtipiirustukset

Elementtipiirustukset tehdään BEC-suunnitteluohjeen mukai-
sesti taulukkoineen. Rakennepiirustuksessa esitetään myös kivi-
laattojen ladontakaavio, joka piirretään siten, että siinä esitetään 
kivet takaa katsottuna. Ladontakaavio on esitettävä myös kään-
tyvistä reunoista ja pielistä. Piirustukseen merkitään myös mah-
dolliset jälkikiinnitettävät laatat. Suunnittelija tekee kivilaatoista 
työpiirustukset, joista ilmenevät kivien mitat, reunakäsittelyt, 
viisteet, erikoistyöstöt ja muut kivien valmistuksessa tarpeelliset 
tiedot, jotka kivitoimittaja varmentaa.
Valmistus, kuljetus ja asennus

Elementit valmistetaan kuten klinkkeri- ja tiilipintaiset elementit 
siten, että kivilaatat ladotaan muotin pohjalle, mielellään raste-
riin. Öljyn pääsy kosketuksiin kivien kanssa on estettävä. Muotin 
on oltava ehdottoman puhdas ja roskaton. Kivilaattojen on ol-
tava pölyttömiä ja puhtaita. Ladonnan yhteydessä tarkistetaan 
laattojen eheys ja asiakirjojen mukaisuus. Kivi-laattojen ladon-
nassa on erityisesti varottava latomasta kiviä rasterin päälle, jol-
loin ulkopintaan tulee hammastusta.

Kivilaatat koodataan kivenjalostamossa selvästi ja yksiselittei-
sesti rakennepiirustusten mukaisesti laattojen reunoihin ja taka-
pintoihin tehdyillä merkinnöillä vedenkestävällä värillä. Kivitoi-
mitukset suunnitellaan siten, että kuljetusalustalla olevat kivet 
ryhmitellään selkeästi elementtikohtaisesti.

Ladottujen kivilaattojen päälle valettava ulkokuoren betonimas-
sa (raekoko 0...16 mm, lujuusluokka vähintään K30) tiivistetään 
huolellisesti siten, että laatat eivät siirry. Muuten valmistus ete-
nee tavalliseen tapaan.

Elementit tuetaan siirtojen, varastoinnin ja kuljetusten aikana 
aina betonikuoresta. Elementtien kuljetuksen aikana kivipin-
taa ei saa kuormittaa. Kuljetuksen aikana elementit suojataan 
muovilla ja tarvittaessa puukehyksellä. Suojaukset puretaan 
asennuksen yhteydessä. Työmaan järjestelyissä tulee ottaa huo-
mioon, ettei elementtirakenne kastu eikä luonnonkiivipinta jou-
du alttiiksi kolhiintumiselle tai likaantumiselle.

Kivilaattojen vaihto

Rikkoontuneen betonielementin verhouslaatan vaihtaminen on 
melko hankalaa ja työvaltaista, joten elementtien käsittelyssä 
tulee pyrkiä erittäin suureen huolellisuuteen vaurioiden välttä-
miseksi.

Vaihdettava kivilaatta poistetaan piikkaamalla ja tarvittaessa 
timanttileikkaajalla siten, että viereiset kivilaatat eivät vaurioidu. 
Korvaavat kivilaatat kiinnitetään karhennettuun, puhdistettuun 
ja kasteltuun betonipintaan sementtipohjaisella erikoismassalla. 
Varmistuksena voidaan käyttää myös mekaanisia kiinnikkeitä, 
jotka asennetaan laatan takapintaan.

Kivikuorinen julkisivuelementti

Rakenteen periaate

Rakenteellisesti kivikuorinen julkisivuelementti on betonilevy, 
johon luonnonkivilaatat on ripustettu. Elementin betonikuori 
suunnitellaan ja valmistetaan kuten tavallisen betonisandwiche-
lementin sisäkuori. Betoniluokka on tavallisesti K 3D. Nostolenkit 
sijoitetaan elementin painopisteakselille ja ne kiinnitetään aina 
betonikuoreen. Elementin kuoret eivät jäykistä toisiaan, minkä 
takia rakennetta ei laskelmissa voida käsitellä sandwichraken-
teena. Kiviverhous suunnitellaan joustavaksi siten, että kaikissa 
kivilaattasaumoissa on liikevara. Kiviverhous tiivistetään sateen-
pitäväksi elastisilla saumausmassoilla.

Rakenne tuuletetaan kivikuoren takaa yhtenäisellä ilmaraolla, 
joka valmistetaan erikoistekniikalla käyttämällä hienoa hiekkaa. 
Fysikaaliselta toiminnaltaan valmis kivikuorinen elementtira-
kenne vastaa perinteistä tuuletettua luonnonkiviverhousta. 
Kivikuorinen julkisivuelementti valmistetaan ulkokuori alaspäin 
tavanomaisella käännettävällä pöytämuotilla. Elementin valmis-
tus on muilta osin varsin poikkeava verrattuna tavanomaiseen 
elementtituotantoon.
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Kuormitukset

Kivikuorinen betonielementti mitoitetaan puristukselle ja taivu-
tukselle kuten normaali yksikerroksinen betoniseinä tai -pilari. 
Elementtiin ripustettujen kivi-laattojen paino aiheuttaa element-
tiin taivutusrasitusta. Kun elementti nostetaan muotista, poistuu 
lämmöneristeen päällä ollut betonikuoren paino ja eriste pyrkii 
laajentumaan alkuperäiseen, ennen betonivalua olleeseen ti-
lavuuteensa. ilmiötä kutsutaan villapaineeksi. Kokeellisesti on 
määritetty, että käytettäessä tavanomaisia elementtivillaeristeitä 
(PV-EL- tai Olle-laadut). voidaan villapaineen pv mitoitusarvona 
purkuhetkellä käyttää noin 80 % betonikuoren painosta. Tauluk-
koon 3-4 on laskettu villa-paineen aiheuttamia laattakohtaisia 
kuormia.

 
Kivilaattojen mitoitus

Kivikuorisessa elementissä kivilaattojen mitoituksessa nouda-
tetaan samoja periaatteita, kuin perinteisessä kiviverhouksessa. 
Kivilaatalta vaadittavavähimmäispaksuus tarkistetaan laatan 
taivutuksen ja kiinniketappien lohkeamisen suhteen. Elementin 
valmistus-vaiheessa esiintyvävillapaine aiheuttaa kivilaattoihin 
taivutuksen, joka on määräävä kuormitus kivilaattojen mitoituk-
sessa.

Taulukossa 3-5 on esitetty kivilaatan vähimmäispaksuudet 
kivikuorisessa elementissä tavallisimmissa tapauksissa, kun 
reunakiinnitysreiät sijaitsevat laatan keskellä. Kivi on tyypillistä 
graniittia ja laatan pidemmän ja lyhyemmän sivun välinen suhde 
on joko 2 tai 4.
 
Kivilaattojen kiinnitysten suunnittelu

Kivikuorisen betonielementin kivilaatat kiinnitetään reunareikiin 
upotettujen tappien välityksellä kuvan 3-76 mukaisilla, erikoi-
sesti tätä elementtiä varten suunnitelluilla erikoiskiinnikkeillä, 
jotka ankkuroituvat valussa elementin betonirunkoon. Kiinnik-
keiden teräs-laatu on ruostumaton niiltä osin, jotka eivät koko-
naisuudessaan jää riittävän betonikerroksen sisään. Liitettäessä 
teräsosia toisiinsa hitsaamalla on varmistettava hitsisaumojen 
korroosionkestävyys. Ele-mantissa on mahdollista käyttää myös 
erilaisia kiven takapintaan ankkuroituvia kiinnikkeitä.
 

 
Villapaine vaikuttaa rakenteessa vain lyhytaikaisesti, kun ele-
mentti nostetaan muotista. Kun hiekka poistuu tuuletusraosta, 
villapaine laukeaa. Tuuletusraon mitoituksessa on huomioitava 
villan tilavuuden kasvu tässä vaiheessa.

Tuulikuorma ja kuljetuksen aikaiset kuormat määritetään nor-
maalisti rakenteiden kuormitusohjeiden mukaan. Elementin 
kivikuorta mitoitettaessa huomioidaan tarvittavat tapauskohtai-
sesti verhouksen ala-osissa liikenteestä johtuvat kuormat.

Kuva 3-77. Pystysaumakannattimen P ja kiven kivikuorisessa betonielementissä.

Kuva 3-76. Kivikuorisen elementin kivikiinnikkeet. Pystykannatin (P), vaakaside (S), vaakakannatin (V) ja jäykiste (A).

Taulukko 3-4. Villapaineen kivilaatalle aiheuttamia kuormia (N).
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Saumojen suunnittelu

Kivikuorisessa elementissä kiviverhous suunnitellaan paikallara-
kennetun verhouksen tavoin joustavaksi siten, että kaikissa kivi-
laattasaumoissa on liike-vara. On suositeltavaa, että kivikuorisen 
elementin saumojen leveys on vähintään 10 mm. Sateenpitävyy-
den varmistamiseksi kivilaattaverhouksen saumat tiivistetään 
elastisella saumamassalla. Kivilaattojen saumaus on julkisivun 
saumojen tasavärisyyden varmistamiseksi suositeltavaa suorit-
taa vasta elementtien saumauksen yhteydessä.
Mikäli julkisivussa on porrastuksia, erkkereitä tai SI-säänvetoja, 
voidaan elementin saumat sijoittaa ulkoseinän taitekohtiin. 
Saumoissa mahdollisesti olevat epätarkkuudet eivät näin erotu 
selvästi.

Taloudellisesti on edullista asettaa julki-sivusuunnittelun lähtö-
kohdat niin, että toteutustapa otetaan huomioon suunnittelussa 
eikä elementtira-kentamiseen kohdisteta selvästi normaalia suu-
rem-paa tarkkuusvaatimusta.

Elementtipiirustukset

Elementtipiirustukset tehdään BEC-suunnitteluohjeen mukai-
sesti taulukkoineen. Rakennepiirustuksessa esitetään myös 
kivilaattojen ladontakaavio, joka piir¬retään siten, että siinä 
esitetään kivet takaa katsottu¬na. Ladontakaavio on esitettävä 
myös kääntyvistä reunoista ja pielistä. Piirustukseen merkitään 
myös mahdolliset jälkikiinnitettävät laatat. Suunnittelija tekee 
kivilaatoista työpiirustukset, joista ilmenevät kivien mitat, reuna-
käsittelyt, viisteet, erikoistyöstöt ja muut kivien valmistuksessa 
tarpeelliset tiedot, jotka kivitoimittaja varmentaa.

Valmistus, kuljetus ja asennus

Kivikuorinen julkisivuelementti valmistetaan kääntö-muotissa. 
Elementin valmistuksen työjärjestys on käänteinen. Pienet kivi-
laatat siirretään käsivoimin, suurten laattojen siirtoon soveltuu 
myös imukuppi-nosturi. Kivikiinnikkeet asetetaan paikoilleen 
kiven reunassa oleviin reikiin laattojen ladonnan yhteydessä. 
Kivilaattojen välissä ei käytetä rasteria. Oikea saumaleveys var-
mistetaan laattojen väliin sijoitettavien määrämittaisten palojen 
avulla. Kivilaatat kiinnitysreikineen ja kiinnikkeet ovat täysin esi-
valmisteltuja, joten elementtitehtaalla tehdään vain rakenteen 
kokoonpanotyö. Rakenteen erikoisuus on yhtenäinen ilmarako, 
joka valmistetaan kuivan, tasarakeisen hiekan avulla. Lämmö-
neristys ja betoninen sisäkuori tehdään tavanomaiseen tapaan, 
Betoni tiivistetään sauvatäryttimellä. Lämpökäsittelyä ei suosi-
tella. Nostovaiheessa on varmistettava, että elementin alapään 
tuenta kohdistuu yksinomaan betonikuoreen.

Kivilaattojen ladonta tapahtuu elementtitehtaalla tietyn järjes-
telmän mukaan. Tämä on otettava huomioon kiinnitysratkaisuja 
valittaessa. Suunnittelussa on pyrittävä sellaisiin kiinnityksiin, 
että laatat voidaan asentaa paikoilleen yksitellen. Vaakasauma-
kannatuksessa tämä on yksinkertaista. Pystysaumakannatukses-
sa sen sijaan joudutaan jäykisteitä asennettaessa siirtämään ko-
konaisia laattarivejä. Tällöin on edullista, jos siirrettävä laattarivi 
on mahdollisimman pieni. Elementti tuetaan nostojen, siirtojen 
ja varastoinnin aikana betonisesta sisäkuoresta.
 
Kivilaattojen jälkikiinnitys

Kaikkia kivilaattoja ei aina voida asentaa valmiiksi paikoilleen 
elementtitehtaalla. Myös käsittelyissä mahdollisesti rikkoontu-
neet laatat asennetaan jälki-työnä. Kivilaattojen jälkikiinnitys 
voidaan tehdä periaatteessa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

Tuuletuksen suunnittelu

Kivikuorinen julkisivuelementti tuuletetaan kiviverhouksen 
taakse sijoitettavan yhtenäisen ilmaraon avulla, joka on riittä-
västi yhteydessä ulkoilmaan vastaavalla tavalla kuin tuuletetussa 
julkisivuverhouksessa. Tuuletusaukkojen ohjeellisena määränä 
voidaan pitää 0,1 % kivijulkisivun pinta-alasta, jolloin yhdelle 
neliömetrille saadaan 10 cm’ tuuletusaukkoa. Tavallisesti tuu-
letusaukot avautuvat seinän ylä-osassa räystäälle ja aukkojen 
reunoille. Tuuletusrakojen suunnittelussa on otettava huomioon, 
että vesi ei pääse niiden kautta kiviverhouksen taakse. Seinän 
alaosaan on järjestettävä veden ulosjohtaminen rakenteesta.

Toleranssit

Kivikuorinen julkisivuelementti suunnitellaan normaalisti to-
leranssiluokkaan 1 (RT 02-10102). Käytännössä lopputuloksen 
onnistumiseksi elementin kivilaattaverhous on tehtävä tehtaalla 
kiviasennustyön tarkkuudella ja huolellisuudella. Kivilaatta-
kuoren mitta-tarkkuus on toisaalta valmistustavasta johtuen 
varsin helppo tarkistaa, ennen kuin muotin reunat kiristetään. 
Kivilaatalta vaadittava mittatarkkuus vaihtelee käyttökohteesta 
ja kivilaatan paksuudesta riippuen. Luonnonkivilaattojen mit-
tatarkkuusvaatimukset on annettu RYL-90:ssa, jonka mukaan 
kivilaattojen mitoissa saa olla ainoastaan sellaisia poikkeamia, 
että laatat voidaan kiinnittää asiakirjojen määräysten mukaisesti. 

Taulukko 3-5. Kivilaattojen vähimmäispaksuus kivikuorisessa julkisivuelementissä. 
Laatan sivumittasuhde on 2 tai 4.
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1. kiinnitys betonikuoresta ankkuroituvalla teräskiinnikkeellä 
ja

2. kiinnitys vierekkäisiin kivilaattoihin, jolloin tästä aiheutuva 
lisärasitus tulee huomioida suunnittelussa.

Ensiksi mainittua tapaa käytetään silloin, kun jälki-kiinnityslaatat 
ovat suuria tai viereisiä laattoja ei ale. Muulloin voidaan jälkikiin-
nityslaatta ripustaa viereisiin laattoihin. Tavallisesti kannatuspis-
teet sijaitsevat symmetrisesti laatan painopisteen suhteen. Eri-
tyisesti vaakasaumakannatuksessa kannattaa kiinni-typisteiden 
väli valita, mikäli mahdollista, eristelevyjen mittojen mukaan, 
jotta vältytään turhalta eristeiden leikkaamiselta.

3.6 Muita luonnonkivijulkisivun
rakenteita

Itsekantava kivilaattaverhous

Vuolukivilaatoille on kehitetty itsekantava, kerroksittain kanna-
tettu julkisivuverhous. Kivilaattojen paksuus tässä järjestelmässä 
on 30 mm. Laattojen vaakareunaan jyrsitään jalostuslaitoksella 
3 mm leveät ja 15 mm syvyiset urat, joihin asennetaan työmaal-
la 2 x 20 mm ruostumattomat vannelistat seinän jäykkyyden 
parantamiseksi. Verhous kiinnitetään rakennuksen runkoon 
vaakatangoilla, jotka mitoitetaan pelkästään vaakakuormille. 
Pystykuormat siirtyvät rakenteessa puristuksena laatalta toiselle. 
Verhouksen kannatustasojen väli on enintään kaksi kerrosta. 
Kivilaattojen välinen sauma on 0-sauma, joka tiivistetään asen-
nuksen yhteydessä kiinnityslaastilla. Lopputuloksena saadaan 
yhtenäinen, saumattoman vaikutelman antava verhous (ks. kuva 
3-32, sivu 68),
 

Kivipintainen teräsristikkoelementti

Rakenteellisesti on kyseessä kivilaattapintainen kuorielementti, 
jonka runkona on teräsristikko. Kivilaatat kiinnitetään tavallisesti 
ristikkoon ennen elementin asennusta. Vaihtoehtoisia kivilaat-

tojen ja elementin kiinnitystapoja on useita. Kivilaattojen koko 
voidaan periaatteessa valita vapaasti. Kivikoon pienentyessä 
kiinnityskustannus kuitenkin nousee.

Ristikkoelementissä voidaan käyttää varsin suuria jännevälejä. 
Pienehköjen kuormien ansiosta hoikankaan ristikon pystysuun-
tainen jäykkyys ei tavallisesti tuota ongelmia. Elementin käyt-
tökelpoisuuden kannalta on olennaista elementin vaakasuun-
tainen jäykistäminen tuulitukien avulla. Vastaavaan betoniseen 
kuorielementtiin verrattuna teräsrunkoelementti on kevyempi. 
Teräsrakentamisen mittatarkkuus on hyvä, joten kiven ja teräk-
sen yhdistelmärakenne on luonteva lähtökohta korkealaatuisen 

Kuva 3-78. Kivilaattapintaisen teräsristikkoelementin runkorakenne.

Kuva 3-81. Lähikuva kivilaattojen vaakakiinnityksestä teräsristikkoelementissä.

kivijulkisivun toteutukselle.

Kivilaatta pintaisia teräsristikkoelementtejä on käytetty USA:ssa 
jo parinkymmenen vuoden ajan pilvenpiirtäjien julkisivuver-
houksissa. Saatujen kokemusten perusteella teräsristikkoe-
lementti on edullisimmillaan korkeissa rakennuksissa, joissa 
elementti-sarjat ovat pitkiä. Tyypillistä järjestelmälle on, että 
käytetyt ratkaisut poikkeavat kohdekohtaisesti varsin paljon 
toisistaan. Kuvassa 3-78 on esitetty kivilaatta-pintaisen teräsele-
menttijärjestelmän tyypillinen runkorakenne.

Kuvan 3-79 elementissä on 30 mm paksuinen graniittilaatta 
kiinnitetty takapinnastaan teräselementin pintaan. New Yorkissa 
sijaitsevassa kohteessa, jossa rakennetta käytettiin ilmeni on-
gelmia kivilaattojen kiinni pysymisessä. Takapintakiinnityksen 
hankaluus on valvonnan vaikeus ja kiinniketappien välisten 
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lii-ketarojen järjestäminen. Kuvan 3-80 elementissä kivilaattojen 
paksuudet ovat 40 mm ja 60 mm. Elementin koko on noin 7 x 
1,5 m. Kivilaatat kannatetaan vaakasaumoista kiveen sahattuun 
uraan asennettavilla kiinnikkeillä. Pilvenpiirtäjissä, joissa raken-
teiden paino pyritään minimoimaan, käytetään usein erittäin 
ohuita kivilaattoja. Kivien ohentamispyrkimyksen taustalla ovat 
mm. lasijulkisivujärjestelmät, joista on otettu mallia kiviraken-
teiden kehitystyössä USA:ssa. Pohjois-Amerikassa on useissa 
kohteissa käytetty myös erilaisia graniitin, lasin ja metallien yh-
distelmärakenteita.
 
VTT:IIä tehtyjen selvitysten mukaan kivilaattapintainen teräsris-
tikkoelementti soveltuu käytettäväksi myös Suomessa. USA:ssa 
käytettyjä rakenneratkaisuja on kuitenkin kehitettävä edelleen 
täkäläisiä olo-suhteita ja vaatimuksia vastaaviksi. Teräsristikkoe-
lementtien käytöstä on saatu meillä lupaavia kokemuksia muu-
tamissa kivijulkisivun rakennuskohteissa.

Kuva 3-79. Kivipintainen teräsristikkoelementti, jossa kivilaatat on
kiinnitetty takapinnasta.

Kuva 3-80. Esimerkki kivilaattapintaisesta teräsrostikkoelementistä, josssa kivilaatat 
kannatetaan vaakasaumoista.

Kuva 3-82. Teräsristikkoelementtien valmistusta.



© Kiviteollisuusliitto 2006-  39  -

Kuitubetonirakenteet

Kuitubetonirakenteet ovat ohuita ja kevyitä. Arkkitehtonisesti 
käyttötavat muistuttavat tavanomaista betonia. Menetelmän 
käyttö julkisivuverhouksissa on lisääntynyt mm. USA:ssa. Mene-
telmän vahvuuksia ovat keveyden ja pienen tilantarpeen ohella 
hyvä muotoiltavuus. Kuitubetonitekniikalla on myös toteutettu 
hyvällä menestyksellä luonnonkivipintaisia julkisivuja. Kivellä 
pinnoitetun elementin paino on noin 130 kg/m2.
Kuitubetonielementti valmistetaan ruiskuttamalla muottipintaa 
vasten betonin ja kuitujen seos ohueksi, noin 15–20 mm, kerrok-
seksi. Kuituina käytetään mm. lasikuitua, teräskuituja ja puukui-
tuja. Lasikuitubetonista käytetään myös lyhennettä GFRC; joka 
tulee englanninkielisistä sanoista Glass Fiber Reinforced Conc-
rete. Rakenteessa suositellaan kivilaattojen paksuudeksi 20 - 30 
mm, joskin ohuempiakin kiviä on käytetty. Suurimpien laattojen 
sivumitat ovat olleet 1,5 x 2,1 m ja pinta-ala vastaavasti 3,15 m2.

Kivilaatat kiinnitetään betoniin mekaanisilla, laattojen takapin-
taan ankkuroitavilla, kuvien 3-83 ja 3-84 mukaisilla hakasilla 
samaan tapaan, kuin tavanomaisissa betonirakenteissa. Kiveen 
kiinnitetyt kannattimet ankkuroituvat ruiskuvalussa betoniin. 
Kiinniketiheys kivilaatassa on tavallisesti 1 kpl10,2 m2. Kiinnik-
keiden mitoituksessa suositellaan sovellettavaksi vähintään 
5-kertaista varmuutta koekuormituksissa saatuihin murtoarvoi-
hin nähden. Kiven ja betonin välinen joustavuus on tärkeä, jotta 
betonin ja kiven kosteus ja Lämpötilamuutoserot eivät aiheuta 
rakenteeseen haitallisia jännityksiä, käyristymistä ja vaurioita. 
Muodonmuutoksista merkittävin on kuitubetonin kutistuminen, 
joka on suurempi kuin tavallisella betonilla. Kiven kiinnityksen 

joustavuus järjestetään samoilla periaatteilla kuin tavanomaisis-
sa betonielementeissä. Kiven ja betonin välinen tartunta este-
tään ja mekaanisen ankkurin kiinnitys suunnitellaan siten, että 
pienet siirtymät voivat esteettä tapahtua.

Elementin valmistus tapahtuu käänteisessä järjestyksessä siten, 
että ensin asetetaan kiinnikkeillä varustetut kivilaatat muottiin 
ulkopinta alaspäin. Tämän jälkeen laattasaumoihin sijoitetaan 
siirtymät estävät asennuspalikat ja asennetaan laattapinnan 
päälle tartunnan estävä muovikelmu, Sitten muottiin ruiskute-
taan kuitubetoni, joka tiivistyy työtavan ansiosta ilman erillistä 
tärytystä. Ruiskutuksen jälkeen asennetaan käsin kiinnikkeiden 
kohdalle: muuta elementtiä paksumpi, suojaava kuitubetoni-
kerros. Elementti nostetaan muotista valua seuraavana aamuna. 
Kuitubetonielementin kiinnityksessä on käytettävissä vaihtoeh-
toisia tapoja. Kuvassa 3-85 on esimerkki elementin kiinnityksestä 
teräskehikkoon.

Kuitubetonitekniikka tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon 
ohuiden ja kevyiden luonnonkivisten verhousrakenteiden val-
mistukseen. Rakenne muistuttaa ferrobetonielementtiä (esim. 
Rati), mutta sen etuna on erillisen raudoituksen poisjääminen. 
Lasi-kuidun ohella voitaneen ruiskubetonin vetolujuuden pa-
rantamisessa soveltaa metalli- tai puukuituja ja polymeerejä. 
Rakenteen hankaluus ovat kivipinnan ja kuitubetonin suurehkot 
muodonmuutoserot, mistä johtuen kivilaattojen tartuntakiinni-
tystä ei nykyisen kaltaisessa rakenteessa voida käyttää.
 

Laticrete-tuotteet

Laticrete on tuotenimi sementtilaastien tartuntaa parantaville 
kiinnitystarvikkeille. Laticrete-tuotteet lisätään kiinnityslaastia 
valmistettaessa veden sijasta sementin ja hiekan seokseen. Kiin-
nityslaastia käytetään keraamisten laattojen sekä ja luonnonkivi-
laattojen kiinnittämiseen kaikissa sisätilojen käyttö-kohteissa ja 

Kuva 3-83. Marmorilaattojen kiinnityksessä käytetty lankakiinnike.

Kuva 3-84. Graniittilaattojen kiinnityksessä käytetty lankakiinnike.

Kuva 3-85. Kuitubetonielementin kiinnitys teräsrunkoon.
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myös julkisivuelementeissä. Tuotteiden käytöstä on kokemuksia 
25 vuoden ajalta. Valmistajan mukaan toiminnallisia ongelmia 
ei ole ollut. Suurin osa kohteista sijaitsee kuitenkin lämpimän 
ilmaston alueilla.

Kivilaatat kiinnitetään Laticrete-rakenteissa aina tartunnalla, me-
kaanisia kiinnikkeitä ei käytetä. Kivilaatan takapintaa ei käsitellä 
ennen kiinnittämistä. Tyypillisesti kivilaatat ovat 10 - 20 mm pak-
suisia. Laattojen kiinnitysalustaksi soveltuvat kaikki kiviaineiset 
runkomateriaalit ja rakennuslevyt. Kiinnitystarvikkeita voidaan 
soveltaa työmaa-asennuksessa ja elementtirakenteissa. Kuvissa 
3-86 ja 3-87 on esitetty kivilaatan kiinnitystekniikka vaihtoehtoi-
sissa julkisivurakenteissa.

Betonielementissä kivipinta kiinnitetään vaihtoehtoisesti valussa 
tai tartuntalaastilla valmiin elementin ulkopintaan (kuva 3-86). 
Varsinaisen laastikiinnityksen alla käytetään betonielementissä 
saman tuote-sarjan tasoituskerrosta. Kuvan 3-87 teräskasettie-
lementissä käytetään kivipinnan kiinnitysalustana sementti- tai 
kipsipohjaista rakennuslevyä. Rakennus-levyn pintaan sivellään 
ennen laatoitusta vesieristys tartuntakerros. Kivilaatta saumat 
tiivistetään  sementtipohjaisilla tai elastisilla saumamassoilla.

Laticrete-tuotteilla kiinnitettyjen kivilaattojen pitkäaikaistoimin-
ta vaikuttaa käyttökokemusten ja tutkimustulosten perusteella 
luotettavalta, mutta kokemuksia tekniikan toimivuudesta poh-
joisen ilmaston alueella on toistaiseksi niukalti. Tekniikan edut 
korostuvat selvimmin keveissä metallikasettirakenteissa käytet-
täessä ohuita kivilaattoja

Täyskiviset elementit

Kun käytetään kivilajeja, joista voidaan valmistaa vain pieniko-
koisia kivilaattoja tai, kun muista rakenteellisista syistä halutaan 
lisätä verhouspinnan esivalmistusastetta, voidaan kivilaatoista 
koota jäykkiä kuorirakenteita. Kivikuoret ovat eräänlaisia piene-
lementtejä, joiden asennuskustannus on pienempi. kuin vastaa-
van, pienistä laatoista paikalla rakennetun julkisivuverhouksen. 
Kuorirakenteissa kivilaatat voidaan liittää yhteen esimerkiksi 
mekaanisilla tappiliitoksilla niin, että kivikuorelle saavutetaan 
riittävä taivutuskapasiteetti ja jäykkyys. Sauman leveyttä voi-
daan säätää esimerkiksi saumaan asennettavilla muovisilla 
asennuspaloilla. Kiven vähimmäispaksuus riippuu laattakoosta 
ja kiven ominaisuuksista. Kivi-laattojen paksuus voidaan selvit-
tää laskennallisesti kiven tappilohkaisulujuuden perusteella. 
Käytännössä laattojen paksuuden lienee oltava vähintään 40 
mm. Tämäntyyppisten rakenteiden käytöstä ei ole kokemuksia 
Suomessa.

Suurikokoisia luonnonkivisiä kuorielementtejä voidaan valmis-
taa myös käyttämällä esijännitystä. Rakenne muistuttaa toimin-
naltaan esijännitettyä teräsbetonielementtiä. USA:ssa on koke-
muksia on mm. esijännitetyistä kalkkikivirakenteista, joita on 
käytetty muutamissa kohteissa ei-kantavina verhousrakenteina. 
Rakennetta on käytetty kokeiluluontoisesti myös pienehköjen 
sekundäärikuormien kannatuksessa. Esijännitetyn kivikuoriele-
mentin periaate on esitetty kuvassa 3-88. Jännityksen siirtävä 
levy mitoitetaan niin, että kiveen ei synny paikallisesti suuria jän-

Kuva 3-86. Kivilaatan Laticrete-kiinnitys betonielementin pintaan. Kuva 3-87. Kivilaatan Laticrete-kiinnitys metallikasettiin.



© Kiviteollisuusliitto 2006-  41  -

nitys-huippuja. Levyn ja kiven väliin asennetaan epoksiliimaker-
ros, joka tasaa liitoksen jännityksiä (Kuva 3-89). Myös kivilaatat 
saumataan epoksiliimalla. Kivi-laattojen koko on suurimmillaan 
ollut 1,5 x 2,1 m2. Kalkkikivilaatat ovat massiivisia, yleensä noin 
150 mm paksuisia.

Esijännitetty kalkkikivirakenne on mielenkiintoinen erikoisuus, 
joka osoittaa, että kiven suurta puristus-lujuutta voidaan raken-
teissa hallitusti käyttää hyväksi. Jännitystyön tarkkuusvaatimuk-
sesta ja työläydestä johtuen on kuitenkin vaikea kuvitella, että 
tämäntyyppisellä elementtitekniikalla saavutettaisiin yleisesti 
erityistä hyötyä. Kivielementti on kiveltä vaadittavasta paksuu-
desta johtuen varsin painava ja sen käsittelyssä vaaditaan suurta 
huolellisuutta. Ei-kantavissa julkisivurakenteissa rakenteelle tyy-
pillinen massiivisuus lienee pääsääntöisesti haitta mieluummin 
kuin etu. Useimmissa kohteissa laadullisesti vastaava lopputulos 
voidaan saavuttaa huomattavasti edullisemmin muilla ohuem-
piin kivilaattoihin perustuvilla kivitekniikoilla.
 

Rakenteelliset silikonit

Silikoniliimojen rakenteellinen käyttö on ollut yleistä jo 1960-lu-
vulta lähtien lasijulkisivuissa. Kokemukset rakenteellisten siliko-
niliitosten toiminnasta ja kestävyydestä ovat olleet hyviä. Nämä 
silikonityypit näyttävät kestävän lasiverhouksissa hyvin ilmas-
tollisia ja rakenteellisia rasituksia. Markkinoille on viime vuosina 
tullut uusia kivipinnoille kehitettyjä silikonikiinnitykseen perus-
tuvia julkisivurakenteita (Kuva 3-90).

Rakenteellisten silikoniliitoksia käytetään osassa rakenteita 
täydentämään mekaanisia kannakkeita lähinnä tuulikuormien 
kannatuksessa. Uusissa ohut-laattaverhouselementeissä kivi-
laatan kannatus perustuu kokonaan silikoniliitokseen .Tämän-
tyyppiseen täysliimaliitokseen luotettavuuteen ja erityisesti sen 
pitkäaikaiskestävyyteen suhtaudutaan USA:ssa edelleen yleisesti 
varauksellisesti, mutta käyttökohteita on jo olemassa. Epäilyksiä 
on herännyt lähinnä kiven ja silikonin tartunnan osalta. Toistai-
seksi valmistajien ainoa vaatimus kivilaattapinnan laadulle on, 

Kuva 3-88. Esijännitetyn kalkkikivielementin rakenneperiaate.

Kuva 3-89. Tyypillinen jännityslevyn detalji.

Kuva 3-90. Kevyt ja ohut julkisivuelementti, jossa ohuiden kivilaattojen kannatuk-
seen on käytetty rakenteellista silikonia.
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että se on sileä, kuiva, puhdas ja pölytön. Kivipinta käsitellään 
erikoisliuoksella ennen liimausta. Rakenteelliset silikonit ovat 
yleensä alkoholipohjaisia eikä niillä tiettävästi esiinny etikka-
happopohjaisista silikoneista tuttua ’sururaitaefektiä’ eli silikonin 
öljyn imeytymistä kiveen sauman ympäristössä.

Rakenteellisella silikonilla kiinnitettävien kivilaattojen paksuu-
det vaihtelevat rakenneratkaisusta riippuen välillä 10 - 30 mm. 
Järjestelmän etuja ovat rakenteen keveys ja monipuoliset muo-
toilumahdollisuudet. Silikoniliitokset ovat elastisia, mikä on seis-
misten kuormien kannalta edullista. Rakenteiden sateenpitävyys 
voidaan varmistaa monin tavoin. Kivilaattasaumat voidaan tar-
vittaessa jättää avoimiksi, kun tiivistys on järjestetty kivipinnan 
taakse.
 

3.7 Kivijulkisivun hoito ja kunnostus

Kivijulkisivun vauriotyypit

Luonnonkivinen julkisivuverhous on kestävä rakenne, jonka 
hoitotarve on pieni. Hyvän toimivuuden edellytyksenä on kui-
tenkin, että luonnonkivimateriaali on säänkestävää ja verhous 
on rakenteellisesti oikein suunniteltu.

Vanhat, karbonaattisista kivi lajeista tehdyt julkisivut ovat kärsi-
neet pahoin happamassa teollisessa ympäristössä. Ilmaston hap-
pamat rikki- ja typpiyhdisteet ovat peräisin fossiilisten poltto-

a) SYP:n liikerakennus (ent. Aura-talo) Turussa.

b) Finlandia-talon julkisivu Helsingissä.
Kuva 3-91. Carraran valkoisesta marmorista tehdy julkisivuverhoukset.

Kuva 3-92. Käyristyneen ja turmeltuneen kivilaatan kiinnityskohdan lohkeama.

Kuva 3-93. Suolatahroja ja rakenteellinen pakkasvaurio kivilaatoilla verhotussa 
porrasrakenteessa.
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aineiden palamistuotteista. Kivipintaan joutuessaan happamat 
yhdisteet syövyttävät ja rapauttavat karbonaattista luonnon-
kiveä. Pahimmin vaurioituneet julkisivut on tehty kalkkikivestä, 
kalsiitti-iskosteisesta hiekkakivestä, travertiinista ja marmorista, 
Kiven vaurioituminen on jatkuvasti kiihtynyt tällä vuosisadalla 
ilmaston happamoitumisen lisääntyessä. Kiven vaurioitumista 

hillitsee rakenteen suojaus sateelta. Ulkonevat ja sateille alttiit 
julkisivun rakenneosat ovat erityisen alttiita ilmastorasituksille. 
Carraran valkoisesta marmorista tehdyt julkisivuverhoukset ovat 
vaurioituneet erityisen pahoin kaupunki-ilmastossa eri puolilla 
maailmaa. Kuvat 3-91 ja 3-92 esittävät kotimaisia vaurio-koh-
teita. Kummassakin kohteessa kivimateriaali on rapautunut 
voimakkaasti. Kiven lujuus ja kimmomoduuli ovat paikoin pu-
donneet lähes olemattoman pieniksi. Julkisivulaatat ovat lisäksi 
käyristyneet huomattavasti. Käyristymä on kohteissa systemaat-
tista, joskin erisuuntaista.

Ilmaston happamien yhdisteiden ohella luonnonkiven vaurioitu-
mista voivat aiheuttaa muut kemialliset, fysikaaliset ja biologiset 
rasitukset. Kiven vaurioitumiseen mahdollisesti myötävaikutta-
via ilmaston muita kemiallisia rasitustekijöitä ovat suolat, otsoni,
happo ja klooriyhdisteet. Fysikaalisia rasitustekijöitä ovat vesi, 
tuuli, pakkanen, suolat ja lämpötilanvaihtelut. Luonnonkiven 
vaurioituminen on yleensä seurausta usean samanaikaisesti 
tai peräkkäin vaikuttavan rasitustekijän yhteisvaikutuksesta. 
Luonnonkiven biologista vaurioitumista voivat aiheuttaa erilais-
ten kiven huokosissa elävien kasvien ja luonnon organismien, 
kuten bakteerien, levä-, sieni- ja sammalkasvien aiheuttamat 
rasitukset. Kasvit ylläpitävät kivessä korkeaa kosteuspitoisuutta 
ja jotkut niistä voivat muodostaa kiveä syövyttäviä, happamia 
yhdisteitä.

Vanhoissa kiviverhouksissa käytettiin sideteräksiä, joiden kor-
roosionkestävyys on puutteellinen. Näiden kiinnikkeiden ruos-
tumisesta syntyy kivipintaa Iikaavia ruostevalumia. Teräksen 

Kuva 3-94. Kivikiinnikkeen ruostumisesta johtuva saumavaurio. Kuva 3-95. Pomminsirpaleen aiheuttama vaurio massiivisessa kivirakenteessa.

Kuva 3-96. Puutteellisesta vaakasaumojen liikevarasta johtuva kiviverhouksen 
pullistuma betonirunkoisessa rakennuksessa.
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korroosiotuotteiden tilavuus on huomattavasti suurempi kuin 
alkuperäisellä teräksellä, joten kiinnikkeen tilavuuden kasvusta 
seuraa sitä ympäröivän kiven murtuminen.

Massiiviset kivirakenteet kestävät hyvin varsin koviakin ulkoisia 
mekaanisia iskuja. Esimerkiksi Helsingin ilmapommituksissa 
toisen maailmansodan aikana rakennusten kiviset sokkelit vau-
rioituivat kranaatin-sirpaleiden iskuista. Kivirakenteiden vauriot 
ovat kuitenkin paikallisia ja ne rajoittuvat kiven pintaosiin ei-
vätkä näin heikennä rakenteen staattista toimintaa. Helsingin 
pommitusten aikana syntyneitä koloja ja kivipinnan murtumia 
on edelleen nähtävissä keskustan rakennusten massiivisissa 
kivijaloissa.

Kun vanhojen kiviverhottujen rakennusten sisäpuolista lämmi-
tystä lisätään, esimerkiksi muutettaessa rakennuksen käyttötar-
koitusta, ulkoseinän kosteus-tekninen toiminta muuttuu. Jois-
sakin tapauksissa tästä voi aiheutua haitallisia seurauksia, kuten 
seinän rakenneosien siirtymistä ja vaurioitumista.

Uudet kivijulkisivun verhousrakenteet ovat entistä ohuempia ja 
tästä syystä herkempiä ulkoisille rasitustekijöille. Kiven tai ver-
housrakenteen vaurioituminen johtaa usein seinäpinnan toi-
minnan välittömään heikkenemiseen. Kivilaattojen irtoamiseen 
ja putoamiseen liittyy myös turvallisuusriski. Tästä syystä ohuen 
julkisivuverhouksen laatuun ja toiminnalliseen varmuuteen tu-
lee suunnitteluvaiheessa ja verhouksen asennuksen yhteydessä 
kiinnittää erityinen huomio. Työnaikaisen kivitöiden valvonnan 
merkitys korostuu nykyaikaisissa kivirakenteissa.

Normaalisti luonnonkiviverhouksen huoltotarve liittyy lähinnä 
kivipinnan pesuun sekä elastisten saumojen korjaukseen ja 
uusimiseen. Verhouksen ala-osissa voivat laatat murtua ja irrota 
kiinnikkeistään liikennekuormien ja törmäysten seurauksena.

Suunnittelunäkökohtia

Luonnonkivijulkisivun kestävyys varmistetaan huolellisella ja 
ammattitaitoisella kiviteknisellä suunnitte lulla. Huonot suun-
nitteluratkaisut ja virheet voivat johtaa kiviverhouksen toimin-
nallisen laadun merkittävään heikkenemiseen ja verhouksen 
vaurioitumiseen jo lyhyen ajan kuluessa. Hyvän kiviteknisen 
suunnittelun periaatteet ja suositeltavia ratkaisuja on esitetty 
tässä suunnitteluohjeessa. Esimerkkejä huonoista suunnittelu-
ratkaisuista ovat:
• valitaan kivityyppi, jonka säänkestävyys on puutteellinen,
• valitaan kiillotettu pintakäsittely kivelle, jonka sään-kestä-

vyys on puutteellinen, jolloin kiven epätasainen syöpymi-
nen aiheuttaa seinän kirjavuutta,

• valitaan vaalealle kivelle karkea pintakäsittely palkalla, jossa 
seinän likaantuminen on voimakasta,

• mitoitetaan julkisivuverhouksen saumat liian kapeiksi, jol-
loin verhouksen joustavuus ei ole riittävä;

• valitaan saumamassa. josta kulkeutuu ympäröivään kiveen 
tummentavia öljyjä (’sururaita’),

• suunnitellaan julkisivun detaljit niin, että kivet kastuvat sa-
teella voimakkaasti ja epätasaisesti ja sadevesi valuu pitkin 
kivipintaa,

Kuva 3-98. Eduskuntatalon ilme muuttui perusteellisesti pesun jälkeen.

Kuva 3-97. Esimerkki kohteesta, jossa julkisivuverhous on alttiina liikennekuormille.
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• suunnitellaan julkisivun pellitykset ja kiinnitykset niin, että 
niistä irtoaa sadevesivalumien seurauksena kivipintaan vär-
jääviä metallioksideja,

• valitaan kivilaatoille liian pieni paksuus,
• mitoitetaan kivilaatat liian hoikiksi (pitkä ja kapea),
• suunnitellaan kivilaattojen kiinnitykset liian joustamatto-

miksi, jolloin verhousrakenteeseen syntyy haitallisia pakko-
voimia,

• käytetään kiinnikkeissä eri metalleja. joiden kontaktikoh-
taan syntyy sähkökemiallinen korroosio,

• suunnitellaan riittämätön ulkoseinän tuuletusvälin yhteys 
ulkoilmaan, jolloin seinärakenteeseen kertyy haitallista kos-
teutta.

• sovelletaan hankalia ja epätavallisia suunnittelu-ratkaisuja, 
joista ei ole alempia kokemuksia, jolloin asennuksen työvir-
heiden riski kasvaa.

 
Periaatteena tulee olla, että rakenteellisessa suunnittelussa 
mahdollisuuksien mukaan pyritään minimoimaan luonnonkivi-
verhoukseen kohdistuvat ilmastoperäiset rasitukset ja kuormi-
tukset. Toisaalta kiviverhous tulee suunnitella niin, että odo-
tettavissa olevat rasitukset aiheuttavat mahdollisimman vähän 
haittaa julkisivun ja seinärakenteen toiminnalle.

Julkisivun puhdistus ja suojaus

Ilmaston ja teollisen kaupunkiympäristön epäpuhtaudet li-
kaavat luonnonkiviverhousta. Likaantuminen riippuu seinään 
kohdistuvan lian määrästä ja lian tarttumisesta kivipintaan. Lian 
ulkonäköä häiritsevä vaikutus riippuu lähinnä likaantumisen 
tasaisuudesta ja kiven tummuudesta. Lika saattaa myös edes-
auttaa kivipinnan rapautumista ja edistää kiven turmeltumista. 
Kivipinnan pesun avulla pyritään poistamaan lika kivipinnasta ja 
palauttamaan kiven alkuperäinen ulkonäkö.

Ennen seinäpinnan pesua tehdään perusselvitys, johon sisältyy 
kivimateriaalin tyypin selvitys, lian laadun selvitys, puhdistuksen 
tavoitteiden tarkennus ja pesumenetelmän valinta. Pesuaineilla 

saattaa olla myös haitallisia vaikutuksia kivipintaan. Erityisesti on 
vältettävä happamien pesuaineiden käyttöä kalsiittisten kivipin-
tojen puhdistuksessa. Suositeltavaa on kokeilla valittua pesume-
netelmää pienellä alueella ennen varsinaista pesua.

Pesumenetelmät voidaan jakaa vesipesuun, kemialliseen pe-
suun ja mekaaniseen puhdistukseen. Pesun tehoa voidaan lisätä 
käyttämällä painepuhallusta. Kivipinta kastellaan aina ennen 
pesua. Vesipesu on teholtaan heikoin ja se rasittaa vähiten kivi-
pintaa. Vesipossua tulee välttää, jos on syytä epäillä, että seinä-
rakenteessa on suuria määriä liukoisia suoloja, joiden ei haluta 
kulkeutuvan seinäpintaan.

Kemiallisten pesuaineiden käyttö perustuu niiden lika-ainetta 
liuottavaan tai neutralisoivaan vaikutukseen. Alkaliset pesuai-
neet liuottavat mm. nokea ja rasvaa. Alkalipesun jälkeen seinä 
neutralisoidaan miedolla happopesulla, mikä rajoittaa suola-
tahrojen muodostumista. Tietyt likatyypit liukenevat parhaiten 
happamilla pesuaineilla. Happopesussa tulee välttää vahvojen 
happojen käyttöä, koska ne saattavat vahingoittaa kivi pintaa. 
Suositeltavaa on käyttää mietoja happoja kuten esimerkiksi ok-
taalihappoa. Neutraalien pinta-aktiivisten pesuaineiden soveltu-
vat useimmiten kivipinnan pesuun. Erikoisten tahrojen poistossa 
käytetään tarvittaessa tahraa liuottavaa kemikaalia, jota annos-
tellaan paikallisesti suoraan puhdistettavalle alueelle.

Kuva 3-99. Marmorin suojauksessa käytetyn aineen hilseilyä kivijulkisivussa. Kuva 3-101. Kiviverhouksen saumaus on uusittava, kun saumamassa vanhenee ja 
menettää elastisuutensa.

Kuva 3-100. Lumiauran rikkomaa julkisivuverhousta.
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Mekaanisia puhdistusmenetelmiä ovat harjaus ja hiekkapuhal-
lus. Mekaanista käsittelyä valittaessa on varmistettava, että kivi-
pinnan ulkonäkö ei muutu häiritsevästi käsittelyn vaikutuksesta. 
Teräsharjauksessa on käytettävä ruostumatonta teräsharjaa, 
jotta kiveen ei jää ruostuvia ja kiven värjäytymistä aiheuttavia 
partikkeleja. Paineen alainen hiekkapuhallus voidaan tehdä 
kuivana tai märkänä. Paras pesutulos saavutetaan useimmiten 
siten, että vesipainepesussa käytetään samanaikaisesti likaa 
liuottavaa kemikaalia ja sopivia käsittelyn tehoa lisääviä hiekka- 
tai metallirakeita (abrasiiveja).

Julkisivun korjaus

Julkisivuverhouksen rakenteellisia korjaustapoja ovat kiven 
lujitus, kiven suojaus, kiven paikkaus, uuden kiven vaihto van-
han tilalle, saumojen korjaus ja kiinnitysten korjaus. Ennen 
korjausten suorittamista selvitetään mahdollisimman tarkoin 
korjattavien rakenteiden kivityyppi ja rakenteellinen toteutus-
tapa. Korjattavien vaurioiden laajuus kartoitetaan, korjaustyön 
tavoitteet tarkennetaan ja valitaan alustavasti noudatettavat 
korjausmenetelmät.

Lujitusta käytetään lähinnä huokoisilla kalsiittisilla kivillä, joiden 
sidosainetta ilmaston happamat yhdisteet liuottavat. Lujitusai-
neet ovat tyypillisesti notkeita
silikonipohjaisia liimoja, jotka imeytetään kiveen. Lujittamalla 
voidaan palauttaa kiven alkuperäinen lujuus ja hidastaa kiven 
rapautumista. Kiveä lujittavat impregnointimenetelmät ovat 
suhteellisen kalliita, joten niitä käytetään lähinnä arvokkaiden 
julkisivun osien käsittelyssä. Lujituksella voidaan myös vahvistaa 
kiveä paikallisesti esimerkiksi halkeaman kohdalla. Ennen kiven 
lujittamista kiven pinnasta poistetaan irtoaines esimerkiksi kui-
vaharjauksella.

Kalsiittisten luonnonkiven säänkestävyyden parantamista erilai-
silla, useimmiten hartsipohjaisilla suoja-aineilla on tutkittu var-
sinkin Etelä-Euroopassa, missä sedimenttikivistä ja marmorista 
valmistettujen patsaiden ja muiden arvokohteiden rapautumi-
nen on edennyt kiihtyvällä nopeudella. Kehitystyön tuloksena 
on onnistuttu kehittämään kiveen imeytyviä suoja-aineita, jotka 
merkittävästi parantavat vanhojen kivi-pintojen kestävyyttä 
ilmastorasituksia vastaan. Suoja-aineet tarjoavat teoriassa kiin-
nostavan ratkaisun kalsiittisten luonnonkivien käyttökelpoi-
suuden parantamiseen, mutta niiden käytöstä on toistaiseksi 
niukasti kokemuksia pohjoisen ilmaston alueella, ja aineiden 
käyttökelpoisuuteen liittyy vielä tiettyä epävarmuutta.

Kuva 3-102. Veronan ooppera-areenan karbonaattiset kivirakenteet ovat aikojen kuluessa vaurioituneet melko pahoin.
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Rikkoontunut tai rapautunut kivi voidaan paikata olo-suhteista 
riippuen liimamassalla tai liimattavalla kivipaikkauksella. Paik-
kauksissa pyritään mahdollisimman lähelle kiven alkuperäistä 
väriä. Paikkauslaastin runkoaineena voidaan tarvittaessa käyttää 
paikattavasta kivestä jauhettua hiekkaa. Pahoin vaurioitunut kivi 
tai rikkoontunut kivilaatta on yleensä tarkoituksenmukaisinta 
korvata osittain tai kokonaan uudella vastaavalla kivellä. Kiveä 
vaihdettaessa pyritään käyttämään alkuperäistä tai mahdollisim-
man lähelle alkuperäistä vastaavaa kivityyppiä. Massiivikivien 
kiinnitys varmistetaan tarvittaessa mekaanisilla kiinnikkeillä. 
Liimausten yhteydessä on varmistettava, että läpäisemätön lii-
makerros ei häiritse seinän kosteusteknistä toimintaa.

Vanhojen kivirakenteiden kovat saumat korjataan mahdollisuuk-
sien mukaan alkuperäistä vastaavilla saumauslaasteilla. Kiviver-
houksen elastisten saumojen kestoikä on saumamateriaalista 
riippuen 15 - 25 vuotta, jonka jälkeen saumamassa on menettä-
nyt elastisuutensa ja tartuntansa kiveen. Korjauksen yhteydessä 
on ulkonäkösyistä ja toiminnallisista syistä suositeltavaa uusia 
koko julkisivun saumaus yhdellä kertaa.
Kiviverhouksen korjauksen yhteydessä poistetaan ruostuvat 
kivikiinnikkeet, kaidetolpat ja muut kiveen liittyvät metalliset 
rakenteet, jotka korvataan uusilla ruostumattomasta teräksestä 
valmistetuilla kiinnikkeillä. Mikäli kiinnikkeen poisto ei ole mah-
dollista, se puhdistetaan ruosteesta mekaanisesti esimerkiksi 
hiekkapuhaltamalla ja suojataan sen jälkeen ruostesuojamaala-
uksella. Luonnonmateriaalina kivi säilyttää vanhenemisestaan ja 
vaurioitumisestaan huolimatta suhteellisen hyvin edustavuuten-
sa verrattuna vastaaviin teollisesti tuotettuihin rakennusmateri-
aaleihin (ks. kuva 3-102).


