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4. SISÄTILOJEN LUONNON KIVIRAKENTEET

huippuunsa bysantin aikakaudella. Lattiapintoja opittiin tällöin 
kuvioimaan erittäin taidokkaasti eriväristen ja -muotoisten ki-
vilaattojen avulla. Kuvassa 4-3 on vanhaa kuvioitua kivilattiaa 
ja kiviportaat Milanossa sijaitsevassa II Duomon katedraalissa. 
Uudempaa, klassisen tyylin mukaista luonnonkivisisustusta ja 
kuvioitua kivilat tiaa edustaa kuva 4-4, joka on otettu New Yorkin 
kaupungissa sijaitsevan AT&T:n liikerakennuksen sisääntuloau-
lasta. Kivilattian rakenne on periaattees sa nykyisin sama, kuin 
antiikin aikana. Luonnonkivi sen lattiarakenteen perusosat ovat 
kuvan 4-5 mukai sesti kivipäällyste (1), kivien kiinnityskerros (2) ja 
lattian kantava alusrakenne (3).

Rakenteellisen ja tuotantoteknisen kehityksen seurauksena 
luonnonkivilaatat ovat ohentuneet ja kivien kiinnitystarvikkeet 
ovat kehittyneet. Kivien mittatarkkuus on parantunut ja kivituot-
teiden valikoima on tullut entistä monipuolisemmaksi. Uusinta 
kehitystä edustavat ohuilla kivilaatoilla päällystetyt kevyet 
verhouspaneelit, jotka soveltuvat hisseihin, laivoihin ja muihin 
käyttökohteisiin, joissa verhouksen keveys ja ohuus ovat erikois-

4.1 Suunnittelun lähtökohdat

Sisätilojen luonnonkivirakenteiden kehitys

Alkeellisia kivilattioita tehtiin keräämällä asuinympäristöstä 
luonnon muotoilemia kiviä, jotka aseteltiin sellaisenaan tai 
karkeasti muokattuina lattianpäällysteeksi satunnaiseen järjes-
tykseen. Kiven louhinta- ja jalostustekniikan kehittyessä opittiin 
valmistamaan säännönmukaisia ja mittatarkkoja kivilaattoja. 
Ohueksi sahattujen kivilaattojen käyttötekniikkaa kehitettiin 
jo antiikin ajan Kreikassa. Roomalaiset loivat perustan nykyi-
selle kiven käyttötekniikalle. Roomalaisessa limityksessä, jota 
edelleenkin sovelletaan, erikokoiset suorakulmaiset laatat muo-
dostavat kivipinnan, jossa saumalinjat ovat epäjatkuvia. Kuvan 
4-1 limityksessä on kahdeksan erikokoista kivilaattaa, joista 
muodostettu kuviosommitelma toistuu lattiassa. Keskiaikana 
kehitettiin kuvassa 4-2 esitetty limityskuvio, jossa laattalinjojen 
leveys pysyy vakiona koko pinnan alalla ja saumalinjat ovat 
jatkuvia. Kivilattiat tehtiin useimmiten yksivärisinä. Kivi kaupan 
kehittyessä kivityyppien valikoima vähitellen kasvoi. Määrämit-
taan sahattujen ohuiden kivilaatto jen käyttötekniikka kehitettiin 

Kuva 4-1. Roomalaisen kivilattian limityskuvio. Kuva 4-3. Kuvioitua kivilattiaa Il Duomon katedraalissa Milanossa.

Kuva 4-2. Keskiaikana kehitetty vakiolevyisiin laattoihin perustuva vapaasti juokseva 
kivilattian limitys.
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kisten tilojen materiaali, mutta sitä käytetään entistä useammin 
myös yksityistiloissa.

Kivirakenteiden suunnittelun
erikoispiirteet

Sisätilojen luonnonkivirakenteiden laatuun, kestävyyteen ja 
kustannuksiin voidaan vaikuttaa monin tavoin suunnitteluvai-
heessa. Luonnonkiven merkitys rakenteiden toiminnan kannalta 
on suuri, joten kivirakenteita on tarkasteltava kokonaisuutena. 
Suunnittelun toimenpiteet voidaan jakaa kivisten rakenne-osien 
suunnitteluun ja rakenteelliseen suunnitteluun. Suunnittelun 
tehtäväluetteloon sisältyvät käyttökohteesta riippuen tarvitta-
vassa laajuudessa seuraavat toimenpiteet:

• kiven valinta,
• pintakäsittelyn valinta,
• kivisten rakenneosien ja detaljien mitoitus,
• saumojen suunnittelu,
• kosteusteknisen toiminnan suunnittelu,
• rakennetyypin valinta, 
• rakenteellisen toteutustavan valinta,
• rakenteiden muu toiminnallinen suunnittelu,
• kohteen toteutuksen aikataulusuunnittelu, 
• kivitöiden toteutuksen valvonta.

Kiviteknisen suunnittelun eri vaiheissa tuotetaan kohteen käy-
tännön toteutusta varten seuraavat piirustukset ja asiakirjat:

• kivityyppiluettelo ja pintakäsittelyt,
• kivirakenteiden mittapiirustukset,
• kivirakenteiden rakennesuunnitelmat ja piirustukset,
• joustavien saumojen ja liikuntasaumojen sijoitus-suunnitel-

ma,
• kiinnitys- ja saumaustarvikeluettelot,
• ujuuslaskelmat tarvittaessa,
• luonnonkivien valmistuspiirustukset,
• kivirakenteiden asennustyöpiirustukset,
• kivirakennetyöselitykset.

Rakenteellisen kehityksen seurauksena luonnonkivillä päällys-
tettyjen lattioiden ja muiden sisätilojen kivirakenteiden toiminta 
on muuttunut. Tarjolla olevien kivityyppien määrä on lisään-
tynyt. Tietoa ja kokemuksia uudentyyppisten kivituotteiden 
käytöstä ja kivirakenteiden suunnittelusta ei ole ollut riittävästi 
saatavilla. Käytännössä luonnonkivirakenteiden suunnittelussa 
kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan hyödyksi kivialan 
yritysten ja alan asiantuntijoiden osaamista.

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

Kuva 4-4. Luonnonkivirakenteina AT&AT:n liikerakennuksen aulassa New Yorkissa.

Kuva 4-5.Luonnonkivilattian rakenne.

vaatimuksia. Verhouspaneelien avulla voidaan myös valmistaa 
helposti purettavia ja siirreltäviä kivirakenteita (ks. kuva 1-11). 
Sisätilojen kivirakenteet voidaan nykyisin toteuttaa entistä hel-
pommin ja edullisemmin.

Kiven arvostus sisätilojen rakennusmateriaalina on perustunut 
sen hyvään kestävyyteen kulutusta, kosteutta ja kemikaaleja 
vastaan. Kivipintainen lattia soveltuu myös hyvin käytettäväksi 
lattialämmityksen yhteydessä. Tiloja, joissa luonnonkivipintoja 
nykyisin käytetään ovat sisäänkäynnit, aulat, kulkuväylät, mär-
kätilat, takkahuoneet ja muut sellaiset tilat, joissa kestävyys ja 
edustavuus ovat tärkeät. Luonnonkivi on ollut perinteisesti jul-
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Kivirakenteiden rasitukset ja
laatuvaatimukset

 
Rakenteiden toimintaperiaatteet

Luonnonkivipäällysteen tehtävänä on viimeistellä rakenteen 
ulkonäkö ja kestää vaurioitumatta siihen kohdistuvat mekaa-
niset, fysikaaliset ja kemialliset rasitukset. Sen on myös täytet-
tävä muut tilan käytöstä ja hoidosta aiheutuvat vaatimukset. 
Kivilaatat kiinnitetään alustaan kiinnityslaastilla, liimaamalla tai 
mekaanisilla kiinnikkeillä. Alusrakenne on yleensä betonia, mut-
ta myös jäykkä levyrakenne tulee kyseeseen. Asennuslattioissa 
kivilaattapintaiset päällystelaatat kannatetaan laattojen kulmista 
tai reunoista.

Kivirakenteisiin kohdistuvat huonetilan käytöstä aiheutuvat 
rasitukset sekä rakenteen sisäiset rasitukset. Kuormitukset mää-
ritellään Suomen rakentamis-määräyskokoelman osan B1 ja 
soveltuvilta osin Rakenteiden kuormitusohjeiden (RIL 144-1990) 
mukaisesti. Rasitusten laatu ja merkitys kivirakenteen toimin-
nan kannalta vaihtelevat olosuhteista riippuen. Luonnonkiviä, 
luonnonkivitöitä ja julkisivuverhousta koskevat yleiset laatuvaa-
timukset esitetään RYL 90 luvussa 40.

Kuormitukset

Kivipäällysteeseen kohdistuvat lattian käytön aikana huonetilan 
hyötykuormat sekä liikenteestä johtuvat mekaaniset törmäyk-
set ja iskut. Kivilaatat kiinnitetään alustaan tasaisesti, joten 
lattianpäällysteeseen ei synny taivutusrasitusta edellyttäen, 
että lattiarakenteen taipumat ovat pienet. Kivilaattapäällyste 
ja lattiarakenne suunnitellaan siten, että rakenteiden muodon-
muutoksista ei aiheudu haitallisia kuormituksia kivipäällystee-
seen. Usein sisätilojen kivitarvikkeisiin kohdistuu valmistuksen, 

kuljetuksen ja varastoinnin, asennuksen sekä kohteen rakennus-
töiden aikana suurempia kuormia, kuin rakenteen varsinaisen 
käytön aikana.

Kivipäällysteisessä portaassa laatat kiinnitetään jäykkään be-
tonialustaan tasaisesti, joten lattianpäällysteeseen ei synny tai-
vutusrasitusta edellyttäen, että porrasrakenteen taipumat ovat 
pienet. Liikenteen keskittymisestä johtuen hyötykuormat ovat 
portaissa suuremmat kuin lattioissa. Tällä seikalla on merkitystä 
erityisesti avoportaiden mitoituksessa. Avoportaissa kiviaskel-
man mitoituksessa on huomioitava erityisesti taivutusrasitukset. 
Kivipäällyste ja porras-rakenne suunnitellaan niin, etteivät ra-
kenteiden muodonmuutokset aiheuta haitallisia kuormituksia 
kivi-päällysteeseen.
 
Muut rasitukset ja vaatimukset

Muita lattianpäällysteen valinnassa ja lattiarakenteen suunnitte-
lussa huomioon otettavia, kivipintaan käytön aikana kohdistuvia 
rasituksia ovat:

• liikenteen mekaaninen kulutus
• kosteus
• ulkoinen kosteus
• rakennekosteus
• lika
• kemialliset yhdisteet
• ilmastolliset ja muut ulkoiset rasitukset sisäänkäyntien koh-

dalla
• kosteus
• auringon UV-säteily
• pakkanen
• Iämpötilanvaihtelut
• liikenteen pakokaasujen rikki- ja typpiyhdisteet
• jalkineiden mukana kulkeutuvat liikennesuolat
• kiinnityskerroksesta peräisin olevat liukoiset suolat
• toispuoleisesta kastumisesta johtuva käyristyminen
• rakenteiden painumat, siirtymät ja muodonmuutokset

Kivipäällysteeseen käyttötilanteessa kohdistuvia rapsitustekijöi-
tä ovat joskus myös kivipinnan pesussa käytettävät kemialliset 
yhdisteet sekä kiven värjäytymistä aiheuttavat, kiinnitys- ja 
saumaustarvikkeista peräisin olevat aineet. Kivilaattojen ohe-
nemisen seurauksena olosuhteet ovat uusissa kivirakenteissa 
muuttuneet kiven kannalta entistä vaativammiksi.

Rasitusten määrä ja laatu vaihtelevat suuresti käyttö-kohteen 
olosuhteista riippuen. Kulutusrasitus on voimakkain runsaasti lii-
kennöityjen tilojen, kuten myymälöiden ja asiakaspalvelutilojen 
sisäänkäynti- ja aulatiloissa, joissa kulutusta lisäävät jalkineiden 
mukana kulkeutuva kosteus, hiekka ja maantiesuola. Portaissa 
kulutusrasitus keskittyy usein tiettyihin kulkulinjoihin ja varsin-

Kuva 4-6. Kivilattiaan ja -portaisiin kohdistuvat rasitukset.
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kin askelmapintojen etuosa on alttiina voimakkaalle kulutuksel-
le. Kiven kulutuskestävyyden merkitys on näin ollen portaissa 
suurempi kuin lattioissa.

Portaiden sekä portaan ja lattian liittymiskohtien suunnittelussa 
on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuustekijöihin. Portaat 
on mitoitettava niin, että niissä kulkeminen on luontevaa. Por-
taan askelmapinnan riittävä pintakitka on tärkeä liukastumisen 
estämiseksi. Porrasaskelmia ja portaan liittymistä lattiaan voi-
daan havainnollistaa myös kiven värin, kiven pinta-käsittelyn tai 
valaistuksen avulla. Portaan turvallisuuteen vaikuttavat lisäksi 
nousun ja etenemän mitoitus ja kiviaskelman etureunan muoto.

Kivipinnan tulee olla tasainen ja suora sekä hygieeninen ja 
helppohoitoinen. Lattian ja portaan pinta ei saa olla liukas. Lat-
tianpäällysteen on täytettävä rakenteelta edellytettävät RakMk:n 
mukaiset palon-kestovaatimukset. Luonnonkivi luokitellaan aina 
palamattomiin materiaaleihin. Lattialle ja portaille asetetaan 
myös akustisia vaatimuksia, joita ovat askel-ääneneristävyys, 
ilmaääneneristys ja äänenvaimennus. Kivipäällyste on akustisesti 
kova pinta, mikä on otettava huomioon suunnittelussa.
 
Luonnonkivinen seinäverhous on alttiina liikenteen kulutukselle 
ja iskuille sekä likaantumiselle. Rasitukset kohdistuvat etupääs-
sä seinän alaosaan. Rasitusten laatu ja suuruus riippuu seinän 
sijainnista ja tilan käyttötarkoituksesta. Eniten rasitettuja ovat 
seinien kulmat ja kulkuväylien verhouspinnat.

Kivi laattojen ja kiinnitystarvikkeiden laatu

Kivilaattojen ja kiinnitystarvikkeiden yleiset laatuvaatimukset 
annetaan RYL 90:ssä. Siinä määritetään hyvän rakennustavan 
mukainen kivilaattojen, kivitoimituksen ja varastoinnin, kiin-
nitystarvikkeiden ja alustan laadun laatutaso. Lisäksi esitetään 
vaatimukset mm. luonnonkivitöiden suoritukselle ja luonnon-
kivi-laatoista tehtyjen rakenteiden rakennusosakohtaiset laatu-
vaatimukset. RYL 90:ssä todetaan lattianpäällysteen materiaalien 
laadusta seuraavaa:

"Luonnonkivilaattojen mittojen, ulkonäön, värin, pintakäsitte-
lyn, lujuuden, vedenimukyvyn, kulutuksen- ja säänkestävyyden 
sekä muiden ominaisuuksien on oltava asiakirjojen mukaisia. 
Laatoissa ei saa olla ulkonäköä haittaavia, kivilajille ominaisesta 
ulko-näöstä tai väristä huomattavasti poikkeavia virheitä. Laa-
toissa ei saa olla halkeamia, koloja, irrallisia fossiileja tai muita 
tarvikkeen käyttökelpoisuutta huonontavia virheitä. Laatoissa 
ei saa olla työstämisen jäljiltä metallihiukkasia, -pölyä tai muita 
aineita, jotka voivat aiheuttaa värivikoja valmiiseen pintaan.”

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

merkinnät.”

”Luonnonkivilaatat varastoidaan siten, että ne säilyvät moitteet-
tomina. Luonnonkivilaattoja on säilytettävä lämmitetyssä tilassa 
ennen asennusta”

”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 
olla varmennettu käyttöseloste.”

”Kiinnitys tehdään asiakirjojen mukaisesti joko tavanomaisella 
kiinnitystavalla, tai ohutlaastikiinnityksellä. Kiinnitykseen käy-
tetään tarkoitukseen sopivaa laastia. Laattojen takapinnan ja 
kiinnitysalustan välisen tilan on oltava täynnä kiinnityslaastia. 
Asennetut alueet suljetaan laattojen kiinnittämisen jälkeen 
kävelyliikenteeltä yhden vuorokauden ajaksi ja raskaammalta 
liikenteeltä kolmen vuorokauden ajaksi.”

”Saumojen tulee alla 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 liikun-
tasaumojen saumauksen aloittamista on varmistettava, että 
sauma on puhdas.”

”Kaikissa työvaiheissa on vältettävä likaamasta kivipintoja. Puh-
distukset suoritetaan välittömästi. Tahrat poistetaan laattojen 
toimittajan ohjeiden mukaisesti. Valmis luonnonkiviverhous 
suojataan siten, ettei valmiin 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-
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den ja kannattimien kiinnitysten asianmukaisuus sekä työn edel-
lyttämät kosteus- ja lämpötilaolo-suhteet. Työn aikana todetaan 
vaadittujen ominaisuuksien ja olosuhteiden jatkuvuus”.

4.2 Kivityyppi ja pintakäsittely

Luonnonkivirakenteet suunnitellaan yleensä pitkäikäisiksi. Ki-
ven kestävyydeltä ja rakenteen toimivuudelta vaaditaan paljon. 
Kivipäällysteen toiminnan kannalta ratkaisevaa on kivityypin ja 
kiven pintakäsittelyn vaalinta. Sisätilojen käyttökohteissa sovel-
tuvat käytettäväksi kaikki hyvälaatuiset rakennuskivet. Kivilajien 
kulutuskestävyydessä, huokoisuudessa ja muissa käyttöomi-
naisuuksissa on kuitenkin eroja, jotka tulee huomioida kiveä ja 
pintakäsittelyä valittaessa. Kivi-päällysteen pintakäsittelyllä on 
vaikutusta kivirakenteen ulkonäköön, liukkauteen, likaantuvuu-
teen ja puhtaanapitoon.

Kivipinta tehdään useimmiten yhdestä kivilajista. Suosituimpia 
ovat olleet tasaväriset, väritykseltään hillityt kivityypit. Viime 
aikoina on moniväristen ja kuvioitujen kivityyppien käyttö li-
sääntynyt. Kiven väriä valittaessa on otettava huomioon myös 
kohteen olosuhteiden rasittavuus. Tummissa ja kirjavissa kivissä 
kivipinnan likaantuminen ei näy häiritsevästi. Vaaleiden kivien 
väri ei toisaalta muutu paljon kovan kulutuksen johdosta edes 
kiillotettua pintakäsittelyä käytettäessä. Sisätilojen käyttökoh-
teissa, erityisesti lattianpäällysteessä vaatimukset kiven värivaih-
telulle ovat yleensä väljemmät kuin julkisivussa. Kivipinnan elä-
vyys ei tavallisesti ole häiritsevää, kunhan värivaihtelu jakaantuu 
tasaisesti. Kivitöiden valmisteluvaiheessa tulee selvittää kivelle 
ominainen väri-vaihtelu. Värivaihtelun hyväksyttävät rajat sovi-
taan edustavien mallikivien avulla. Käyttämällä useita eri-värisiä 
kivilajeja kivipintaa voidaan kuvioida ja jäsentää monin tavoin.

Kivilajin valinnassa tulee kiven värin ja kuvioinnin ohella huomi-
oida kiven fysikaaliset ominaisuudet ja kestävyys, jotka vaihtele-
vat varsin paljon eri kivilajeilla. Luonnonkiven kulutuskestävyys 
riippuu kiven mineraalien kovuudesta ja kiven rakenteesta. 
Kulutusta parhaiten kestäviä rakennuskiviä ovat graniitit ja muut 
kovat kivet. Useimpiin käyttökohteisiin soveltuivat myös marmo-
rit muut pehmeät kivet. Taulukossa 4-1 on esitetty lattianpääl-
lysteenä käytettävien luonnonkivien tyypilliset kulutuskestävyy-
den, huokoisuuden ja kovuuden lukuarvot.

Kohteissa, joissa kulutusrasitus on suuri, suositellaan käytet-
täväksi ensisijaisesti kovia kivityyppejä. Esimerkiksi graniittia, 
jonka kulutuskestävyys on hyvä. Kiven kuluminen erottuu sel-
vimmin kiillotetussa kivipinnassa. Julkisissa tiloissa, joissa kulu-
tusrasitus on suuri, suositellaan kiillotettua pintakäsittelyä vain 
koville, hyvin kulutusta kestäville kiville. Pehmeissä, kiillote-tuis-
sa kivipinnoissa erottuvat kulkuväylät kulumisen seurauksena 
muuta lattiaa himmeämpinä. Tummissa marmoreissa ja muissa 
pehmeissä kivissä kova kulutus vaalentaa kiven väriä hiotuissa-
kin pinnoissa selvemmin, kuin vastaavan kovuisessa vaaleassa 
kivessä. Kun kulutusrasitus on suuri, on suositeltavaa valita 
mattahiottu kivipinta. Yksityisasunnoissa ja muissa tiloissa, joissa 
liikenteen ja kulutuksen määrä on pieni, voidaan hyvin käyttää 
kiillotettua kivipintaa kaikilla kivityypeillä. Taulukossa 4-2 on 
annettu ohjeita kiven pintakäsittelyn valinnasta eri tapauksissa.

Kivipäällysteen huokoisuus ja vedenimukyky vaikuttavat kivipin-
nan likaantuvuuteen ja puhdistettavuuteen. Hyvä sisustuskivi on 
tiivis, joten lika tarttuu kivipintaan huonosti. Kiven vedenimu-
kykyä voidaan pienentää käsittelemällä kivipinta säännöllisesti 
suojaavalla, pintahuokosiin tunkeutuvalla vahalla. Kemialliset 
rasitukset ovat yleensä pieniä ja kivipinnan kannalta merkityk-
settömiä. Erikoistiloissa, joissa kivipintaan kohdistuu kemiallisia 
rasituksia, tulee kiven kestävyys erikseen selvittää. Kiveä puh-
distettaessa on aina varmistettava, että käytettävä pesuaine ei 

Taulukko 4-1. Luonnonkivien fysikaalisia ominaisuuksia.
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sävytä kiveä. Taulukossa 4-3, on esitetty tietoja kivimineraalien 
kemiallisesta kestävyydestä. Kaikki rakennuskivenä käytetyt 
luonnonkivet soveltuvat hyvin käytettäväksi sisäseinäverhouk-
sessa.

Eteisauloissa ja muissa ulkotiloihin liittyvissä tiloissa, kiviseen 
lattia- ja porraspintaan kulkeutuu jalkineiden mukana suoloja, 
jotka voivat kiteytyessään aiheuttaa kivipintaan rasituksia ja 
rapauttaa kiveä. Näissä kohteissa on suositeltavaa käyttää tiiviitä 
ja lujia kiviä. Tarvittaessa kivipinta voidaan suojata kosteuden ja 
suolojen tunkeutumista vastaan tarkoitusta varten valmistetulla 
suoja-aineella.

Jos seinäpinta on alttiina likaantumiselle ja voimakkaalle kulu-
tukselle on syytä valita tiivis ja kulutusta kestävä kivilaji. Huokoi-
sten kivilaatujen pinnan tiiviyttä voidaan parantaa, esimerkiksi 
pintahuokosiin tunkeutuvalla suoja-aineella. Luonnonkiven 
puhdistus-aine on valittava siten, että kemialliset aineet eivät 
vahingoita kivipintaa.

Sisäseinäverhouksessa luonnonkiven tavallisin pintakäsittely 
on kiillotus, sillä kiillotetussa kivipinnassa kiven luonnolliset 
värisävyt tulevat selvimmin esille. Hiottu kivipinta on himmeä 
ja väritykseltään kiillotettua vaaleampi. Harvinaisempia, mutta 
hyvin seinä-verhoukseen soveltuvia ovat polttopintakäsitelty ja 
ristipäähakattu graniitti sekä lohkopintainen liuskekiivi. Puhtaa-
napidon kannalta sileät kivipinnat ovat karkeita pintoja helppo-
hoitoisemmat.

Sisustuksessa on perinteisesti käytetty vaaleita kiviä ja erityisesti 
marmoreita. Kovien kivien jalostustekniikan kehittymisen myötä 
on graniittien käyttö myös sisäseinäverhouksissa lisääntynyt.

Kivipinnan liukkauden testaamiseen on kehitetty testimene-
telmiä, mutta monista liukkauteen vaikuttavista muuttujista 
johtuen liukkausominaisuuden määrittäminen on vaikeaa. Kivi-

pinnan liukkaus riippuu kivi-lajista, kiven pintakäsittelystä, kivi-
laattakoosta, kivi-sauman leveydestä, jalkineen ominaisuuksista, 
kivi-pinnan hoito- ja suoja-aineista sekä kivipinnalla olevista 
muista aineista kuten vesi.. lumi, jää, öljy, pöly ja lika. Hiottu kivi-
pinta ei normaalisti ole liukas. Kiillotettu kivipinta vaikuttaa liuk-
kaalta, mutta soveltuu hyvin useimpiin kuiviin tiloihin. Karkeiden 
kivipintojen kitka-ominaisuudet ovat erittäin hyvät kaikissa 
olosuhteissa. Kiven likaantuvuuden ja puhtaanapidon kannalta 
an eduksi, että kivipinta on mahdollisimman sileä ja pintakäsit-
tely hieno. Portaan askelmapinnan etureunaan voidaan tehdä 
tarvittaessa liukastumiseste joko erillisellä, kiveen kiinnitet-
tävällä listalla tai jyrsimällä kiviaskelmaan kitkaa lisäävät urat, 
jotka samalla havainnollistavat askelmaa (kuva 4-33). Kivipinnan 
pintakitkaa voidaan parantaa myös uudentyyppisillä kivipinnan 
käsittelyaineilla, jotka vähentävät kuivan ja märän kivipinnan 
liukkautta. Käsittely uusitaan tarpeen mukaan lattian kulumisen 
määrästä riippuen.

Graniitit ja muut syväkivet soveltuvat fysikaalisten ominaisuuk-
siensa ja hyvän kulutuskestävyytensä ansiosta erinomaisesti 
sisätilojen kivirakenteisiin, Kovia syväkiviä voidaan useissa käyt-
tökohteissa käyttää myös kiillotettuina. Syväkivien väri- ja tyyp-
pi-valikoima on viime vuosina lisääntynyt. Ne ovat lujia, tiiviitä ja 
niiden kulutuskestävyys on hyvä.

Kuva 4-7. Eläväkuvioisesta Oripään migmatiitista tehty sisääntuloaulan luonnonki-
visisustus. Hotelli Rivoli Jardin, Helsinki.

Kuva 4-8. Vaihtelevan värisistä ja kokoisista kivistä tehty kuvioitu kivilattia.
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Kalkkikivet, marmorit ja muut karbonaattiset kivi-tyypit ovat 
kaikkina aikoina olleet helpon työstettävyytensä, hyvän saata-
vuutensa ja kauniin ulkonäkönsä vuoksi suosittuja sisustuskiviä. 
Karbonaattisia kiviä käytettäessä tulee välttää kiillotettua pinta-
käsittelyä, kun lattian kulutusrasitus on suuri. Vaaleita kivilaatuja 
ei suositella, jos lattiapinta on alttiina voimakkaalle likaantumi-
selle. Lattian pesussa ei saa käyttää happamia pesuaineita, jotka 
syövyttävät karbonaattista kiveä. Tietyt marmorilaadut pyrkivät 
käyristymään voimakkaasti asennuksen yhteydessä tois-puolei-
sesti kastuessaan. Käyristymistä voi hillitä lisäämällä  kivilaatan 
paksuutta tai käyttämällä laatan kiinnityksessä vedetöntä eri-
koislaastia.

Vuolukivet ja serpentiinit ovat ominaisuuksiltaan soveliaita 
sisätilojen rakenteisiin. Kivet ovat pehmeytensä ja akustisten 
ominaisuuksiensa ansiosta miellyttävän tuntuisia. Lattioissa ja 
portaissa, joissa kulutusrasitus on erittäin suuri, tulee suunnit-
telussa ottaa huomioon kivien pehmeys ja kivityyppikohtaisesti 

kohtalaiseksi tai puutteelliseksi luokiteltu kulutuskestävyys. Vuo-
lukivilattian pintakäsittely on tavallisesti mattahiottu. Vuolukivi 
kestää hyvin happoja ja emäksiä. Lisäksi se soveltuu tiiviinä kive-
nä hyvin kosteiden tilojen ja märkien tilojen pinnoitteeksi.

Liuskeet ja kvartsiitit soveltuvat fysikaalisten ominaisuuksiensa 
osalta erittäin hyvin sisätilojen rakenteisiin. Liuskekivipinta voi-
daan tehdä joko vapaa-muotoisista tai määrämittaan sahatuista 
kivilaatoista. Kivien pintakäsittely on yleensä luonnollinen loh-
keamapinta. mutta joitakin tämän ryhmän kivityyppejä on saa-
tavana myös hiottuina ja kiillotettuina. Lohkopintaisten kivien 
tasaisuus ja suoruus vaihtelevat kivityyppikohtaisesti.
 
 

Taulukko 4-2. Luonnonkiven pintakäsittelytavan valinnan periaatteet.

Taulukko 4-3. Kivimineraalien kemiallinen kestävyys.
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4.3 Luonnonkivinen lattianpäällyste

Kivilaattakoko ja limitys

Lattianpäällysteen kivilaatat voidaan limittää hyvin monella 
tavalla. Kivilaatat ovat tavallisesti suorakaiteen muotoisia. Myös 
kolmion, suunnikkaan, monikulmion tai ympyrän muotoisia 
kivilaattoja voidaan käyttää. Tuotantoteknisistä syistä johtuen 
suorakulmaiset laatat ovat yleensä huomattavasti edullisempia 
kuin muut laattamuodot. Kuvassa 4-9 on esitetty kivilattioissa 
käytettyjä limityskuvioita. Kaikissa esitetyissä ladontamalleissa 
voidaan lattiapintaa kuvioida käyttämällä erivärisiä kiviä tai 
vaihtelemalla kivi-laattojen pintakäsittelyä. Eri kivilajeja yhdistel-
täessä on lattian epätasaisen kulumisen estämiseksi käytettävä 
rinnakkain kulutuskestävyydeltään vastaavia kiviä.

Kivien limityskuvioita mitoitettaessa tulee ottaa huomioon 
kivien välisen sauman leveys, joka on yleensä 2-3 mm. Erikois-
tapauksissa, esimerkiksi kuviosommitelmissa, voidaan käyttää 
myös kapeampaa tai leveämpää saumaa.

Luonnonkivisen lattianpäällysteen kivilaatat mitoitetaan yleensä 
tapauskohtaisesti. Lattianpäällysteessä on suositeltavaa käyttää 
kivilaattoja, joiden pinta-ala < 0,5 m2. Kivilaatan sivumittojen 
suhteen tulee olla enintään 1 : 3. Laatan sivumittojen suositelta-
va vaihtelualue on 150 - 800 mm. Kuviolattioissa voidaan käyttää 
pienempiäkin laattoja.

Kuva 4-10. Lattian kivilaatan mitoituksen periaate,

Kuva 4-9. Kivilattian limitysmalleja.
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Kalibroituja ohutlaattoja valmistetaan myös vakiokokoisina. Eri 
valmistajien vakiokoot vaihtelevat tuotantoteknisistä tekijöistä 
ja kivilajien ominaisuuksista johtuen. Tuotantoteknisistä teki-
jöistä on edullista, että ohutlaatan lyhyemmän sivun pituus on 
enintään 450 mm. Taulukossa 4-4 on esitetty Suomessa valmis-
tettavien kalibroitujen ohutlaattojen vakiomittoja.

Kivilaattojen paksuuden mitoitus

Lattianpäällysteen kivilaattojen paksuus riippuu kiven ominai-
suuksista, kivilaatan koosta, lattiarakenteesta ja laatan kiinnitys-
tekniikasta. Kivilaatat kiinnitetään alustaan tasaisesti laastilla tai 
liimalla. Käytännössä lattian päällyslaattaan voi kuitenkin syntyä 
taivutusrasituksia asentamisen yhteydessä tai lattian käytön ai-
kana esimerkiksi asennustyövirheen vuoksi tai laatan alla olevan 
maakostean betonin paikallisesti murtuessa.

Maakostealla betonilla kiinnitettävien kivilaattojen paksuuden 
tulee olla vähintään 15 mm. Tavallisesti kivilaatan paksuudeksi 
valitaan 20 mm. Kivilaatan paksuutta voi olla tarpeen lisätä, kun:
- kiven lujuus on pieni,
- käytettäessä karkeaa pintakäsittelyä,
- kivilaatat ovat suurikokoisia, tai kun
- alusrakenteen jäykkyys on tavallista pienempi.

Kalibroidut ohutlaatat kiinnitetään alustaan ohuella liima- tai 
laastikerroksella. Kalibroitujen ohutlaattojen paksuus vaihtelee 
tavallisesti välillä 6 - 10 mm. Lattialaatoituksen suunnittelussa 
on otettava huomioon, että ohut kivilaatta on paksua kiveä 
herkempi rikkoontumaan esimerkiksi epätavallisen suuren kuor-
mituksen tai työvirheestä johtuvan kiven epätasaisen tuennan 
johdosta. Käytettäessä sementtipohjaisia kiinnitystarvikkeita 
kivilaatan ohentaminen lisää riskiä liukoisten suolojen kulkeutu-
miselle kivipintaan. Tietyillä kivityypeillä, erityisesti ulkomaisilla 
marmoreilla, on taipumus käyristyä voimakkaasti asennuksen 
yhteydessä toispuoleisesti kastuessaan. Ohut kivilaatta käyristyy 
kiinnityksen yhteydessä paksua herkemmin.

Mittatarkkuus

Luonnonkivilaattojen mittatarkkuusvaatimus riippuu kiinni-
tysmenetelmästä, saumaleveydestä ja kiven pintakäsittelystä. 
Normaalia maakosteaa kiinnitystä käytettäessä kiven paksuus-
vaihtelut voidaan tasoittaa kiinnityskerroksessa. Kiinnitettäessä 
kivilaatat ohuella liima- tai laastikerroksella on tasausvara huo-
mattavasti pienempi. RYL 90:ssa määritellään lattianpäällysteen 
kivilaattojen mitat ja mittatarkkuus seuraavasti:

”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”

”Lattianpäällysteen kivilaattojen sivumittojen mitta-poikkeama 
saa olla enintään ± 2 mm. Paksuuden mittapoikkeama saa olla 
enintään ± 4 mm käytettäessä normaalia kiinnitystapaa ja enin-
tään -± 1 mm käytettäessä ohutlaastikiinnitystä. Kivilaattojen 
suoruuden mittapoikkeaman tulee olla niin pieni, että valmiin 
lattian vierekkäisten laattojen hammastus hiotussa kivipinnassa 
on enintään 1 mm.”

RYL 90:n mukaiset, rakennusosakohtaiset vaatimukset hiotuista 
laatoista tehdyn lattian tasaisuudelle on esitetty taulukossa 4-5.

Taulukko 4-4. Kalibroitujen luonnonkivisten lattialaattojen moduulikokoja.

Taulukko 4-5. Valmiin lattian tasaisuuspoikkeamat. RYL 90, luku 40, taulukko 40:T3.
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Taulukossa 4-6 on esitetty Kiviteollisuusliitto ry:n suosittelema 
luonnonkivisten lattialaattojen mittatarkkuus. Tapauskohtaisesti 
voidaan sopia joko väljemmistä tai tiukemmista vaatimuksista, 
mikäli se rakenteen toteutuksen kannalta on tarkoituksenmu-
kaista. Tarpeetonta mittatarkkuutta kannattaa välttää, koska 
kivitöissä toleranssin tiukentamisella voi olla merkittävä vaikutus 
kiven hintaan. Kalibroitujen ohutlaattojen särmät voidaan viistää 
kevyesti 1 mm faasilla. Lattialaattojen suorakulmaisuuden tulee 
olla niin tarkka, että saumaleveyden vaihtelu ei ole häiritsevää. 
Käytännössä ohjeellisena vaatimuksena kivilaatan ristimittojen 
tarkkuudelle voidaan pitää toleranssia ± 1,0 mm.
 

Kivilattian rakennetyypit

Lattian rakennekerrokset

Kivipäällysteisen lattian kantava betonirunko voi olla paikalla 
vaiettu tai elementtirakenteinen. Tavallisin runkomateriaali on 

betoni. Kivipäällyste voidaan asentaa myös puu- tai levyrungon 
päälle. Tällöin lattiarakenteen jäykkyyteen on kiinnitettävä eri-
tyinen huomio kivipäällysteen suunnittelussa ja mitoituksessa. 
Kuvassa 4-11 on esitetty tyypillinen luonnonkivipäällysteinen 
maanvarainen lattiarakenne.

Kaksoislattioissa eli asennuslattioissa käytetään ohuilla luonnon-
kivilaatoilla päällystettyjä lattian verhous-laattoja. Laatat kanna-
tetaan nurkista. Rakenteen jäykkyys on niin suuri, että kivilaatta-
pintaan ei synny lattian käyttökuormitusten alaisena haitallista 
taivutusrasitusta.

Alustan ominaisuudet

Luonnonkivipäällysteen tai -verhouksen kiinnitysalustan tulee 
olla rakennusosakohtaisten vaatimusten mukainen ja täyttää 
asiakirjoissa esitetyt vaatimukset. Alustan on oltava puhdas sekä 
niin liikkumaton ja kiinteä, että laatoitus säilyy ehjänä ja asian-
mukaisena. Alustan tulee antaa laatoille ja niiden kiinnitykseen 
käytettäville tarvikkeille hyvä kiinnittyvyys. Alustan teossa tulee 
ottaa huomioon riittävin tarkistustoimin listoitusten ja muiden 
rajoittavien rakennusosien vaatimukset.

Alustan muodon, suunnan ja kaltevuuden tulee olla valmiin 
laatoituksen mukaiset sekä sellaiset, että kiinnitysainekerroksen 
paksuus on koko alustassa mahdollisimman yhdenmukainen. 
Kiinnitysalustan tasaisuuden tulee olla suunnitelmien mukaisen 
lattianpäällysteen kannalta riittävä. Paksulaastikiinnityksessä 
alustan tasaisuus saa vaihdella ± 5 mm, ja ohutlaastikiinnityk-
sessä alustan tasaisuuden tulee vastata oikaistua betonipintaa. 
Tarvittaessa aluslattia oikaistaan ennen lattianpäällysteen tekoa. 
Suuret kiinnityskerroksen paksuusvaihtelut vaikeuttavat lattia-
pinnan tekoa ja kiinnityskerroksen ja betonialustan paksuusvaih-
telut saattavat aiheuttaa käytön aikana halkeamia ja tasoeroja 
kivipäällysteeseen.

Alustassa ei saa olla sellaisia aineksia, jotka esimerkiksi imeyty-
misen, paineilmiöiden tai valumisen vuoksi saattavat heikentää 
luonnonkivilaattojen kiinnipysymistä tai aiheuttaa värivikoja 
luonnonkivipintoihin tai saumoihin. Kosteudelle alttiissa tiloissa 
ei alustassa saa olla vesiliukoisia tarvikkeita. Laastilla suoraan 
alustaan kiinnitettävän laatoituksen alustassa ei saa olla tasoitet-
ta. Luonnonkivilattian alustan laatuvaatimukset on esitetty RYL 
90:ssä.

Paksulaastikiinnitys

Paksulaastikiinnitykseksi kutsutaan rakennetta, jossa kivilaat-
tapinnan kiinnityskerroksen paksuus on 30 - 50 mm. Lattian 
rakenne on kuva 4-12 mukainen. Kiinnityskerroksen maakostea 
betoni levitetään alus-lattian päälle huomioiden kiinnitysker-

Kuva 4-11. Luonnonkivipintainen maanvarainen lattiarakenne.

Taulukko 4-6. Luonnonkivisten lattialaattojen mittatarkkuus (mm).
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roksen tiivistys-vara. Haluttaessa varmistaa kiinnityskerroksen ja 
aluslattian välinen hyvä tartunta harjataan alusbetonin pintaan 
vettä, notkeaa sementtilaastia tai vastaavaa tartuntaa paranta-
vaa ainetta välittömästi ennen maakostean betonin levitystä. 
Kivilaatan kiinnittyminen varmistettaman notkealla sementti-ve-
siseoksella, jota levitetään maakostean betonin päälle ennen ki-
vilaattojen asentamista. Kiven tartuntaa voidaan parantaa myös 
kastelemalla kiven takapinta ennen ladontaa. Kiinnityskerros 
tiivistetään naputtelemalla kivilaatat paikoilleen kumivasaralla. 
Maakostean betonin suurin raekoko on 8 mm, sementtipitoisuus 

yli 300 kg/m” ja vesimäärä vain niin suuri, että massasta saadaan 
käsin muotoiltua koossa pysyvä pallo. Kivilaattojen paksuus on 
paksulaastikiinnitystä käytettäessä normaalisti 20 mm.

Kivipäällysteen ja alusbetonin väliin tehdään usein liukupinta 
esimerkiksi jättämällä alusbetonin pinta kuivaksi ennen kiinni-
tyskerroksen levitystä. Tällöin kiinnityskerroksen paksuuden on 
oltava vähintään 30 mm. Kuivalle betonipinnalle tehdyn kivi-
päällysteen tartunta alustaan jää huonoksi, mikä mahdollistaa 
käytännössä jossain määrin lattian rungon ja pintakerrosten 
välisiä muodonmuutoksia. Jos odotettavissa olevat muodon-
muutoserot ovat suuria, voidaan lattian pintarakenteen ja alus-
rakenteen väliin tehdä liukupinta käyttämällä kaksinkertaista 
muovikalvoa kiinnityskerroksen ja alustan välillä. Näin menetel-
len voidaan yhdessä kivipäällysteen liikuntasaumojen kanssa 
estää muodonmuutoseroista johtuvien lattian toimivuuden kan-
nalta haitallisten pakkovoimien syntymistä lattiarakenteeseen. 
Kun lattian-päällysteen ja rungon välinen sidos on estetty tai se 
on hyvin pieni, tulee lattianpäällystettä tarkastella mitoituksessa 
rakenteellisena kuormia jakavana kerroksena.

Ohutlaastikiinnitys

Kivilaatat voidaan kiinnittää aluslattiaan myös ohuella, 3 - 5 
mm:n paksuisella, kiinnityslaastikerroksella. Tällöin kivet ovat ta-
vallisesti 8 - 10 mm paksuisia. Kivilaattojen paksuuden mittatark-
kuuden on oltava tavallista parempi, jotta vältetään laattojen 
välinen hammastus. Ohutlaastikiinnitystä käytettäessä on alus-
lattia lattiapinnan tasaisuuden varmistamiseksi oikaistava ennen 
laattojen kiinnittämistä, sillä alustan epätasaisuuksia ei ohuessa 
kiinnityskerroksessa voi tasata. Kivilaattojen asentamisessa on 
kiinnitettävä erityishuomio siihen, että laatta kiinnittyy alustaan 
kauttaaltaan, sillä ohuet kivilaatat halkeavat erittäin herkästi 
taivutusrasituksen alaisena. Kivilaatan tartunnan varmistamisek-
si voidaan vesipitoisia kiinnitystarvikkeita käytettäessä kastella 
kiven taka-pinta ennen asennusta. Vaaleilla ja ohuilla kivilaatoilla 
on syytä käyttää valkoista kiinnityslaastia kiven värihäiriöiden 
välttämiseksi.

Koska kivilaattapäällyste kiinnitetään suoraan alus-lattian päälle, 
aiheutuu kivipinnan ja alusrakenteen välisistä muodonmuutose-
roista herkästi halkeamia kivipäällysteeseen. Alustan jäykkyyden 
ja liikkumattomuuden vaatimus on tästä syystä ohutlaastikiin-
nityksessä erityisen tärkeä. Haitallisten pakkovoimien syntyä 
voidaan hillitä sijoittamalla liukupinta lattian rungon ja aluslat-
tian väliin (kuva 4-13) Ohutlaastikiinnitys soveltuu käytettäväksi 
erityisesti, kun kivilattian työvara on rajoitettu. kuten korjausra-
kentamisessa tai käytettäessä lattiassa rinnakkain luonnon-kiveä 
ja muita lattianpäällysteitä.

Kuva 4-12. Paksulaastikiinnitys luonnonkivilattiassa.

Kuva 4-13. Liukupinnan sijoitus alusbetonilaatan alle ohutlaastikiinnitystä käytet-
täessä.
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Kivilaattapinnan saumojen suunnittelu

Laastisaumat

Luonnonkivilattioissa pyritään yleensä mahdollisimman ka-
peaan ja huomaamattomaan saumaan. Tavallisesti kivilaattasau-
man leveys on 2 - 3 mm. Erikoistapauksissa, esimerkiksi lattian 
kuvioinnin yhteydessä, kivipinta voidaan poikkeuksellisesti 
toteuttaa 0 - 2 mm leveällä saumalla. Tällöin on kivilaattojen ja 
asennuksen mittatarkkuuden oltava tavallista parempi. Kapea 
sauma on lisäksi hankala saumata, koska sauma-aineet tunkeu-
tuvat huonosti alle 2 mm levyiseen saumaan. Pieni saumanleve-
ys vaikuttaa myös lattian rakenteelliseen suunnitteluun. Kiven 
kiinnitysalustan on tällöin oltava normaalia tasaisempi ja lattian-
päällysteen liikuntasauman suunnitteluun on kiinnitettävä taval-

lista enemmän huomiota. Karkealla kivipinnalla sauman leveys 
on suurempi yleensä 5 - 10 mm.

Kivilaattojen välinen sauma tiivistetään saumalaastilla 1...3 vuo-
rokauden kuluttua kivien asentamisesta. Kivien puhdistamisen 
helpottamiseksi kivipinta kastellaan ennen saumausta. Sau-
maustyön jälkeen kivet puhdistetaan, ennen kuin saumausaine 
ehtii kovettua kivilaatan pintaan, yleensä viimeistään 1 tunnin 
kuluttua. Saumauksessa käytetään notkeaa massaa joka tunkeu-
tuu sauman läpi ja kiven reunojen alle. Suositeltavaa on käyttää 
valkoista tai harmaata saumalaastia. Värilaastien pigmentti voi 
värjätä kivilaattoja.

Kuva 4-14. Lattiarakenteen taipumista aiheutuvia jännityksiä lattianpäällystykseen.

Kuva 4-15. Liikuntasauman sijoitus kivilaattapäällysteessä. Kuva 4-17. Liikuntasauma lattian päällysteen ja seinän liitoskohdassa.

Kuva 4-16. Liikuntasauma ontelolaattavälipohjan tuen kohdalla.
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Liikuntasaumat

Lattiarakenteissa tapahtuu lämpömuodonmuutoksia, kosteus-
muodonmuutoksia. kimmoisia muodonmuutoksia ja virumista. 
Perustusten epätasainen painuminen saattaa lisäksi aiheuttaa 
runkorakenteiden siirtymistä. Lattian kuormitukset ovat luon-
teeltaan staattisia. Liikenteestä voi aiheutua myös dynaamisia 
taivutusrasituksia lattiarakenteeseen. Lattianpäällysteen suun-
nittelussa on tärkeä tuntea mahdollisimman tarkoin lattian 
rungon odotettavissa olevat muodonmuutokset. Lattiaraken-
teeseen syntyy taipumisen seurauksena jännityksiä, jotka voivat 
johtaa kiinnityskerrokseen leikkautumiseen tai laattojen irtoami-
seen (kuva 4-14.). Kiinnitysalustan ja luonnonkivi-pinnan väliset 
muodonmuutoserot voivat johtaa kivi-pinnan vaurioitumiseen, 
jos rakenneosien liikkuminen on estetty.

Kivirakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon raken-
teiden muodonmuutokset ja liikkeet järjestämällä riittävästi 
liikuntasaumoja, joissa muodonmuutokset pääsevät vapaasti 
tapahtumaan. Näin estetään tehokkaasti muodonmuutoksista 
johtuvat kivi-pintojen halkeamat. Liikuntasaumojen tarve tulee 
ottaa huomioon jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta saumojen 
sijoitus voidaan toteuttaa mielekkäästi.

Luonnonkiviseen lattianpäällysteeseen sijoitetaan vaurioiden 
välttämiseksi kiinnityslaastikerroksen läpi-menevä liikuntasau-
ma:

• aina rakennuksen rungon liikuntasauman kohdalle,
• elementtien välisen sauman kohdalle, kun elementtien lii-

ke-erojen voidaan olettaa olevan huomattavan suuret (esi-
merkiksi ontelolaattojen päästysaumat),

• kivilattiaan normaalisti toisiaan vastaan kohtisuoriin suun-
tiin 6 - 10 m:n välein,

• seinän, pilarien sekä muiden pystyrakenteiden ja lattian 
liitoskohtaan,

• läpivientien kohdalla sekä
• aina sellaisiin kohtiin, joissa rakenteiden liikkuminen on 

todennäköistä tai mahdollista.

Liikuntasauma mitoitetaan odotettavissa olevien muodon-
muutosten perusteella. Tällöin tulee huomioida myös elastisen 
saumamassan kokoonpuristuvuus. Liikuntasaumojen leveys 
on tavallisesti 5-10 mm. Saumat täytetään joustavalla aineella, 
esimerkiksi mineraalivillalla, ja tiivistetään elastisella sauma-
massalla. Jos kivipinnan ja alusrakenteen odotettavissa olevat 
muodonmuutokset ovat huomattavan suuria, tehdään lattian 
pintarakenteen ja alusrakenteen väliin liukupinta esimerkiksi 
muovikalvon avulla.

Kivi laattapäällysteen toiminnan kannalta haitallisten rakentei-
den taipumien ja muodonmuutosten vähentämiseksi on lisäksi 
suositeltavaa, että:

• lisätään mahdollisuuksien mukaan alusrakenteen jäykkyyt-
tä, jolloin kivipäällysteen taipumat pienenevät,

• annetaan betonisen aluslattian kuivua ja asettua mahdolli-
simman kauan ennen lattianpäällysteen tekoa, jolloin suuri 
osa aluslattian muodonmuutoksista ehtii tapahtua,

• vältetään betonin kutistumista huolellisella jälki-hoidolla ja
• vähennetään paikalla valettujen betonirakenteiden virumis-

ta purkamalla muotit mahdollisimman myöhään.

Lattianpäällysteen kosteustekninen
toiminta

Luonnonkivinen lattianpäällyste sijaitsee yleensä lattiarakenteen 
lämpöisemmällä puolella. Kiven ala-puolisten rakenteiden sisäl-
tämä kosteus pyrkii näin ollen siirtymään kiven läpi huonetilaan. 
Luonnonkivi on tiivis, mutta huokoinen materiaali, jossa tapah-
tuu myös kapillaarista veden kulkeutumista. Kosteus saattaa 
aiheuttaa kiven tummenemista, joka yleensä häviää kosteuden 
haihduttua kivestä huonetilaan. Kosteus voi myös kuljettaa 
kiveen alusrakenteen liukoisia suoloja ja muita kiveä värjääviä 
epäpuhtauksia, jotka saattavat aiheuttaa pysyviä värinmuutok-
sia kivipintaan.

Luonnonkivilattian kannalta on edullista, että kiven alapuolisten 
rakenteiden sisältämä rakennekosteus on mahdollisimman pie-
ni. Betonilattian on annettava kuivua mahdollisimman pitkään 
ennen kivipäällysteen asentamista, jolloin myös alusrakenteen 
kuivumiskutistua voi tapahtua lattiarakennetta rasittamatta. 
Maanvaraisissa lattioissa on suositeltavaa käyttää riittävää läm-
pöeristystä, jotta lattian pintakerroksiin ei kondensoidu vettä. 

Kuva 4-18. Lämpökaapelien sijoitus pintabetonilaattaan.
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Lämmitettyyn kivilattiaan sijoitetaan pintabetonilaatan läpi me-
nevät liikuntasaumat vähintään 8 m:n välein. Liikuntasaumojen 
rajaamien lattiapintojen suositeltava enimmäispinta-ala on 40 
m2.

Jalkalistat lattianpäällysteessä

Luonnonkivilattian ja seinän liitoskohtaan tehdään usein samas-
ta kivilajista luonnonkivinen jalkalista, joka kiinnitetään muu-
raamalla seinärakenteeseen ja tuetaan kivilaatoituksen päälle. 
Luonnonkivilistan paksuus on 10 - 20 mm, korkeus vaihtelee 
tavallisesti välillä 60–100 mm ja pituus on 200–500 mm. Kivili-
stan yläreuna voi olla suora tai muotoiltu esimerkiksi pyöristä-
mällä tai viistämällä (kuva 4-20). Luonnonkivinen seinäverhous 
sijoitetaan toteutustavasta riippuen joko kivilistan taakse tai sen 
päälle. Jos seinä-verhous alkaa kivilistan päältä, lista mitoitetaan 
niin paksuksi, että sen ulkonema seinälinjasta on noin 5-10mm.
Ennen jalkalistan kiinnittämistä varmistetaan, että lattianpäällys-
teen ja seinän välinen liikuntasauma on täytetty mineraalivillalla 
tai muulla elastisella tarvikkeella, jotta listan kiinnityslaasti ei 
tunkeudu saumaan.

Aluslattian alle sijoitetulla vesieristyksellä voidaan estää kapillaa-
rinen vedennousu lattiarakenteessa. Kiinnitys- ja saumaus-tar-
vikkeissa tai kiinnitysalustassa ei saa olla sellaisia aineksia, jotka 
saattavat aiheuttaa värivikoja luonnonkivipintaan tai saumoihin. 
Lattiarakenteen kuivattamiseksi kannattaa saumauksen suoritta-
mista mahdollisuuksien mukaan siirtää, jolloin lattia ehtii kuivua 
saumojen kautta.

Lämmitetty kivilattia

Luonnonkivi soveltuu erinomaisesti lämmitettyyn lattian pääl-
lysteeksi. Luonnonkiven lämmönjohtavuus on hyvä, joten 
kivipinta lämpiää nopeasti ja luovuttaa lämpöä huonetilaan 
tasaisesti. Kiven lämpökapasiteetti on suhteellisen suuri, joten 
päällyste myös varastoi lämpöä. Lämmönlähteenä voidaan 
käyttää tavalliseen tapaan pintabetoniin valettuja vesiputkia tai 
sähkövastuslankoja.

Muodonmuutos- ja kosteushaittojen estämiseksi pintabetoni-
laattaa lämmitetään ennen kivilaattojen kiinnitystä. Lämmitystä 
ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin betoni on vähintään 21 
vrk ikäinen. Lämmitys aloitetaan varovasti nostaen lämpötilaa 
päivittäin 5 °C enintään 25 °C saakka. Tämän jälkeen lämmitystä 
jatketaan vähintään seitsemän vuorokautta. Vuorokausi ennen 
kivilaattojen kiinnittämistä lämmitystehoa lasketaan niin, että 
lattian lämpötila putoaa asennuksen ajaksi noin 10 - 15 °C läm-
pötilaan. Lattian lämpötilaa aletaan nostaa uudelleen, kun asen-
nuksesta on kulunut 28 vrk. Tämän jälkeen lämpötilaa nostetaan 
vähitellen noin 5 °C vuorokaudessa.

Kuva 4-19. Luonnonkivilista lattian ja seinän liitoskohdassa.

Kuva 4-20. Luonnonkivisiä jalkalistamalleja.

Kuva 4-21. Kiillotettu graniittilattia ja istutuksen reunakivi.
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4.4 Luonnonkiviportaat

Luonnonkiviset porrastyypit

Kivilattioiden yhteydessä on perinteisesti käytetty luonnonkivi-
siä portaita. Tiloissa, joissa kulutusrasitus on suuri ja ulkonäkö-
vaatimukset korkeat kiviporrasta voidaan käyttää myös erillisenä 
sisustusratkaisuna. Luonnonkiviportaat voivat olla suoria tai 
kierreportaita.

Sisätilojen kiviporras on tavallisesti kivilaatoilla päällystetty be-
tonirunkoinen porras. Portaan kivipäällysteen rakenteellisessa 
toteutuksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin lattioissa. 
Kivipäällysteen paksuus on viime aikoina pienentynyt myös 
porras-rakenteissa. Uutta kivitekniikkaa ovat mittatarkoilla ohut-

Kuva 4-22. Kivilaatoilla päällystettyjä porrastyyppejä.

Kuva 4-23. Kivilaatoilla päällystetty kaarevan muotoinen kiviporras suurehkon 
pankin konttorissa Helsingissä.

Kuva 4-24. Kiviporras ja välitasanne Antintalossa Turussa.

laatoilla verhotut portaat. Luonnonkiviä käytetään jonkin verran 
myös vapaasti tuettuina askelmalankkuina joko sellaisenaan, tai 
lujitettuna esimerkiksi teräsjäykisteillä tai lasikuitukerroksella. 
Massiivisista kiviaskelmista tehty porras on yleisempi ulkotilois-
sa, mutta sitä käytetään joskus myös sisätiloissa. Kiven arvostus 
porrasmateriaalina perustuu sen edustavaan ulkonäköön ja hy-
vään kestävyyteen kulutusta, kosteutta ja kemikaaleja vastaan. 
Luonnonkiviportaita on totuttu käyttämään etupäässä julkisissa 
tiloissa.
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Kivilaatoilla päällystetty porras

Laattaporrastyypit

Luonnonkivilaatoilla päällystetty porras tehdään tavallisesti 
normaalipaksuisista kivilaatoista paksulaastikiinnityksellä ku-
van 4-22 mallin a) mukaisesti. Kiinnitettäessä kivilaatat ohuella 
kiinnityslaastilla tai - liimalla on laattojen ja portaan rungon 
mittatarkkuuden oltava tavallista parempi (kuva 4-22 b). Luon-
non-kivi on luonteva portaanpäällyste kohteissa, joissa kivestä 
tehdään myös lattianpäällyste (kuvat 4-23 ja 4-24). Esivalmistei-
sissa portaissa käytetään yleisesti hiottuja betoniaskelmia. Myös 
luonnonkivi soveltuu hyvin elementtiportaiden askelmatasojen 
materiaaliksi, mutta sen käyttö on toistaiseksi ollut vähäistä. Ku-
vassa 4-25 on esimerkki esivalmistetun portaan luonnonkivisistä 
askelmatasoista.
 
Kivien mitoitus ja mittatarkkuus

Luonnonkiviporras suunnitellaan tavalliseen tapaan ottaen 
huomioon liikenteen tarpeet, portaan käyttö-ominaisuudet ja 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt turvallisuus-
näkökohdat. Portaan as-kelmien leveys määräytyy rakennuksen 
käyttötarkoituksen ja portaita käyttävien henkilöiden luku-
määrän mukaan. Portaan mitoituksen väljyys lisää sen käytön 
miellyttävyyttä ja turvallisuutta. Portaan mitoituksen ohjeet on 
esitetty tarkemmin esimerkiksi. Rh-ohjetiedoston kortissa RT 
88-1 0470. Portaat ja luiskat.

Kuva 4-26. Kivilaattaportaan mitoitus, paksulaastikiinnitys.

Kuva 4-25. Kivilankulla päällystetty betonielementtiporras, tasokuva ja leikkaus.

Kuva 4-27. Kivilaattaportaan mitoitus, ohutlaastikiinnitys.
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Kuva 4-28. Portaan askelmalaatan etureunan muotoilutapoja.

Kuva 4-29. Porrasaskelman etureunan kalibrointi. Kuva 4-25. Kiviportaan jalkalistamalleja.
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Sisätilojen kiviportaissa portaan askelman nousu vaihtelee taval-
lisesti välillä 150–190 mm ja etenemä vastaavasti 260–300 mm. 
Portaan mitoituksessa pyritään huomioimaan portaan käyttäjien 
askelmapituus niin, että kulku portaissa olisi luontevaa. Portaan 
mitoituksessa voidaan käyttää lähtökohtana kaavaa:

2 x nousu + etenemä = 600...650 mm (1).

Kivilaatoilla päällystetyn portaan osat ovat askelma-laatta ja 
nousulaatta (rintalaatta). Kivilaattojen mitoituksessa otetaan 
huomioon portaan mitoitus ja kiinnityskerroksen paksuus. 
Kuvissa 4-26 ja 4-27 on esimerkit kivipäällysteisten portaiden 
mitoituksesta.
 
Porraskivien poikkileikkauksen mitoituksen muuttujat ovat 
laatan paksuus ja ulokkeen pituus. Ulkonäkö- ja kestävyyssyistä 
on suositeltavaa, että askelma-laatan paksuus on vähintään 30 
mm. Käytännössä askelmalaatan paksuus vaihtelee sisätilojen 
portaissa tavallisesti välillä 30 - 50 mm. Poikkeuksena ovat kalib-
roiduilla ohutlaatoilla päällystetyt portaat. Askelmalaatan ulo-
keosan pituus vaihtelee välillä 0 - 30 mm. Nousulaatan korkeus 
saadaan vähentämällä portaan nousukorkeudesta askelma-

laatan paksuus. Nousulaatan mitoituksessa otetaan huomioon 
myös ylä- ja alareunojen saumavähennykset. Nousulaatan pak-
suus on yleensä 20 - 30 mm.

Portaan näkyvät reunat viimeistellään hiomalla tai kiillottamalla. 
Portaan näkyvien reunojen särmät faasataan. Portaan askel-
malaatan etureunan muotoillussa ja mitoituksessa on useita 
vaihtoehtoja. Kuvassa 4-28 on esitetty tyypillisiä askelmalaatan 
etureunan muotoilulapoja. Tavallisimmat reunamuodot ovat a) 
ja b). Jos käytetään pehmeitä kiviä tai jos portaan kulutusrasitus 

Kuva 4-31. Jalkalistan ja porraslaatan liitos, suoraselkäinen jalkalista. Kuva 4-32. Jalkalistan ja porraslaatan liitos, porrastettu jalkalista.

Kuva 4-33. Kiviportaan liukuestemalleja.
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on huomattavan suuri, suositellaan etureunan tavanomaisen 3 
mm:n pyöristyksen sijasta suurempaa. esimerkiksi 6 mm:n pyö-
ristystä, jolloin reunan kuluminen erottuu huonommin.

Portaanpäällystyksessä on suositeltavaa pyrkiä yhtenäiseen, 
saumattomaan askelmapintaan. Kivilaattojen sivumittasuhteen 
tulee olla enintään 1:5. Kivien mitoituslaskelmissa huomioidaan 
tavalliseen tapaan kiven lujuus ja eheys, pintakäsittely sekä koh-
teessa rakentamisen ja käytön aikana vallitsevat olosuhteet. Le-
veissä portaissa kivilaatat ladotaan tavallisesti vuorolimityksellä.

Kalibroituja ohutlaattoja voidaan käyttää portaan-päällystykses-
sä, kun alustan suoruus on riittävä. Joskus sisätilojen portaissa 
käytetään myös massiivisia, täyskivisiä askelmalankkuja. Kivilaat-
tojen välisen sauman leveys on sileäpintaisilla laatoilla 2 - 4 mm. 
Karkeapintaisilla kivilaatoilla saumaleveys on 4 - 8 mm.
 
Portaanpäällystyksen kivilaattojen ohjeellinen toleranssi on 
sama kuin lattianpäällystyksessä. Kivilaattojen toleranssivaati-
mus riippuu kiinnitysmenetelmästä, saumaleveydestä ja kiven 
pintakäsittelystä. Maakosteaa kiinnitystä käytettäessä kiven 
paksuusvaihtelut voidaan tasoittaa kiinnityskerroksessa. Kiin-
nitettäessä kivilaatat ohuella liima- tai laastikerroksella on ta-
sausvara huomattavasti pienempi. Kivilaatan paksuuden mitta-
poikkeamat näkyvät selvimmin askelmalaatan etureunassa, joka 
kalibroidaan normaalisti tasavahvaksi ± 1 mm:n tarkkuudella 
vähintään 5 mm nousukiven takapintaa pitemmälle (kuva 4-29). 
RYL 90:ssa määritellään porraslaattojen mitat ja toleranssit siten, 
että porrasaskelmien mittatarkkuus sivumittojen ja paksuuden 
suhteen on 2 mm. Porras-laatan pinnan suoruudessa saa RYL:in 
mukaan olla enintään 2 mm poikkeama metrin matkalla.

Kivilaatoilla päällystettyyn portaaseen sopii luontevasti luon-
nonkivinen jalkalista. Tyypillisiä jalkalista-malleja on esitetty 
kuvassa 4-30. Portaan ja seinän liitosdetalji kivistä jalkalistaa 
käytettäessä voidaan toteuttaa esimerkiksi kuvassa 4-30 esitetyl-
lä tavalla.

Portaan turvallisuuden varmistamiseksi tehdään askelman etu-
reunaan tarvittaessa liukastumiseste, joka voidaan toteuttaa 
kuvassa 4-33 esitetyillä tavoilla. Tavallisin liukueste on kuminen 
nauha, joka upotetaan kiveen jyrsittyyn uraan. Liukueste voi-
daan aikaansaada myös jyrsimällä kiveen useita kapeampia uria, 
jotka jätetään tavallisesti avoimiksi. Paikoissa, joissa portaan 
likaantuminen on voimakasta, voi lian kerääntyminen uriin olla 
ongelmallista. Kiviuriin voidaan valaa liimamassa, joka estää lian 
kerääntymistä uraan. Vaihtoehtona on kitkaraidan teko kiveen 
kevyellä hiekkapuhalluksella. Liukuesteinä käytetään myös kivi-
pintaan liimattavia kitkaa parantavia nauhatuotteita.

Liukueste parantaa myös portaissa liikkumisen turvallisuutta li-
säämällä porrasaskelmien havainnollisuutta. Askelmia ja portaan 

ja lattian liitoskohtaa voidaan havainnollistaa lisäksi esimerkiksi 
kiven värin, kiven pintakäsittelyn ja valaistuksen avulla.
 
Kivilaattojen kiinnitys

Kivilaatat kiinnitetään portaan betonirunkoon tavallisesti työ-
maalla vastaavilla menetelmillä kuin lattia-laatat. Normaalisti 
maabetonisen kiinnityskerroksen paksuus on 20 - 40 mm. Ennen 
kivien ladontaa levitetään kiinnitysbetonin päälle kivilaatan tar-
tunnan varmistamiseksi ohut kerros sementti-vesiseosta. Pölystä 
ja irtoaineksista puhdistetulle betonipinnalle harjataan portaissa 
aina ennen maakostean betonin levittämistä tartunnan paranta-
miseksi vettä, sementti-vesiseosta tms. tartuntaa lisäävää notke-
aa ainetta. Kivilaattojen kastelu ennen kiinnitystä parantaa myös 
kiven kiinnittymistä. Kiinnityskerros tiivistetään naputtamalla 

Kuva 4-34. Kaiteen kiinnitys kivilaatoilla päällystettyyn portaaseen.

Kuva 4-35. Massiivinen porras sisätiloissa, Vantaan pääkirjasto, Tikkurila.
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kivilaatta paikoilleen kumivasaralla.

Ohutlaastikiinnitystä (3 - 5 mm) voidaan käyttää portaanpäällys-
tyksen kivilaattojen kiinnittämiseen, jos betonialusta on riittävän 
suora. Kivilaatat ovat tällöin 8-10 mm paksuja ja niiltä edellyte-
tään hyvää paksuuden mittatarkkuutta. Porraskivien asennuk-
sessa tulee askelmalankun ulkonema tehdä mahdollisimman 
lyhyeksi, koska ohutlaatan reuna on herkkä rikkoontumaan.

Kivilaattojen väliset saumat tiivistetään 1-3 vuorokauden ku-
luttua asennuksessa. Saumaukseen käytetään hyvin kulutusta 
kestävää, notkeaa saumausainetta. Portaan ja seinän liitoskohta 
jätetään ladontavaiheessa auki, täytetään joustavilla tarvikkeilla 
ja tiivistetään elastisella saumamassalla. Jos portaan reunaan 
tehdään jalkalista, täytetään reunasauma esimerkiksi mineraali-
villalla ennen listan kiinnittämistä. Muussa tapauksessa porrasas-
kelman päätysauma tiivistetään elastisella saumamassalla.

Kivilaatat voidaan periaatteessa kiinnittää myös elementtiteh-
taalla betoniportaan pintalaataksi samaan tapaan kuin mosaiik-
kibetonilaatat. Kun kivilaatat kiinnitetään elementtiin suoraan 
valussa, voidaan kivi-tarvikkeiden ja asennuksen kustannuksia 
alentaa. Toistaiseksi elementtivalmisteisten luonnonkiviportai-
den käyttö on kuitenkin ollut kokeiluasteella.

Kaiteen kiinnitys

Porraskaiteet kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan portaan 
reunaan tai seinärakenteeseen. Kaiteen kiinnitys voidaan tehdä 
myös askelmalaatan läpi. Kaiteen kiinnitysreikä porataan, kun 
kivilaattojen asennuksesta on kulunut vähintään 7vrk. Poraus 
tehdään timanttiterällä tai iskuporalla kevyttä iskua käyttäen. 
Kiinnityskohdan etäisyyden on suositeltavaa olla vähintään 100 
mm askelman reunasta. Kiinnitystanko saumataan kiven pak-
suuden osalla elastisesti kiven kuormituksen estämiseksi (kuva 
4-34).

Kuva 4-36. Luonnonkivisen avoportaiden tuentatavat. Kuva 4-38. Kivilaatoilla päällystetty betoninen porrasaskelma,
a) normaali kivilaatta, b) kalibroitu ohutlaatta.

Kuva 4-37. Luonnonkivisiä askelmalankkuja, a) täyskivinen, b) teräslujitteinen, c) 
lasikuitulujitteinen kivilankku.
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Sisätilojen massiiviset portaat

Massiivisissa kiviportaissa askelmalankku on niin paksu. että 
sen etureuna muodostaa nousupinnan, jolloin erillistä nou-
sulaattaa ei tarvita. Massiivista porrasta käytetään etupäässä 
ulkotilojen rakenteissa, mutta se soveltuu hyvin myös sisäti-
loihin. Tyypillinen massiiviportaan käyttökohde sisätiloissa on 
vilkkaasti liikennöity porras sisääntulon yhteydessä kohteessa, 
joissa lattianpäällysteenä käytetään luonnonkiveä. Sisätilojen 
massiiviportaan pintakäsittely on tavallisesti hiottu tai kiillotettu. 
Massiiviportaiden suunnittelu käsitellään tarkemmin ulkotilojen 
portaiden yhteydessä kohdassa 5.5. Kuva 4-35 esittää sisätilojen 
massiiviporrasta.

Luonnonkiviset avoportaat

Askelman tuenta

Luonnonkivisessä avoportaassa askelmalankku voi olla tuettu 
keskeisesti tai kahdesta pisteestä. Erikois-tapauksissa voidaan 
porras toteuttaa myös niin, että askelmalankku kiinnitetään toi-
sesta päästään seinärakenteeseen. Kuvassa 4-36 on esitetty as-
kelmalankun tuentatapoja. Portaan runko on tavallisesti betonia 
tai terästä. Kiven paksuuden mitoituksessa otetaan huomioon 
hyötykuormat, laatan omapaino, kiven ominaisuudet, askelma-
lankun koko, tuentatapa ja portaan vapaa ulokemitta. Mitoitus-
laskelmissa käytetään kiven lujuudelle vähintään kolminkertais-
ta varmuutta. Vapaasti tuetuissa askelmalankuissa käytettävän 
kiven tulee olla lujaa, ehyttä ja halkeilematonta. Epäselvissä 
tapauksissa varmuutta lisätään ja tarvittaessa askelmalankkujen 
kantokyky selvitetään ainetta rikkomattomalla koekuormituk-
sella erillisen ohjelman mukaisesti. Askelmalankun paksuuden 
tulee normaalisti olla vähintään 50 mm.

Kuva 4-39. Luonnonkivilaskelman kiinnitys.

Kuva 4-40. Luonnonkivinen avokierreporras. Askelman tuenta keskeltä. Kuva 4-41. Luonnonkivinen avoporras. Askelman tuenta päistä.

Kuva 4-42. Kaiteen kiinnitys avoportaan kiviaskelmaan.
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Askelman pintakäsittely on hiottu tai kiillotettu. Kaikki askelman 
näkyvät reunat pintakäsihellään ja särmät faksataan tai pyöriste-
tään. Porrasaskelman sivumittojen ja paksuuden tarkoituksen-
mukainen mittatarkkuuden vaatimus on ± 2 mm. Paksuuden 
mitoituksessa ja mittatarkkuuden määrityksessä on varmistet-
tava, että kiven vähimmäispaksuus ei miinustoleranssin vuoksi 
alitu. Kiven pinnan suoruuden on oltava niin, hyvä, että metrin 
matkalla saa olla enintään 2 mm poikkeama.

Luonnonkivinen askelmalankku lujitetaan portaan vakavuuden 
varmistamiseksi teräksillä tai lasikuitu-kerroksella. Raudoitus-
teräs voi olla lautta tai tanko, joka upotetaan kiveen jyrsittyyn 
uraan ja liimataan reaktiivisella liimalla. Teräs sijoitetaan mahdol-
lisuuksien mukaan lankun vedetylle reunalle. Lasikuitulujite teh-
dään laatan alapintaan. Ulkonäkösyistä lujite-kerroksen päälle 
liimataan tavallisesti toinen kivilaatta (kuva 4-37).

Luonnonkiviaskelma voidaan tehdä myös päällystämällä beto-
ninen askelmalankku kivilaatoilla. Laatat kiinnitetään betoniin 
joko suoraan valussa tai jälkityönä kiinnityslaastilla tai -liimalla. 
Tavallisesti päällystetään lankun askelpinta ja reunat, mutta 
myös alapintaan voidaan kiinnittää kivilaatta. Tarvittaessa voi-
daan kivilaatan kiinnittyminen varmistaa mekaanisilla ankku-
reilla. Kivilaattojen näkyvät reunat kalibroidaan mittatarkoiksi 
ja pintakäsihellään. Kivilaatan näkyvien reunojen paksuus on 
tavallisesti 20–40 mm. Laatat, joiden reuna jää piiloon voivat olla 
10–20 mm paksuja. Kivipäällysteinen betonilankku voidaan teh-
dä myös 8 -10 mm paksuisista kalibroiduista ohutlaatoista (kuva 
4-38).

Porrasaskelman liukuesteet toteutetaan avoportaassa samalla 
tavalla kuin kivilaattapäällysteisessä portaassa. Askelmien väli on 
avoportaassa avoin, joten portaan havainnollisuus on yleensä 
riittävä ilman erityistoimenpiteitä.

Kiviaskelmien kiinnitys portaan runkoon

Luonnonkivinen askelma kiinnitetään portaan runkoon kiinni-
tyslaastilla tai -liimalla. Kiinnitys varmistetaan ruostumattomalla 
terästapilla laatan takareunasta tai vaihtoehtoisesti laatan ala-
pinnasta, Tappi kiinnitetään kivilaattaan porattuun reikään reak-
tiivisella liimalla ja ankkuroidaan vastaavasti runkoon porattuun 
reikään asennuksen yhteydessä. Kivilaattaan porattava reikä 
voi olla halkaisijaltaan 1-2 mm tappia suurempi. Betonirunkoon 
tehdään kiinnitysreikä, jonka halkaisijan on säätövaran vuoksi 
oltava noin 3-4 mm tapin halkaisijaa suurempi. Teräsrunkoisessa 
portaassa kiinnitys suunnitellaan tapauskohtaisesti vastaavia pe-
riaatteita noudattaen. Kuvassa 4-39 on esitetty luonnonkivisen 
askelmalankun kiinnitys takareunasta betonirunkoon.

Taulukko 4-7. Kalibroitujen luonnonkivisten seinäverhouslaattojen moduulikokoja.

Kuva 4-43. Sisäseinäverhouksen limityskuvioita.
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Seinärakenteeseen toisesta päästään ankkuroitavan askelma-
lankun kiinnitys suunnitellaan ja mitoitetaan tapauskohtaisesti 
ottaen huomioon vallitsevat olosuhteet. Askelma kiinnitetään 
runkoon kiinnityslaastilla tai -liimalla ja kiinnitys varmistetaan 
tarvittaessa mekaanisesti. Ankkurointisyvyyden tulee olla vähin-
tään 150 mm.

Kaiteen kiinnitys

Avoportaan kaide kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan por-
taan runkoon. Tarvittaessa kaiteen kiinnitys voidaan tehdä myös 
askelmalankun päähän tai kiven läpi kuvan 4-42 mukaisesti. 
Tällöin kaidekuormat on huomioitava porraslankun mitoituk-
sessa ja sen kiinnitysten suunnittelussa. Käytännössä kivi lankun 
paksuuden tulee olla vähintään 60 mm.

Pulttiporras

Pulttiporras on avoporrastyyppi, joka kootaan esivalmistetuista 
osista työmaalla. Itsekantavan staattisen kannatusratkaisun 
ansiosta pulttiporras on kevytrakenteinen. Porraskonstruktio Kuva 4-44. Sisäseinäverhouksen nurkan detaljointitapoja.

Taulukko 4-8. Luonnonkivisten sisäseinän verhousmittojen mittatarkkuus (mm). Kuva 4-40. Luonnonkivinen avokierreporras. Askelman tuenta keskeltä.

Kuva 4-45. Luonnonkiviverhous pilari- ja pilasteriverhouksessa.
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toimii staattisesti niin, että porras kiinnitetään rakennuksen 
runkoon vain ylä- ja alaosastaan sekä tarvittaessa tietyin välein 
porrasaskelmien seinänpuoleisesta päästä. Erillisiä välitukia ei 
tarvita. Suorakulmaiset askelmat tai kiertoaskelmat kiinnitetään 
toisiinsa erikoispulteilla ja tuetaan tarvittaessa joko suoraan tai 
kiinnikkeen avulla seinään. Järjestelmään kuuluu suoria porras-
tyyppejä, L-portaita, U-portaita ja kierreportaita.

Länsi-Saksassa tyyppihyväksytyn pulttiportaan askelmat ovat 
61 tai 71 mm:n paksuiset. Suoran portaan askelmien syvyys on 
370 mm ja leveys 1150 mm. Askelmat koostuvat kahdesta ki-
vilaatasta, jotka on liimattu yhteen ja lujitettu liimauskohdassa 
lasikuitukankaalla. Pulttiportaissa käytetyt kivet ovat lähinnä 
ulkomaalaisia marmoreita. Tapauksesta riippuen portaassa 
saa ilman erillistä välitukea olla 10 - 15 askelmaa. Saksalaisessa 
tyyppihyväksynnässä pulttiporras on rajattu käytettäväksi ilman 
eri selvityksiä vain asuintiloissa, joissa hyötykuormat enintään 
3,5 ken/ m2. Pulttiportaan käyttö Suomessa on toistaiseksi ollut 
vähäistä.

4.5 Luonnonkivinen sisäseinäverhous

Kivilaattakoko ja limitys

Luonnonkivisen sisäseinäverhouksen kivilaattojen koko vaihte-
lee käyttökohteen luonteesta ja laattojen kiinnitystavasta riip-
puen. Verhous tehdään yleensä yhdestä kivityypistä, mutta kivi-
pinnat väritystä voidaan elävöittää sekä seinäpintaa ja sisätilaa 
jäsentää käyttämällä useampia kivityyppejä tai pintakärsittelyjä. 
Kuvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi pysty- tai vaakasuun-
taisia, seinän pääväristä poikkeavia laattalinjoja. Seinäverhouk-
sen limityskuviot ovat yleensä melko yksinkertaisia. Kivilaattojen 
muoto on useimmiten suorakulmainen. Seinäpintojen limitystä 
suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tarpeellisten liikuntasau-
mojen luonteva sijoittaminen verhoukseen. Kuvassa 4-43 on 
esitetty tyypillisiä luonnonkivisiä sisäseinän limitysmalleja.

Luonnonkivisen sisäseinäverhouksen laattojen koko vaihtelee 
tavallisesti välillä 0,01- 0,5 m2. Laattojen sivu mitat ovat vastaa-
vasti 100 - 1200 mm. Laattojen lyhyemmän ja pidemmän sivun 
suhteeksi suositellaan normaalipaksuisilla laatoilla enintään 1:4 
ja ohut-laatoilla vastaavasti 1:3. Seinäverhouslaattojen paksuus 
vaihtelee laatan kiinnitystavasta ja koosta riippuen. Itsekanta-
van seinäverhouksen laattojen paksuus on tavallisesti 15 - 30 
mm. Ohutlaastilla seinä-runkoon kiinnitettävät laatat ovat pak-
suudeltaan 6 - 15 mm. Taulukossa 4-7 on esitetty kalibroitujen 
ohut-laattojen ja pienlaattojen vakiokokoja.

Kuva 4-47. Kivilaattojen mekaaninen kannatus sisäseinäverhouksessa.

Kuva 4-40. Sisäseinäverhouksen kova ja elastinen sauma.
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Sisäseinäverhouksen ulkonurkka voidaan toteuttaa monella eri 
tavalla. Periaatteessa nurkan detaljointi-tavat ovat vastaavat 
kuin julkisivuverhouksessa. Sisäseinässä kivet ovat pienempiä ja 
saumat kapeampia, mikä vaikuttaa nurkkamitoitukseen. Kuvassa
 
 
4-44 on esitetty tyypillisiä sisäseinäverhouksen nurkkadetaljeja. 
Kuvassa 4-45 on esimerkkejä sisäpuolisten pilari ja pilasteriver-
housten toteutuksesta.

Mittatarkkuus

Sisäseinäverhouksen luonnonkivilaattojen mittatarkkuusvaa-
timus riippuu kiinnitystavasta, saumaleveydestä ja kiven pin-
takäsittelystä. Tavanomaista kiinnitystapaa käytettäessä kiven 
paksuusvaihtelut voidaan tasoittaa kiinnityskerroksessa. Kiinni-
tettäessä kivilaatat ohuella liima- tai laastikerroksella on tasaus-
vara huomattavasti pienempi. RYL 90:ssa määritellään sisäseinä-
verhouksen kivilaattojen mittatarkkuus seuraavasti:

”Sisäseinäverhouksen luonnonkivilaattojen sivumittojen mitta-

poikkeama saa olla enintään ± 2 mm. Paksuuden mittapoikkea-
ma saa olla enintään ± 3 mm käytettäessä tavanomaista kiinni-
tystapaa ja enintään ± 1 mm käytettäessä ohutlaastikiinnitystä. 
Kivilaattojen suoruuden mittapoikkeaman tulee olla niin pieni, 
että valmiin seinän vierekkäisten laattojen hammastus hiotussa 
kivipinnassa on enintään 1 mm.”
 
Taulukossa 4-8 on esitetty Kiviteollisuusliitto ry:n suosittelema 
luonnonkivisten sisäseinän verhous-laattojen mittatarkkuus. 
Tapauskohtaisesti voidaan sopia joko väljemmistä tai tiukem-
mista vaatimuksista, mikäli se rakenteen toteutuksen kannalta 
on tarkoituksenmukaista. Tarpeetonta mittatarkkuutta kannat-
taa välttää, koska kivitöissä toleranssin tiukentamisella voi olla 
merkittävä vaikutus kivituotteen hintaan. Kalibroitujen ohut-
laattojen särmät voidaan viistää kevyesti 1 mm faasilla. Seinä-
verhouslaattojen suorakulmaisuuden tulee olla niin tarkka, että 
saumaleveyden vaihtelu ei näy häiritsevästi.
 

Kiviseinän rakennetyypit

Luonnonkiviset sisäseinän verhousrakenteet voidaan jakaa it-
sekantaviin kiviverhouksiin. joissa kivilaatat ovat 15 - 30 mm:n 
paksuista ja ohutlaattaverhouksiin, joissa kivilaattojen paksuus 
on 6 - 15 mm.

Kuva 4-49. Seinäverhouksen ja lattian liitoskohdan liikuntasauma. Kuva 4-50. Luonnonkivinen pöytätaso.
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Itsekantava kiviverhous kannatetaan tavallisesti ala-puolisesta 
lattiarakenteesta. Kivilaatat sidotaan seinärunkoon 2 - 4 pistees-
tä vaakasaumoihin sijoitettavilla vaakasiteillä. Seinärungon tulee 
olla betonia, tiiltä tai muuta riittävän lujaa ja liikkumatonta kivi-
ainetta. Kiviverhous tuetaan yleensä sementtipohjaisella 20 - 40 
mm paksulla taustavalulla noin 1500 mm korkeudelle lattiata-
sosta. Itsekantavan, lattiarakenteesta tuetun, kiviverhouksen 
korkeus saa olla enintään 3000 mm. Korkeat seinäverhoukset 
kannatetaan kerroksittain noin 3000 mm:n välein (kuva 4-46).
Sisäseinän luonnonkiviverhouksen laatat voidaan myös kannat-
taa jokainen erikseen vaaka- tai pystysaumoihin sijoitettavilla 
kiinnikkeillä. Näin tehdään aina, kun kivilaattoja ei voida tukea 
alapuolisiin rakenteisiin. Kivilaattojen paksuuden on tällöin ol-
tava vähintään 25 mm. Kiinnikkeillä kannatettu kiviverhous ei 
kuormita lattiarakennetta. Taustavalu ei tässä rakenteessa yleen-
sä ole tarpeellinen (kuva 4-47).

Ohuet kivilaatat. joiden paksuus on 6 - 15 mm, voidaan kiinnit-
tää seinärunkoon kiinnityslaastilla tai liimalla keraamisten seinä-
laattojen tavoin. Kiinnitys-kerroksen paksuus on tällöin 3 - 5 mm. 
Kivilaattojen paksuuden mittatarkkuuden on ohutlaastikiinnitys-
tä käytettäessä oltava tavallista parempi, jotta laattojen välille ei 
synny häiritsevää hammastusta. Kiinnitys-alustan tulee olla suo-
ra ja tasainen, koska ohuessa kiinnityskerroksessa ei voi oikaista 
alusrakenteen epätasaisuuksia. Kiinnitysalustan on oltavaliik-
kumaton, jotta varmistetaan seinäpinnan moitteeton toiminta. 
Suositeltavaa on, että kiinnitysalusta on kiviaineinen.

Kivilaattapinnan saumojen suunnittelu

Sisäseinäverhouksen saumojen leveys on tavallisesti 2-3 mm. 
Karkeita kivipintoja käytettäessä ja silloin, kun kivilaatat kanna-
tetaan saumoihin sijoitettavilla kiinnikkeillä, kivisauma tehdään 
5-10 mm levyiseksi. Kivilaattaverhous saumataan 1 - 3 vuo-
ro-kauden kuluttua laattojen kiinnityksestä notkealla saumaus-
massalla. Kivien mahdollisen värjääntymisen vuoksi on suositel-
tavaa käyttää vaaleanharmaata tai kiven väristä saumauslaastia. 
Kivipinnan puhdistamisen helpottamiseksi se kastellaan ennen 
saumausta. Saumaustyön jälkeen kivet puhdistetaan, ennen 
kuin saumausaine ehtii kovettua kivilaattaan, yleensä viimeis-
tään 1 tunnin kuluttua. Liikuntasaumat tiivistetään elastisella 
saumausmassalla. Kun kivilaatat kannatetaan erikseen eikä 
käytetä tausta-valua, tiivistetään kaikki laattojen väliset saumat 
tavallisesti elastisiksi. Rakenne on suositeltava, kun seinärungon 
ja kiviverhouksen välillä on odotettavissa suuria liike-eroja (kuva 
4-48).

Kuva 4-52. Luonnonkivisen keittiön pöytätason mitoitus ja kiinnitys kalusteiden 
runkoon

Kuva 4-51. Kivitason reunan muotoilutapoja.



LUONNONKIVIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE 2006
4. Sisätilojen luonnonkivirakenteet

-  28  -

Liikuntasaumojen suunnittelu

Luonnonkivisen seinäverhouksen suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon rakenteiden muodonmuutokset ja liikkeet järjestä-
mällä riittävästi liikuntasaumoja, joissa muodonmuutokset pää-
sevät vapaasti tapahtumaan. Näin voidaan estää muodonmuu-
toseroista johtuvat kivipintojen halkeamat. Liikuntasaumojen 
tarve tulee ottaa huomioon jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta 
saumojen sijoitus voidaan toteuttaa mielekkäästi.

Luonnonkiviseen seinäverhoukseen sijoitetaan seinäpinnan 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi kiinnityskerroksen 
läpi menevä liikuntasauma:

• aina rakennuksen rungon liikuntasauman kohdalle,
• pystysuunnassa 6 - 10 m:n välein, vaakasuunnassa korkeissa 

seinissä kannatuskohtiin 3 m:n välein,
• seinän kulmakohtiin,
• verhouksen yläosan ja ylemmän pohjarakenteen 

liitoskohtaan ja
• kaikkiin kohtiin, joissa on odotettavissa 

rakenteiden liikkeitä.

Itsekantavan sisäseinäverhouksen runkokiinnitysten ympärille 
järjestetään liikevara. Jos on odotettavissa suuria muodonmuu-
toksia tai rakenteiden liikkumista, on suositeltavaa kannattaa 
kivilaatat erikseen rungosta esimerkiksi teräsulokkeilla ja järjes-
tää kaikkiin kivilaattojen välisiin saumoihin liikevara. Jos tällöin 
käytetään kivilaattojen tukena taustavalua, estetään kiven ja 

taustabetonin tartunta esimerkiksi muovikalvon avulla tai käsit-
telemällä kivilaatan takapinta tartuntaa olennaisesti heikentä-
vällä aineella. Seinäverhouksen sijoitetaan tällöin lisäksi tarpeel-
liset liikunta-saumat.
Liikuntasaumat mitoitetaan odotettavissa olevien rakenteiden 
liikkeiden perusteella. Tavallisesti kivilaattapinnan liikuntasau-
mojen leveys on 5 - 10 mm. Saumat täytetään joustavalla tarvik-
keella, kuten esimerkiksi mineraalivillalla, ja tiivistetään elastisel-
la saumamassalla.
 
 

4.6 Muu sisustus

Yleistä

Lattioiden. portaiden ja seinäverhousten ohella luonnonkiven 
käyttökohteita sisutuksessa ovat

• keittiötasot
• kylpyhuoneiden allastasot,
• pöytätasot,
• ikkunapenkit,
• hyllytasot ja
• tulisijat.

Kivitasoihin liittyy usein myös taustaseinän kivilaatoitus ja joskus 
myös lattia- ja seinälaatoitukset. Tulisijojen edustalla käytetään 
yleisesti luonnonkivestä tehtyä lattianpäällystettä kipinäsuojana. 
Kiven käytöllä on sisustuksessa pitkät perinteet. Erityisesti kiveä 
on käytetty välimeren alueen maissa sen arvokkaan ja moni-
puolisen ulkonäön sekä hyvän kestävyyden vuoksi. Uudet mit-
tatarkat kivituotteet mahdollistavat kiven käytön sisustuksessa 
keraamisten laattojen tavoin. Luonnonkivi soveltuu lisäksi mm. 
maljakoiden, kellojen; valaisimien; lautasten; ruokailuvälineiden, 

Kuva 4-54. Luonnonkivinen työtaso ja taustalaatoitus keittiössä.

Kuva 4-53. Kivinen kylpyhuonetaso.
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veistosten ja lukemattomien muiden koriste- ja käyttöesineiden 
valmistukseen.

Sisustuksessa voidaan käyttää kaikkia rakennuskivityyppejä. 
Marmorit ja muut pehmeät kivet ovat suosittuja niiden vaalei-
den sävyjen ja monipuolisen värivalikoiman vuoksi. Kun kivipin-
ta on alttiina likaantumiselle tai kulutukselle, kuten esimerkiksi 
keittiötaksoissa, suositellaan graniitteja ja muita kovia kiviä 
niiden helppohoitoisuuden ja hyvän kestävyyden vuoksi. Sisus-
tuskivien pintakäsittelyt ovat kiillotus tai hionta. Pintakäsittelyn 
valinnassa otetaan huomioon kiven ominaisuudet ja käyttöolo-
suhteet samaan tapaan kuin lattioiden yhteydessä.

Kivitasot

Luonnonkivestä voidaan valmistaa kaikki keittiön, pesu- ja kyl-
pyhuonetilojen ja pöytien tasot. Kivinen tasopinta kestää hyvin 
kosteutta ja kulutusta. Kivipinta on myös hyvä alusta esimerkiksi 
leivottaessa. Kivityyppiä ja pintakäsittelyä valittaessa on otettava 
huomioon kohteen olosuhteet ja erityisesti kivipintaan käytön 
aikana kohdistuvat rasitukset. Vaaleat karbonaattiset kivet, ku-
ten marmorit on aina syytä käsitellä ennen käyttöönottoa pin-
tahuokosiin tunkeutuvalla suoja-aineella, joka estää kivipinnan 
likaantumista ja syöpymistä. Marmorisissa tasoissa, joissa kulu-
tus on kohtalainen tai voimakas kuten keittiötasoissa, ruokapöy-
dissä ja kylpyhuonetasoissa on suositeltavaa valita mattahiottu 
pintakäsittely ja suoja-ainekäsittely, joka samalla syventää kiven 
väriä. Suojakäsittely uusitaan määrävälein aineen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Pöytätasoissa ja työtasoissa, joihin ei koh-
distu voimakasta kulutusta, voidaan käyttää myös kiillotettua 
marmoripintaa. Graniittiset ja muista syväkivistä valmistetut 
tasopinnat voidaan aina tehdä valinnan mukaan joko hiottuina 
tai kiillotettuina.

Kuva 4-58. Luonnonkivisen katonpäällysteen kannatus a) piilokiinnityksellä ja b) 
näkyviin jäävällä metallilistalla.

Kuva 4-57. Massiivinen luonnonkivireunus hotellin vastaanottopöydässä.

Kuva 4-56. Luonnonkivisen hyllytason kannatus kiven reunaan upotetulla tapilla.

Kuva 4-55. Ikkunapenkin kannatus kulmateräskannattimilla.

Luonnonkivisten pöytä- ja allastasojen suunnittelun erikoispiir-
teitä ovat:

• kivitason muotoilu ja mitoitus,
• kiven paksuuden mitoitus,
• kiven reunamuodon valinta,
• aukkojen ja reikien mitoitus,
• erikoisten kividetaljien suunnittelu sekä
• kivitason kannatuksen suunnittelu ja mitoitus.
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Saneerauskohteissa on tärkeä suorittaa paikan päällä kohteessa 
huolellinen mittaus ennen kivitasojen valmistusta, jotta voidaan 
varmistaa kivien hyvä yhteensopivuus.

Kivisten pöytä- ja työtasojen vakiopaksuudet ovat 20 mm ja 30 
mm, mutta muitakin paksuuksia voidaan käyttää. Paksumpi kivi 
valitaan usein ulkonäkösyistä. Paksun kiven reunan muotoilu-
mahdollisuudet ovat paremmat kuin ohuella kivellä (kuva 4-51). 
Kivitason reunaan voidaan haluttaessa kiinnittää reunalista, joka 
lisää kiven paksuusvaikutelmaa. Reunalistaa tai etulevyä käy-
tetään mm. kylpyhuonetasoissa peittämään tasoon asennettu 
pesualtaan alaosa. Siirrettävissä kalusteissa on kiinnitettävä huo-
miota kivitason painoon. Uudet kevyet kivipintaiset, eri tavoin 
jäykistetyt sisustustuotteet mahdollistavat entistä kevyempien 
kivikalusteiden valmistuksen.

Kuvassa 4-52 on esimerkki luonnonkivisten keittiön työtasojen 
suunnittelusta. Altaiden kohdalla, missä kivikaista jää ohueksi, 
kivi on raudoitettu alapintaan upotetulla ja liimatulla lattateräk-
sellä.

Allastasojen aukot ja muut läpiviennit mitoitetaan niin; että ne 
sijoittuvat kivilaadusta riippuen vähintään 50 - 60 mm etäisyy-
delle kivilaatan reunasta. Kapeat reuna-alueet vahvistetaan tar-
vittaessa lähinnä kuljetuksen ja asennuksen aikaisille kuormille 
esimerkiksi kiven alareunaan upotettavalla teräsvahvistuksella. 
Jos aukot kivitasossa ovat huomattavan suuria tai jos taso on 
suurikokoinen, voidaan se jakaa pienempiin osiin, jotka liitetään 
yhteen asennuspaikalla. Kivitasojen enimmäiskoko riippuu kiven 
paksuudesta ja kivityypistä. Kivitason tukirakenteet suunnitel-
laan niin, että ne tukevat kiveä käytön aikaisia kuormituksia aja-
tellen. Syvyydeltään 600 - 620 mm leveä yhtenäinen kivitaso voi 
yleensä olla enintään 1800 mm pitkä. Erikoistilauksesta voidaan 
joistakin kivityypeistä valmistaa pitempiäkin tasoja.

Pesuallas kiinnitetään allastyypistä riippuen kivitasoon joko 
yläpuolelta tai alapuolelta kuvan 4-53 mukaisesti. Alapuolisessa 
kiinnitystapauksessa kivi-tason reunat allasaukon ympärillä hio-
taan haluttuun muotoon ja kiillotetaan.

Kuva 4-50. Luonnonkivinen pöytätaso.

Kuva 4-59. Vuolukivitakka presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä. Takan 
valmistaja on Nunnanlahden Uuni Oy.

Kuva 4-60. Tulikivi Oy:n mallistoon kuuluva, 
Erkki Helasvuon suunnittelema vuolukivitakka.



© Kiviteollisuusliitto 2006-  31  -

Kivitason koon ja muodon määräävät lähinnä sisustuksen 
tarpeet. Luonnonkivi on suosittu yksilöllisesti suunniteltujen 
kalusteiden materiaali. Kiveä voidaan myös luontevasti käyt-
tää kalusteissa eri tavoin yhdistettynä puun, lasin ja metallien 
kanssa. Pöytätason paksuus on tavallisesti 20 - 30 mm. Reunan 
vaihto-ehtoisia muotoilutapoja on esitetty kuvassa 4-51. Kiinni-
tystä varten pöytätason alapintaan voidaan kiinnittää pohjalevy, 
johon pöydän jalat voi kiinnittää puuruuveilla.

Luonnonkivisten pöytä- ja työtasojen suunnitelmista tulee 
käydä selvästi ja yksiselitteisesti ilmi kivikappaleiden mitat, 
työstettävät reiät ja aukot. näkyvien reunojen sijainti ja muoto 
sekä mahdollisen pesualtaan tyyppi ja kiinnitystapa kivitasoon. 
Kivitasojen ja työstettävien aukkojen sivumittojen ja paksuuden 
mittatarkkuus on +/- 1,0 mm. Kiven näkyvän reunan mittatark-
kuus on +/- 0,5 mm.

Kivitasojen mitoituksessa ja asennuksessa on noudatettava 
erityistä huolellisuutta. Kiven työstäminen asennuspaikalla ei 
yleensä ole mahdollista. Kivitason eri osien tarkka ja saumaton 
liittyminen toisiinsa edellyttää kalusteiden ja tukirakenteiden 
asennukselta erittäin hyvää tarkkuutta. L- ja U-muotoisissa ka-
lusteissa on varmistettava liitoskohtien kulmien mittatarkkuus, 
koska pienetkin kulmapoikkeamat aiheuttavat kivitason osien 
liitoskohtiin ulko-näköä haittaavaa epätarkkuutta. Kivitasojen 
mitoituksessa on kivien yhteensopivuuden ohella otettava 
huomioon myös liittyminen ympäröiviin rakenteisiin. Kivitasot 
kiinnitetään yleensä kalusteen runkoon liimaamalla. Tarvittaessa 
kiinnitys voidaan varmistaa mekaanisilla kiinnikkeillä. Kivilaatan 
paino lisää sen vakavuutta kalusteissa.

Ikkunapenkit

Luonnonkivi soveltuu hyvin ikkunapenkkien materiaaliksi. Hy-
välaatuinen luonnonkivi kestää vaurioitumatta ikkunapenkkiin 
käytön aikana kohdistuvat rasitukset, kuten kulutuksen, kosteu-
den, auringonvalon ja ikkunapenkille asetettavien kasvien pai-
non. Kiven luonnonmukainen ulkonäkö sopii hyvin kasvillisuu-
den yhteyteen. Ikkunapenkki on myös osatilan sisustusta.

Ikkunapenkit mitoitetaan yksilöllisesti kohteen suunnitteluta-
voitteiden mukaisesti. Kiven leveys on yleensä 150 - 250 mm. 
Penkki tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdestä kivestä, mut-
ta ositetaan tarvittaessa. Asennuksen yhteydessä ikkunapenkin 
osat liitetään yhteen puskusaumalla tuen kohdalla. Kiven pak-
suus on tavallisesti 20 - 30 mm. Ikkunapenkin etureuna voidaan 
muotoilla vastaavasti kuin kivitaso (kuva 4-51).

Ikkunapenkki kannatetaan tavallisesti kannatinulokkeilla seinä-
rakenteesta. Kannattimien väli valitaan kuormitusten ja kiven 
taivutuskapasiteetin perusteella ja on käytännössä yleensä 400 - 

Kuva 4-50. Luonnonkivinen pöytätaso.

Kuva 4-61. Kiillotetuilla graniittilaatoilla päällystetty tulisija.
Uunisepät Oy:n mallistoa.

Kuva 4-62. Lattiarakenteen muodonmuutoseroista johtuva
halkeama kivilaattapäällysteessä.
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600 mm. Asennettaessa ikkunapenkki ulkonematasona seinään 
kiinnitettävien kannatinulokkeiden varaan jätetään ikkunapen-
kin ja seinän väliin vähintään 10 mm rako lämmitysilman kiertoa 
varten. Kun ikkunapenkki jatkuu yhtenäisenä seinälinjan ja läm-
pöpatterin yli, tehdään penkkiin reiät lämpimän ilman nousua 
varten. Kivipenkin tai hyllytason kannattimien piilottamiseksi 
voidaan ikkunapenkin etureunaan kiinnittää kivilista (kuva 4-55). 
Kivilaatta voidaan kannattaa myös kiven reunaan upotettavien 
tappien avulla ilman näkyviä kulmakannattimia (kuva 4-56). 
Tällöin kiven paksuuden on oltava vähintään 30 mm.

Vanhemmissa rakennuksissa ikkunapenkki kiinnitetään yleensä 
kiinnityslaastilla ikkunasyvennykseen. Tällöin kivipenkistä on 
suositeltavaa tehdä valmistusta varten tarkka syvennyksen mit-
tojen mukainen mittapiirros tai malline.

Sisäkaton verhous Iuonnonkivellä

Luonnonkivi soveltuu myös sisäkaton päällystykseen. Kiveä käy-
tetään tässä tarkoituksessa yleensä silloin, kun muissa huone-
tilan pinnoissa on luonnonkivipäällyste. Teknisesti kivipäällyste 
on suositeltavaa toteuttaa siten, että kivilaatat kannatetaan 
välipohjarakenteesta mekaanisilla kannattimilla, jotka kiinnite-
tään kivilaattojen reunoihin. Kannatin voi olla teräs-tappi, joka 
kiinnittyy kiveen porattuun reikään, tai pitkänomainen laita, joka 
kiinnitetään kiven reunaan sahattuun uraan.

Mekaanisesti kannatetun sisäkatonpäällysteen kivi-laattojen 
paksuuden tulee olla vähintään 30 mm, jotta kiinnitys saadaan 
kunnolla järjestettyä. Kiinnikkeet sijoitetaan laatan reunan kes-
kilinjan alapuolelle, jolloin laatan reunakiinnityksen kapasiteetti 

Kuva 4-50. Luonnonkivinen pöytätaso.
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on mahdollisimman suuri. Kiinnityksen etäisyyden laatan ala-
reunasta on kuitenkin oltava vähintään 10 mm. Kuivassa 4-58 
on esitetty alas lasketun luonnonkivikaton kivilaattojen kiinni-
tyksen periaatteet. Katonpäällyste voidaan tehdä myös kalib-
roiduista, mittatarkoista kivilaatoista, jotka kiinnitetään liimalla 
kattopinnan verhouslevyyn.
 

Tulisijat

Tulisijan varsinainen tehtävä on toimia lämmönlähteenä ja ruu-
anvalmistuksen välineenä. Luonnonkivinen tulisija on kuitenkin 
samanaikaisesti suuressa määrin tilan sisustuksen osatekijä. 
Tulisijalla on suuri vaikutus huonetilan tunnelmaan sekä levossa 
ollessaan, että etenkin sen käytön aikana. Tulisijan edustalle 
tehdään lisäksi yleensä kivinen lattianpäällyste kipinäsuojaksi.

Luonnonkiveä on kaikkina aikoina käytetty sen hyvän tulenkes-
tävyyden ja lämmönvarauskyvyn vuoksi tulisijojen rakentami-
sessa. Tiilitulisijojen yleistyessä luonnonkiven käyttö kuitenkin 
asteittain väheni. Kiveä käytettiin vielä 1970-luvulla lähinnä 
tulisijojen koristelussa. Viime vuosina luonnonkivien käyttö tu-
lisijojen materiaalina on kehittynyt ja lisääntynyt voimakkaasti. 
Muutoksen käynnistäjänä ja edelläkävijänä on toiminut suoma-
lainen vuolukiviteollisuus, joka on aktiivisesti kehittänyt lämpö-
teknisiltä ominaisuuksiltaan erinomaisen kotimaisen vuolukiven 
käyttö- ja tuotantotekniikkaa. Kehitystyö sekä vuolukivitulisi-
jojen käytön elvyttäminen ja niiden aseman vakiinnuttaminen 
tapahtui 1980-luvun aikana, jolloin vuolukiivitulisijojen myynti 
kasvoi erittäin voimakkaasti. Vuolukivitulisijat tehdään kokonaan 
vuolukivestä, joka kestää erittäin hyvin korkeita lämpötiloja, 
johtaa hyvin lämpöä ja varastoi sitä tehokkaasti. Nykyisin mark-
kinoilla on lukuisa määrä eri kokoisia ja mallisia vuolukiviuuneja 
ja -takkoja.

Toinen luonnonkivinen tulisijatyyppi, jonka perinteet ulottuvat 
niin ikään kauas maamme historiaan, on liuskekivistä muuraa-
malla tehty tulisija. Liuskekivien käyttö tulisijoissa perustuu 
niiden hyvään lämmönkestoon ja varauskykyyn. Myös liuskekivi-
tulisijojen mallistoa ja kiven tuotantotekniikka on viime vuosina 
kehitetty. Liuskekivitulisijat tehdään yleensä muuraamalla kivet 
lappeelleen, jolloin tulisijan ulkopinta on karkea ja elävä. Tulisi-
jamalliston kehittymisen ja kiven käytön yleistymisen myötä on 
myös luonnonkiivimuurausta osaavien muurarien määrä vähitel-
len lisääntynyt.

Periaatteessa kaikki muutkin rakennuskivityypit soveltuvat käy-
tettäviksi tulisijojen verhouksessa. Uutta tuotekehitystä edusta-
vat tulisijat joiden verhoilussa käytetään kiillotettuja graniittisia 
ohutlaattoja. Markkinoilla olevien luonnonkivisten tulisijamal-
lien määrä on tätä nykyä runsaampi ja monipuolisempi kuin 
koskaan ennen.

 4.7 Sisätilojen kivirakenteiden
hoito ja kunnostus

Hoito- ja korjaustarve

Luonnonkivipäällyste on kestävä rakenne, jonka hoitotarve on 
yleensä erittäin pieni. Hyvän toimivuuden edellytyksenä on kui-
tenkin, että luonnonkivimateriaali on kestävää ja kivirakenne on 
oikein suunniteltu ja toteutettu. Kivipinnan käyttöikää voidaan 
pidentää asianmukaisella käytöllä sekä hoito- ja suojaustoimen-
piteillä.

Kivilattian hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteitä ovat:

• kivipinnan säännöllinen puhdistus ja käsittely hoitavalla ja 
suojaavalla pesuaineliuoksella,

• likatahrojen poisto lattiapinnasta,
• vanhan ja kuluneen kivipinnan alkuperäistä vastaavan ulko-

näön palauttaminen,
• lohjenneiden laattojen paikkaus ja
• rikkoontuneiden laattojen vaihto.

Seinäverhousten, pöytätasojen, ikkunapenkkien ja muiden si-
sustuskohteiden hoitotarve on yleensä pintojen säännöllinen 
puhdistus ja mahdollinen likatahrojen poisto. Nämä pinnat ovat 
usein, kiillotettuja, joten esimerkiksi hedelmähapon aiheuttama 
syöpymä erottuu marmoripinnassa hyvin ja saattaa vaatia ehos-
tusta. Likaantumisen estämiseksi ja puhdistuksen helpottami-
seksi on suositeltavaa käsitellä likaantumiselle alttiit kivipinnat 
tähän tarkoitukseen kehitetyllä kivisuoja-aineella, esimerkiksi 
silikoniöljyllä. Marmoriset pöytätasot suojataan joskus polyes-
teri-pinnoitteella tai vastaavalla suojaavan kerroksen muodos-
tavalla tarvikkeella. Pinnoite suojaa kiveä, mutta on myös kiveä 
herkempi naarmuuntumaan.

Suunnittelunäkökohtia

Luonnonkivirakenteiden kestävyys varmistetaan ammattitai-
toisella suunnittelulla. Huonot suunnitteluratkaisut ja virheet 
voivat johtaa kivipinnan toiminnallisen laadun ennenaikaiseen 
heikkenemiseen ja kivipäällysteen vaurioitumiseen. Periaatteena 
tulee olla, että rakenteellisessa suunnittelussa mahdollisuuksien 
mukaan pyritään minimoimaan luonnonkivipintaan kohdis-
tuvat rasitukset ja kuormitukset. Toisaalta kivirakenne tulee 
suunnitella niin, että odotettavissa olevat rasitukset aiheuttavat 
mahdollisimman vähän haittaa kivipinnalle. Hyvän kiviteknisen 
suunnittelun periaatteet ja suositeltavia ratkaisuja on esitetty 
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tässä suunnitteluohjeessa. Esimerkkejä huonoista suunnittelu-
ratkaisuista ovat:

• valitaan kivityyppi, jonka kulutuskestävyys on riittämätön 
käytön aikaiseen kulutukseen nähden,

• valitaan kiillotettu pintakäsittely pehmeälle ja tummalle 
kivelle, kohteessa, jossa kulutusrasitus on suuri, jolloin epä-
tasainen kuluminen näkyy häiritsevästi,

• valitaan ohut kivilaatta kohteeseen, jossa kuormitukset ovat 
ajoittain suuret, tai alusrakenteen jäykkyys riittämätön, jol-
loin kivilaatat ovat herkkiä katkeamaan,

• käytetään sementtipohjaista kiinnityslaastia tummalla ja 
ohuella kivellä, jolloin sementin liukoiset suolat vaeltavat 
kivipintaan, kiteytyvät kiven väriä vaaleammiksi alueiksi ja 
rapauttavat kiveä,

• vesi, hiekka ja suolat kulkeutuvat kivipinnalle sisäänkäynnin 
yhteydessä riittämättömästi järjestetyn jalkineiden puhdis-
tuksen seurauksena, jolloin lattia- ja porraspinnan kulutus-
rasitus kasvaa voimakkaasti,

• sijoitetaan lattiaan ja seinäverhoukseen, jossa tapahtuu 
muodonmuutoksia, liian vähän liikuntasaumoja, jolloin ki-
vipäällysteeseen syntyy haitallisia leikkausjännityksiä, jotka 
voivat johtaa rakenteen murtumiseen ja kivilaattojen irtoa-
miseen,

• käytetään saumaus- tai kiinnitystarvikkeita, joista kulkeutuu 
kiveen värjääviä aineita; jolloin kivipinta värjäytyy häirit-
sevästi saumojen kohdalla tai paikallisesti kiinnityslaastin 
kohdalta,

• sovelletaan hankalia ja epätavallisia suunnitteluratkaisuja, 
joista ei ole aiempia kokemuksia, jolloin asennuksen työvir-
heiden riski kasvaa.

Kivipinnan säännöllinen hoito

Kivipinnan puhdistus- ja hoitotarve riippuu pinnan kuormitusas-
teesta, kivilajista ja kiven pintakäsittelystä. Helppohoitoisimpia 
kivipintoja ovat kiiltävät graniittipinnat. Kiiltävään pintaan ei 
lika tartu ja se on helppo puhdistaa. Hiottu marmoripinta on 
suositeltavaa suojata likaantumiselta pintahuokosiin tunkeutu-
valla kivivahalla. Suojavaha levitetään rievulla pyyhkimällä tai 
koneellisesti noin viikon kuluttua asennuksesta, kun kivipinta on 
kuivunut tarpeeksi. Erittäin voimakkaalle likaantumiselle alttiina 
olevat kivipinnat voidaan suojata notkealla, kiven huokosiin tun-
keutuvalla silikonipohjaisella kyllästysaineella. Käsittely uusitaan 
3-5 vuoden välein. Karkeat kivipinnat voidaan sisätiloissa suojata 
kovettuvalla, pinnan sileyttä lisäävällä ja kiven väriä korostavalla 
hartsilla.

Luonnonkivipinta pestään käsin tai koneellisesti. Pesun yhtey-
dessä käytetään neutraalia kivipinnan pesuun tarkoitettua ai-
netta, jolla on säännöllisesti käytettynä kiveä suojaava vaikutus. 

Siivouskertojen määrä valitaan kiven likaantumisen mukaan. 
Ajoittain saattaa olla tarpeen suorittaa lattiapinnan perusteelli-
nen pesu; jolloin vanhat suoja-aineet poistetaan. Tällöin kivipin-
ta voidaan pestä kevyesti hiovilla nylonharjoilla.
 

Tahrojen poisto kivipinnasta

Kivipinnat tulee suojata likaantumiselta rakennus-työn aikana. 
Ennen saumausta kivipinta kastellaan ja tarvittaessa käsitellään 
erityisellä likaantumista estävällä suoja-aineella. Kivilaattapinnan 
tahrat tulee aina poistaa mahdollisimman nopeasti, jotta lika ei 
ehdi imeytyä kiveen. Tahran poistossa sovelletaan ensisijaisesti 
mukaan mekaanista käsittelyä, raaputusta tai harjausta. Tämän 
jälkeen pyritään poistamaan tahra neutraalilla pesuaineella ja 
vedellä. Tahran käsittelyssä on varottava, ettei levitetä tahrivaa 
ainetta kivipinnalle. Mahdollisuuksien käytetään tahran pois-
toon soveltuvia liuottavia kemiallisia aineita. Taulukossa 4-9 on 
esitetty erilaisten tahrojen poistoon soveltuvat aineet ja mene-
telmät.

Kiveä puhdistettaessa on varottava vahingoittamasta kiveä. 
Happamien pesuaineiden käyttöä tulee välttää erityisesti mar-
moripintojen puhdistuksessa. Voimakkaita puhdistusaineita 
käytettäessä voidaan käsittely rajata tarkalleen tahran alueelle 
sekoittamalla puhdistava aine esimerkiksi liidun. perunajauhon 
tai magnesiumin kanssa tahnaksi, joka levitetään käsiteltävälle 
alueelle. Jos kivipinnan kiilto heikkenee paikallisesti voimak-
kaan, syövyttävän tahran tai kemiallisen puhdistusaineen vaiku-
tuksesta, voidaan kivipinnan kiiltoa korjata hiomalla kivipintaa 
paikallisesti hioma-aineella. Hionnan jälkeen käsitelty kohta 
kiillotetaan värittömällä vahalla.

Sisätilojen kivirakenteiden korjaustoimen-
piteet

Kivilattian ja portaiden kuluminen on voimakkainta sisäänkäyn-
tien, kulkuväylien, pysähdyspaikkojen, ja kääntymispaikkojen 
kohdalla sekä yleensä alueilla, joihin liikenne keskittyy, tai 
joissa kulutusrasitus on tavallista suurempi. Kulutusrasitusten 
keskittyminen voi johtaa häiritsevään kivipinnan paikalliseen 
kulumiseen. Portaissa kulutus keskittyy usein erityisen selvästi 
kulkulinjojen kohdalle.

Kivipintaa voidaan hioa ja kiillottaa paikalla käsin tai koneellises-
ti. Hionta voidaan toteuttaa paikallisesti tai pinta voidaan hioa 
kauttaaltaan. Korjaustoimenpinteen tarve ja laajuus määritetään 
tapauskohtaisesti. Kivipinnan hiontatarvetta esiintyy lähinnä 
kalkkikivillä, marmoreilla ja muilla pehmeillä kivillä. Kivilattian 
hiontalaitteita on lisääntyneen huoltotarpeen seurauksena ke-
hitetty, jolloin työn laatu ja taloudellisuus ovat parantuneet Kivi-
pinnan hiontaa suorittavat siihen erikoistuneet yritykset.
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Kristallisointikäsittely on uusi karbonaattisten lattiapintojen en-
tisöintimenetelmä. Siinä kivipintaa kärsitellään happamalla �uo-
riyhdisteellä. Käsittelyssä karbonaatti kiven pintaosassa muuttuu 
kemiallisen reaktion seurauksena kalsium�uoridiksi, joka on 
kotvempi ja paremmin kulutusta kestävä mineraali kuin karbo-
naatti. Kemiallisen käsittelyn jälkeen lattia hiotaan kauttaaltaan 
mekaanisesti haluttuun hienouteen, useimmiten kiiltoon. Ennen 
kristallisointia epätasaisesti kulunut kivipinta hiotaan tarvittaes-
sa suoraksi. Käsittely uusitaan tarpeen mukaan. Kristallisointi-
käsittely soveltuu vain kiville, joiden pääasiallinen mineraali on 
karbonaatti. Käytännössä menetelmää suositellaan vain tiiviille 
kalkkikiville ja marmoreille. Huokoisissa kalkkikivissä, kuten tra-
vertiinissa saattaa ilmetä ongelmia kristallisoinnin alussa tehtä-
vän kemiallisen käsittelyn ulottuessa kiven huokosrakenteeseen. 
Luonnonkivipinnan kristallisointi on ammattitaitoa vaativaa 
työtä, jota suorittavat vain siihen erikoistuneet yritykset.

Kivirakenteeseen voi syntyä koloja, lohkeamia, naarmuja ja 
halkeamia terävien iskujen seurauksena esimerkiksi painavan 
esineen pudotessa kivipinnalle. Epätavallisen suuri paikallinen 
pistekuorma voi aiheuttaa kivilaatan katkeamisen tai irtoamisen; 
jos laatan kiinnityskerros tukee laattaa epätasaisesti. Vaurioalt-
tiita kohtia ovat erityisesti liikuntasaumat, läpiviennit ja yleensä 
kivilaattapäällysteen reuna-alueet, joissa kiven kiinnityskerros 
voi jäädä alennuksen yhteydessä vajaaksi. Kivireunaa voidaan 
vahvistaa reuna-alueilla L- ja T-muotoisten metallilistojen avulla. 
Käytännössä metallilistan asennuksessa on noudatettava erittäin 
suurta huolellisuutta, jotta se ei jää kantamaan kivilaatan reunaa 
ja johda haitallisten taivutusrasitusten syntymiseen kivilaattaan. 
Erityistä huolellisuutta tarvitaan ohutlaastikiinnityksessä.

Kiveä voidaan paikata kivijauheesta ja liimasta sekoitetulla ki-
ven värisellä paikkausmassalla tai liimaamalla lohjenneen palan 
kohdalle korvaava kiven kappale. Pahoin vaurioituneet kivilaatat 
vaihdetaan uusiin. Jos kivipinta on kauttaaltaan erittäin pahoin 
kulunut tai vaurioitunut, kannattaa harkita uuden kivipinnan 
tekoa. Joskus on mahdollista tehdä uusi kivipäällyste suoraan 
vanhan päällysteen päälle.

Korjauksen yhteydessä selvitetään aina myös vaurion syy. Mah-
dollisuuksien mukaan tulee pyrkiä estämään vastaavan vaurion 
toistuminen joko rakenteellisen keinoin tai muilla toimenpiteillä. 
Esimerkkejä kyseeseen tulevista muutostoimenpiteistä ovat:

• jalkineiden puhdistuksen tehostaminen sisäänkäynnin yh-
teydessä;

• liikennevirtojen ohjaus niin, että kivipinnan kuluminen on 
tasaisempaa,

• kivipinnan kuormituksen vähentäminen liikennettä rajoitta-
malla,

• lattian ja portaiden suojaus esimerkiksi matolla tai kemial-
liselta suojakäsittelyllä paikoissa, joissa kulutus on suuri ja 
likaantuminen voimakasta.


