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5. ULKOTILOJEN LUONNONKIVIRAKENTEET

Suomessa kiven käyttö ulkotilojen rakentamisessa on keskitty-
nyt suurimpiin ja vauraimpiin asutuskeskuksiin. Kivirakenteet 
ovat tyypillisesti:

• välittömästi rakennusten ympäristöön kuuluvia rakenteita,
• erilaisia kaupunki- tai taajama-alueen ympäristörakenteita.
• liikennealueiden rakenteita ja
• maastorakenteita.

Yleisimpiä kivituotteiden käyttökohteita ovat olleet katujen, 
kulkuteiden, aukioiden ja torien taso- ja reunakiveykset. Luon-
nonkivestä tehdään myös ulkoportaita, aita- ja muurirakenteita, 
pollareita, kadun-kalusteita ja erilaisia ympäristön tilataidete-
oksia. Raaka-aineena on käytetty etupäässä hyvin lohkeavia, 
hieno- ja keskirakeisia graniitteja. Liuskeita on käytetty lähinnä 
vapaamuotoisina, lohkoreunaisina laattoina ja muurauskivinä 

 5.1 Suunnittelun lähtökohdat

Ulkotilojen luonnonkivirakenteiden
kehitys

Kulkuteiden, pihojen ja torien päällysteet, reunakiveykset, 
portaat ja muurirakenteet olivat varhaisimpia luonnonkiven 
käyttökohteita. Kivirakenteet tehtiin aluksi luonnon muotoile-
mista, lähiympäristöstä kerätyistä irtokivistä, joita käytettiin joko 
sellaisenaan, tai karkeasti muotoiltuina. Kiven työstötekniikan ja 
käsityötaidon kehittyessä alettiin luonnonkivirakenteissa vähi-
tellen käyttää säännönmukaisempia ja mittatarkempia kivituot-
teita. Ulkotilojen kivirakenteita kehitettiin jo antiikin Kreikassa 
ja Roomassa samaan aikaan, kun luonnonkiven käyttö yleistyi 
talonrakentamisessa. Perinteisistä käsityövaltaisista työstömene-
telmistä johtuen ympäristörakenteissa on suosittu ensisijaisesti 
paikallisia, hyvin saatavilla olevia sekä helposti työstettäviä ja 
lohkeavia kivityyppejä.

Kiven arvostus ulkotilojen rakennusaineena on perustunut sen 
hyvään lujuuteen ja kestävyyteen sekä edustavaan ulkonäköön. 
Kivituotteet ovat olleet tyypillisesti massiivisia ja kiven pintakä-
sittelyt karkeita. Kiven käyttökohteet eivät ole aikojen kuluessa 
juuri muuttuneet. Nykyisin käytettyjä kivituotteiden ja käyttö-
teknisten ratkaisujen periaatteita sovellettiin jo kivirakentamisen 
alkuaikoina.

Kivituotteiden valmistustekniikkaa on viime aikoina koneellis-
tettu ja kehitetty entistä rationaalisemmaksi ja monipuolisem-
maksi. Luonnonkivelle on alettu etisiä uudentyyppisiä käyttöso-
vellutuksia myös ulkotilojen rakentamisessa. Uutta tekniikkaa 
edustavat esimerkiksi kivilaatoilla päällystetyt betonielementit.

Kiviaineisten tuotteiden käyttö ympäristörakentamisessa on 
lisääntynyt. Rakennusten ohella on viime vuosina kiinnitetty en-
tistä enemmän huomiota ulkotilojen, rakennuksia ympäröivien 
alueiden laatuun ja viihtyisyyteen. Betonisia ympäristötuotteita 
käytetään nykyisin kasvavassa määrin pihojen, torien ja muiden, 
pääasiassa kevyelle liikenteelle tarkoitettujen: väylien päällys-
teenä ja reunakivenä. Kiinnostus luonnonkiven käyttöön näissä 
kohteissa on samalla jatkuvasti lisääntynyt. Betonituotteiden 
kestävyydessä on ilmennyt ajoittain puutteita esimerkiksi por-
taissa ja reunakiveyksissä, mikä on osaltaan lisännyt kiinnostusta 
luonnonkiveä kohtaan.

Kuva 5-1. Japanilaisen puutarhan suunnittelussa tavoitellaan täydellistä luonnon 
harmoniaa ja ajatonta kauneutta.
Puutarhan keskeiset rakennusaineet ovat luonnonkivet ja kasvit.
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kävelyteiden, portaiden ja muurien rakennusaineena maastossa 
ja puutarhoissa.
 
 

Kivirakenteiden suunnittelun
erikoispiirteet

Ulkotilojen kivirakenteissa on kautta aikojen noudatettu samo-
ja, hyväksi havaittuja periaatteita. Kivituotteet ja – rakenteet 
mitoitetaan paksummiksi ja massiivisemmiksi kuin sisätiloissa. 
Kivet asennetaan olosuhteista riippuen joko hienoon asen-
nushiekkaan tai maakosteaan betoniin suurehkolla työvaralla. 
Kivituotteet ovat useimmiten lohkopintaisia tai hakattuja. Tole-
ranssivaatimukset ovat väljemmät kuin muissa kivirakenteissa. 
Viime aikoina on mittatarkkojen, sahattujen ja poltettujen tai 
ristipäähakattujen kivituotteiden käyttö lisääntynyt. Markkinoil-
le on myös tullut uusia ympäristörakentamiseen tarkoitettuja 
luonnonkivituotteita. Edullisimpia ovat tavallisesti lohkomalla 
valmistetut kivituotteet.

Luonnonkiven käytön kasvaessa, kivituotteiden määrän lisään-
tyessä ja käyttöalueiden monipuolistuessa on suunnittelun 
merkitys korostunut. Ulkotilojen kivirakenteiden laatuun, kestä-
vyyteen ja kustannuksiin voidaan vaikuttaa monin tavoin suun-
nitteluvaiheessa. Kivituotteiden merkitys rakenteiden toimivuu-
den kannalta on tärkeä. Luonnonkivipäällysteen tai verhouksen 
ohella on kuitenkin tarkasteltava koko rakennetta, joka joutuu 
kestämään moninaisten liikennerasitusten ohella Suomen olo-
suhteissa myös talven rasitukset eli maan routaantumisen sekä 
suolaveden rasituksen.

Ulkotilojen rakenteiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomio-
ta erityisesti kivisten rakenneosien mitoitukseen ja rakentei-
den kosteustekniseen toimintaan. Maanvaraisten rakenteiden 
suunnittelussa on myös selvitettävä maaperän ominaisuudet, 
erityisesti sen kantavuus ja routivuus. Käytännön suunnittelutoi-
menpiteet voidaan jakaa kivisten rakenneosien ja rakenteiden 
suunnitteluun. Tehtäväluetteloon sisältyvät käyttökohteesta 
riippuen tarvittavassa laajuudessa seuraavat toimenpiteet:

• kivityypin ja pintakäsittelyn valinta,
• kivisten rakenneosien mitoitus,
• saumojen suunnittelu,
• kosteusteknisen toiminnan suunnittelu,
• maaperän ominaisuuksien selvitys,
• kuormitusten selvitys,
• rakennetyypin valinta,
• rakenteellisen toteutustavan valinta,
• kohteen toteutuksen aikataulusuunnittelu,
• kivitöiden toteutuksen valvonta.

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

• luettelo kivituotteista,
• kivityyppiluettelo ja pintakäsittelyt,
• kivirakenteiden mittapiirustukset, - rakennesuunnitelmat ja 

piirustukset, - kiinnitys- ja saumaustarvikeluettelot,
• lujuuslaskelmat tarvittaessa,
• luonnonkivituotteiden valmistuspiirustukset, kivirakentei-

den asennustyöpiirustukset,
• kivirakenteiden työselitykset.
 

Kivirakenteiden rasitukset ja
laatuvaatimukset

Rakenteiden toimintaperiaatteet

Rakennetun ympäristön esteettisiin ja toiminnallisiin ominai-
suuksiin kiinnitetään nykyisin entistä enemmän huomiota. 
Näyttävyyden ja edustavuuden ohella ulkotilojen rakenteilta 
odotetaan tyypillisesti myös varsin pitkää käyttöikää. Ulkotilojen 
luonnonkivisten rakenneosien tulee kestää vaurioitumatta ja 
häiritsevästi muuttumatta niihin kohdistuvat kuormitukset sekä 
fysikaaliset ja kemialliset rasitukset. Rakenteiden on lisäksi täy-
tettävä muut niiden käyttöön liittyvät vaatimukset.

Ulkotilojen luonnonkivipäällyste on periaatteessa kantava  
kuormituksia siirtävä rakennekerros. Kivinen päällyste siirtää 
liikenteen kuormitukset alusrakenteille. Katukivipäällyste muo-
dostuu pienistä kappaleista. Saumojen määrä rakenteessa on 
suuri. Kuormituksen alaisena saumattu kivipäällyste toimii kuten 
taipuisa päällyste. Yksittäiset kivet toimivat puristettuina ja siir-
tävät kuormat pohjamaalle. Rakenteen mitoittavat tekijät ovat 
pohjamaan ja sitomattomien rakennekerrosten pystysuorat pu-
ristusjännitykset.

Tasojen ja muiden maastorakenteiden kivilaattapäällysteessä 
kivilaatta toimii kuormitusten alaisena taivutettuna ja sen mitoi-
tuksen määräävät laatan alapintaan syntyvät taivutusvetojänni-
tykset sekä segmentillä sidottuun kiinnityskerrokseen syntyvät 
veto-jännitykset. Nykyisin rakennettavat luonnonkiviset muuri-
rakenteet ovat yleensä itsekantavia muureja, joita kuormitetaan 
vain harvoin muiden rakenteiden painolla. Täyskivinen tukimuu-
ri, ja istutusaltaan reunus mitoitetaan myös maanpaineelle. Ve-
sialtaissa otetaan huomioon myös vedenpaine. Kun vaakakuor-
mat ovat suuria, ne kannatetaan yleensä betonirakenteella, joka 
verhotaan luonnonkivimuurilla.

Kuormitukset
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Luonnonkivirakenteisiin kohdistuvat kuormitukset määritetään 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B1 ja soveltuvilta 
osin Rakenteiden kuormitusohjeiden (RIL 144-1990) mukaisesti. 
Liikennekuormien määrityksessä voidaan käyttää myös ohjetta 
Kadunrakennuksen yleiset ohjeet 1976 (KTO-76).

Rasitusten laatu ja merkitys kivirakenteen toiminnan kannalta 
vaihtelevat olosuhteista riippuen. Eniten rasitettuja ovat raken-
teiden nurkat ja kulkuväylien päällysteet. Liikennekuormat ovat 
suurimmat taso- ja reunakiveyksissä, joihin kohdistuu ajoneuvo-
kuormia.

Kivirakenteiden pysyviä kuormia ovat rakenneosien paino ja 
maanpaine tukimuureissa. Ulkotilojen kivirakenteisiin kohdis-
tuvista luonnonkuormista merkittäviä ovat vedenpaineen ja 
liikkuvan veden aiheuttamat aaltokuormat ja jääkuormat ranta-
rakenteissa. Muut kuormitukset ovat lähinnä henkilö- ja liiken-
nekuormia ja erilaisia rakenteiden siirtymisestä ja muodonmuu-
toksista aiheutuvia muuttuvia kuormia. Poikkeustapauksissa 
tulevat kyseeseen myös liikenteen törmäyskuormat.
 
Kivipäällysteiden mitoituksessa määrääviä ovat erilaiset Iiiken-
nekuormat. Portaissa kuormitukset ovat lähinnä henkilölii-
kenteestä aiheutuvia hyötykuormia. Kantavat muurirakenteet, 
tukimuurit sekä istutus- ja vesialtaiden reunamuurit mitoitetaan 
tapauskohtaisesti rakenteeseen kohdistuvien pysty- ja vaaka-
kuormien perusteella. Tukimuureissa mitoittava kuorima on 
maanpaine.

Liikennekuormat aiheuttavat päällysrakenteeseen vaihtelevia 
puristus-, veto- ja leikkausjännityksiä. Kiivilaatat kiinnitetään 
alustaan tasaisesti, joten kivi-päällysteeseen syntyvien taivu-
tusrasitusten suuruus riippuu alusrakenteen jäykkyydestä ja 
taipumista. Ajoneuvojen jarruttaessa ja kiihdyttäessä syntyy 
päällysteeseen tason suuntaisia rasituksia. Näitä rasituksia esiin-
tyy bussikaistoilla, -pysäkeillä ja katujen risteysalueilla. Ajoneu-
voliikenteen tärinästä aiheutuu päällysrakenteisiin dynaamisia 
kuormituksia. Liikennealueilla kuormituksen suuruus voidaan 
määritellä kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen arvioiden määrän 
mukaan. Taulukossa 5-1 on esitetty Suomen Kunnallisteknillisen 
yhdistyksen julkaisemat kadunrakennuksen teknisten ohjeiden 
mukaiset ohjeelliset liikennekuormat erityyppisillä katualueilla.
 
Reunakiviin kohdistuvat liikenteen ja katujen kunnossapito-
koneiden aiheuttamat voimakkaat sysäyskuormat ja kulutus. 
Erityinen rasitus kivipäällysteille ja reunakiville syntyy lumen 
aurauksesta ja muusta raskaasta huoltoliikenteestä. Merkittävä 
kulutusrasitus aiheutuu ajoneuvojen nastarenkaista vilkkaasti 
liikennöidyillä ajoteillä (katuluokat 1-3).

Muut rasitukset

Ulkotilojen kivirakenteisiin kohdistuvien muiden rasitusten 
laatu, määrä ja merkitys selvitetään tapauksittain. Normaaliolo-
suhteissa muita ulkotilojen kivirakenteisiin kohdistuvia rasituksia 
ovat lähinnä ilmastorasitukset, jotka voivat olla luonnollisia tai 
inhimillisestä toiminnasta johtuvia. Ilmastoperäisiä ja käytöstä 
johtuvia ulkoisia rasitustekijöitä ovat:

• sade,
• lämpötilanvaihtelut,
• pakkanen,
• liikenteen pakokaasujen rikki- ja typpiyhdisteet, ajoneuvois-

ta tippuvat öljyt, polttoaineet ja muut likaavat aineet
• Iiikennesuolat ja kiinnityskerroksesta peräisin olevat liukoi-

set suolat,
• muu lika,
• auringon UV-säteily.

Päällysrakenteiden mitoituksessa otetaan huomioon alusraken-
teen ominaisuudet, joista merkittävimmät ovat kantavuus ja 
routivuus. Kivipäällysteiden kallistukset suunnitellaan siten, että 
sade- ja sulamisvedet johtuvat poispäin rakenteista.

Kivituotteiden ja kiinnitystarvikkeiden laatuvaatimukset

Luonnonkiviä, luonnonkivitöitä ja julkisivuverhousta koskevat 
yleiset laatuvaatimukset esitetään RYL 90 luvussa 40. Ulkotilojen 

Taulukko 5-1. Katujen ryhmitys liikennekuormien mukaan.
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kivirakenteita koskevia tuote- ja rakenneosakohtaisia vaatimuk-
sia ja ohjeita on annettu lisäksi seuraavissa lähteissä:

• SFS 4157, Nupukivet,
• SFS 4158, Noppakivet,
• SFS 4159. Reunakivet,
• RT 824.21, Luonnonkivimuurit ja -verhoukset,
• RT 89-10063, Päällystykset ja portaat maastossa. 
• Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysterakenteena SKTY 14

RYL 90:ssa määritetään hyvän rakennustavan mukainen kivilaat-
tojen, kivitoimituksen ja varastoinnin, kiinnitystarvikkeiden ja 
alustan laadun laatutaso. Lisäksi esitetään yleiset vaatimukset 
mm. luonnonkivitöiden suoritukselle sekä luonnonkivilaatoista 
tehtyjen rakenteiden rakennusosakohtaiset laatuvaatimukset. 
Ulkotilojen luonnonkivituotteiden yleiset laatuvaatimukset ovat 
samat kuin muissa käyttökohteissa (ks. esim. 3.2). Ulkotiloissa 
käytettävien kiinnitys- ja saumausmassojen ja -tarvikkeiden tu-
lee olla pakkasenkestäviä.

Maaperän routivuuden huomiointi

Luonnonkivinen päällys-, porras- tai muurirakenne ei estä 
alapuolisten rakennekerrosten ja pohjamaan routaantumista. 
Erityisesti maaperän routivuuteen on kiinnitettävä huomiota 
maastorakenteissa kuten portaissa ja muureissa sekä muissa 
rakennuksista erillään olevista rakenteista. Suunnittelun yleispe-
riaate on, että kivipäällysteissä, reunakiveyksissä, portaissa sekä 
aidoissa ja muureissa tehdään maaperän kantavat rakenneker-
rokset routimattomista maalajeista. Karkeissa ja lämpöä hyvin 
johtavissa aineksissa routa toisaalta tunkeutuu rakennekerros-
ten kautta jopa syvemmälle kuin ympäröivillä alueilla. Maaperän 
routaantumista korostaa vielä lumen auraus ja poistaminen 
kivisten rakenneosien päältä.

Talvella routaantunut alue kantaa hyvin, mutta keväällä roudan 
sulaessa voi mahdolliset routavauriot havaita selvästi. Vauri-
oita voivat olla maan jäätymisestä aiheutuvat routanousut tai 
maaperän kantavuuden heikentyminen jään sulaessa vedeksi. 
Routanousut ovat yleensä sitä suurempia, mitä suurempi roudan 
tunkeutumissyvyys on routivassa alusrakenteessa. Maastora-
kenteiden suunnittelussa voi käyttää hyväksi routivien maala-
jien jakoa routivuuden perusteella. Taulukossa 5-2 on esitetty 
yhteenveto tavallisimpien maalajien routivuudesta. Routanou-
sujen suuruutta voi arvioida laskennallisilla menetelmillä, jotka 
perustuvat mitoittaviin pakkasmääriin, maaperän maalajien 
ominaisuuksiin ja muihin routasuojauksiin. Routavaurioita voi-
daan torjua:

• korvaamalla routiva maa-aines routimattomalla riittävän 
suurella alueella,

• kasvattamalla routimattomien rakennekerrosten paksuutta 
alus- tai päällysrakenteessa,

• –äyttämällä lämpöeristyksiä, jotka toimivat pakkasvastuksi-
na, estävät tehokkaasti roudan tunkeutumista ja vähentävät 
kaivusyvyyden tarvetta.

Häiritsevän suuret tai epätasaiset ja kivirakenteen toimivuutta 
heikentävät routanousut korjataan purkamalla ja oikaisemalla 
pintarakenne. Tarvittaessa lisätään samalla soveltuvilla menetel-
millä rakenteen kestävyyttä routaa vastaan.
 

5.2 Kivityypin ja pintakäsittelyn
valinta

Ulkotilojen rakenteissa kivimateriaalin laatuvaatimukset ovat 
kiven käytön lisääntyessä täsmentyneet. Ympäristörakenteilta 
odotetaan tyypillisesti erittäin pitkää käyttöikää. Luonnonkiven 
käytön aikaiset olosuhteet ovat toisaalta muuttuneet entistä 

Taulukko 5-2. Maalajien routivuusluokitus.

Kuva 5-2. Liuskekivilaattojen ja graniittisten noppakivien käyttöä tasopäällysteessä 
ja istutusten rajauksessa. Aker Brygge, Oslo.
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ankarammiksi. Luonnonkivityypin yleiset valintaperusteet sekä 
kivien ominaisuudet ja soveltuvuus käsitellään kohdassa 2.3. 
Kivien pintakäsittelyvaihtoehdot esitetään kohdassa 2.4.3.

Kiven ulkonäön vaihteluun ja elävyyteen suhtaudutaan ulkoti-
lojen kivirakenteissa yleensä hyväksyvämmin, kuin talonraken-
nuksen käyttökohteissa. Ulkotilojen kivirakenteissa on perintei-
sesti käytetty paikallisia kivilaatuja ja toisaalta hyvin lohkeavia 
tasarakeisia kivilaatuja kuten Kurun harmaata graniittia, Myrs-
kylän punaista graniittia ja Vehmaan punaista graniittia, sekä 
vähäisessä määrin mustia kivityyppejä. Viime vuosina yleistynyt 
koneellinen lohkontatekniikkaa mahdollistaa teknisesti huo-
mattavasti laajemman kivivalikoiman ja rationaalisemman tuo-
tannon pienikokoisten ympäristökivituotteiden valmistuksessa. 

Sahattuja kivituotteita voidaan periaatteessa valmistaa kaikista 
rakennuskivilaaduista. Graniitin ohella ympäristörakentamisessa 
on käytetty lähinnä liuskekiviä.

Kivien pintakäsittelyt ovat ympäristörakentamisessa yleensä 
karkeita, mikä tasoittaa kiven värivaihtelua. Tyypillisesti kivituot-
teet ovat olleet lohkopintaisia tai karkeahakattuja. Kiventyöstö-
tekniikan menetelmien kehittyessä ovat uusina pintakäsittelyinä 
yleistyneet ristipäähakattu ja poltettu kivipinta. Lohkopintaisten 
graniittien ja muiden kovien kivityyppien lohkonnassa on siirryt-
ty käsityöstä koneelliseen lohkontaan. Karkeahakattua kivipin-
taa käytetään nykyisin lähinnä reunakivituotteissa.

Kiven fysikaalisten ominaisuuksien merkitys ei yleensä ole erityi-
sen tärkeä ulkotilojen kivirakenteissa. Poikkeuksena ovat taivu-
tuksen alaiset kivilaatat, joiden mitoitus perustuu kiven taivutus-
vetolujuuteen. Kivipäällysteissä ja liikennekuormien kohteena 
olevissa rakenteissa korostuu luonnonkiven tiiviyden, eheyden 
ja halkeilemattomuuden merkitys. Ulkotilojen kivirakenteissa 
käytettävältä luonnonkiveltä edellytetään hyvää säänkestävyyt-
tä. Kivirakenteisiin kohdistuvat usein varsin ankarat rasitukset, 
joita lisää osaltaan katujen talvisuolaus.

Myös ympäristörakentamisessa on hyödyllistä varmistaa halutun 
kivityypin saatavuus ja toimitusaika hyvissä ajoin. Riittävän väljä 
aikataulu mahdollistaa kohteen kannalta optimaalisten ratkaisu-
jen etsimisen, mikä merkitsee samalla hallittua kustannus-suun-
nittelua.

Graniitit ja muut syväkivet soveltuvat lujuutensa ja säänkes-
tävyytensä ansiosta erinomaisesti ulkotilojen kivirakenteisiin. 
Kivien väri- ja tyyppivalikoimaa on viime vuosina täydennetty.

Kalkkikiviä, marmoreita ja muita karbonaattikiviä käytettiin 
ennen yleisesti ulkotilojen kivirakenteissa. Ne olivat suosittuja 
helpon työstettävyytensä, hyvän saatavuutensa ja vaalean ul-
konäkönsä ansiosta. Nykyisin karbonaattisten kivityyppien käyt-
tö on niiden puutteellisen säänkestävyyden vuoksi vähäistä.
 
Vuolukivi soveltuu hyvän säänkestävyytensä ansiosta useimpiin 
ulkotilojen kivirakenteisiin. Kiveä ei kuitenkaan suositella sen 
pehmeyden vuoksi ajoratapäällystyksiin, joissa liikennekuormat 
ovat suuret.

Liuskeiden ja kvartsiittien perinteisiä käyttökohteilta ovat 
puutarhojen, pihojen, kulkuväylien ja portaiden päällystys. Lius-
keista valmistetaan myös muurirakenteita. Kivilaattoja käytetään 
yleensä vapaamuotoisina ja niiden pintakäsittely on luonnon 
lohkopinta.

Kuva 5-3. Noppakivi, kuvan merkintöjen mukaisesti a = b = d.

Taulukko 5-3. Esimerkkejä noppakivituotteista.
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5.3  Tasokiveykset

Kivituotteet

Yleistä

Luonnonkivipäällysteitä on perinteisesti käytetty Suomessa 
lähinnä pääkatujen ja torien päällysteenä suurkaupungeissa. 
Luonnonkivituotteet soveltuvat hyvin myös luiskaverhouk-
siin, sekä jalankulkualueiden, pienimuotoisten torialueiden, 
puistojen, pihakatujen ja piha-alueiden päällysrakenteisiin. 
Luonnonkivituotteiden tuotevalikoima on nykyisin entistä mo-
nipuolisempi. Perinteisten nupun, noppakivien ohella on tarjolla 
mittatarkkoja ja viimeisteltyjä päällyskivituotteita entistä useam-
mista kivilaaduista. Päällyskivituotteiden tuotantomenetelmiä 
on kehitetty ja niiden edullisuus on samalla parantunut.

Luonnonkivipäällyste on käytännössä todettu edulliseksi ratkai-
suksi monesta eri syystä:

• luonnonkivipäällyste on hyvin kulutusta ja kuormia kestävä 
ja deformoitumaton päällyste raskaastikin liikennöidyillä 
alueilla kuten kaduilla, pysäköintipaikoissa ja bussipysäkeil-
lä,

• luonnonkivi kestää hyvin öljyjä ja polttoaineita,
• kivipäällysteen kunnossapitokustannukset ovat alhaiset,
• kivipäällysteen korjaus on helpohkoa ja purettu kiveys voi-

daan käyttää uudelleen,
• kivien väriä ja kuviointia vaihtelemalla voidaan päällysra-

kennetta kuvioida monin tavoin.

Luonnonkivisten tasokiveystarvikkeiden tuoteryhmät ovat:
• noppakivet,
• nupukivet eli katukivet,
• katulaatat ja
• kenttäkivet.

Noppakivet

Noppakivi on tasasivuinen, kuution muotoinen kivituote, jonka 
kaikki sivut ovat periaatteessa yhtä pitkät. Käytännössä mitat 
ja toleranssit määritetään näkyvälle pinnalle. Alapinta tehdään 
tavallisesti pienemmäksi kuin yläpinta. Alapinnan pinta-alan on 
kuitenkin oltava vähintään 3/4 yläpinnan alasta. Noppakivessä 
tulee olla vähintään kaksi yhdensuuntaista pintaa, jotka ovat 
nopan ylä- ja alapinnat. Nopan sivupintojen tulee olla likimain 
kohtisuorat ja niin tasaiset, että kivet voidaan tiiviisti ja lujasti 
asettaa toistensa viereen.

 
 Noppakivistandardi SFS 4158 on vahvistettu vuonna 1978. Siinä 
määritetään vakiomuotoisen noppakiven mitat, mittatarkkuus, 
materiaalivaatimukset ja pintojen käsittelytapa. Standardin mu-
kaisen noppakiven sivumitta on 100 mm ja mittatarkkuus ± 15 
mm. Noppakiven materiaalin tulee olla hyvänlaatuista, kulutusta 
kestävää graniittia tai muuta samanveroista kiveä, jossa ei ole 
rikkumia ja halkeamia. Kvartsijuovaisuutta tai pintalustoa ei saa 
esiintyä kiven yläpinnassa. Kivien tulee olla jokseenkin saman-
värisiä. Noppakivi valmistetaan standardin mukaan lohkomalla, 
joten pinnat ovat muuten käsittelemättömiä (kuva 5-3).

Noppakiviä valmistetaan nykyisin standardin mukaisen vakio-
koon ohella useita muitakin kokoja. Noppien pintakäsittelyta-
vassa ja tuotteiden mittatarkkuudessa on useita vaihtoehtoja. 
Taulukossa 5-3 on esitetty nykyisin käytettyjä noppakivituottei-
ta. Noppien sivumitat vaihtelevat välillä 50- 140 mm. Pintakä-
sittelyvaihtoehtoina tulevat lohkotun pinnan ohella kyseeseen 
myös rakennuskivien pintakäsittelyt: poltettu, ristipäähakattu, 

Kuva 5-4. Sahatuista noppakivistä tehty kivipäällyste suurkaupungissa. Pintaa on 
kuvioitu vaihtelemalla kivityyppiä ja pintakäsittelyä. Kohteen erikoisuutena ovat 
kiillotetuilla noppakivillä tehdyt raidat ja rajaukset.
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hiottu ja sahattu. Nopat valmistetaan joko lohkomalla tai sahaa-
malla. Sahattujen noppien toleranssi on huomattavasti parempi 
kuin lohkottujen. Pintakäsitellyt nopat voidaan valmistaa myös 
lohkoreunaisina. Isoja noppia tehdään myös matalampina, esi-
merkiksi 80 mm korkeina, jotta kivien yhdistäminen esimerkiksi 
betonikivipäällysteeseen on helppoa.

Uudet eri tavoin pintakäsitellyt ja mittatarkat noppakivet lisää-
vät noppien käyttömahdollisuuksia. Haluttaessa noppakive-
yksestä voidaan tehdä yhtä tasainen kuin kivilaattapinnasta ja 
saumaleveyttä voidaan pienentää. Noppakivien värivalikoima 
on nykyisin entistä monipuolisempi. Lohkottujen noppien raa-
ka-aineena suositaan hyvin lohkeavia tasarakeisia kivilaatuja. 
Mittatarkkoja noppia voidaan periaatteessa valmistaa kaikista 
rakennuskivityypeistä.

Nupukivet (I. katukivet)

Nupukivi on suorakulmainen kivituote. Sen mitat ja toleranssit 
määritetään näkyvälle pinnalle. Yläpinnan on oltava suorakul-
mainen ja kiven kulmien on oltava ehjät. Lohkotun nupukiven 
yläpinta käsitellään ryöstämällä niin, että nystyröiden korkeus 
siinä on enintään 5 mm ja lovien syvyys enintään 10 mm. Alapin-
ta tehdään tavallisesti pienemmäksi kuin ylä-pinta. Alapinnan 
leveys saa olla korkeintaan 30 mm ja pituus vastaavasti 40 mm 
pienempi kuin yläpinnan vastaava mitta. Nupukivessä tulee olla 
vähintään kaksi yhdensuuntaista pintaa, jotka ovat sen ylä- ja 
alapinnat. Nupukiven sivupintojen tulee olla likimain kohtisuo-
rat ja niin tasaiset ja suorat, että kivien välinen sauma on enin-
tään 10 mm levyinen.

Nupukivistandardi SFS 4157 on vahvistettu vuonna 1978. Siinä 
määritetään vakiomuotoisten nupukivien mitat, mittatarkkuus, 
materiaalivaatimukset ja pinto¬jen käsittelytapa. Nupukiven 
mitat ovat kuvan 5-6 merkintöjen mukaisesti seuraavat:

a = 140±10mm
b = 250 ± 50 mm
d = 140 ± 10 mm (tyyppi M) 
       170 ± 10 mm (tyyppi K)

Standardin mukaan nupukivien materiaalin tulee olla hyvää ku-
lutusta kestävää graniittia tai muuta samanveroista kiveä, jossa 
ei ole rikkoumia ja halkeamia. Kvartsijuovaisuutta tai pintalustoa 
ei saa esiintyä kiven yläpinnassa. Kivien tulee olla jokseenkin 
samanvärisiä. Standardin mukainen nupukivi valmistetaan loh-
komalla.

Standardin mukaisen vakiokoon ohella tuotetaan nykyisin mata-
lia nupukiviä ja eripituisia nupukiviä.
 
Sahattujen kivien mitat vaihtelevat tapauksittain. Pintakäsittely-
tavassa ja tuotteiden mittatarkkuudessa on useita vaihtoehtoja. 
Matala nupukivi, jonka korkeus on 80 mm soveltuu hyvin käytet-
täväksi yhdessä esimerkiksi betonikivien kanssa.

Lohkotun ja karkeahakkaamalla viimeistellyn pinnan lisäksi nu-
pukivipinta voi olla poltettu, ristipäähakattu, hiottu ja sahattu. 
Nupukivet valmistetaan joko lohkomalla tai sahaamalla. Sahatun 
nupukiven mittatarkkuus on huomattavasti parempi kuin loh-
kotun. Käytännössä sahattujen kivien toleranssi on tavallisesti± 
3 mm. Pintakäsitellyt nupukivet voidaan valmistaa myös lohko-
reunaisina.

Eri tavoin pintakäsitellyt ja mittatarkat nupukivet lisäävät nupu-
kiveyksen käyttömahdollisuuksia. Haluttaessa nupukivipinnasta 
voidaan tehdä entistä tasaisempi ja sen saumaleveyttä voidaan 
pienentää. Nupukivien värivalikoima on nykyisin entistä mo-
ni-puolisempi. Lohkottujen kivien raaka-aineena suositaan hyvin 

Kuva 5-5. Esimerkki noppakivien käytöstä laatoitetun tasopinnan ja rakennuksen 
liittymäkohdassa.

Kuva 5-6. Nupukivi eli katukivi.
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lohkeavia tasarakeisia kivilaatuja. Mittatarkkoja, sahattuja kiviä 
voidaan periaatteessa valmistaa kaikista rakennuskivityypeistä.

Katulaatat

Katulaatat ovat tasopäällysteissä käytettäviä luonnonkivilaattoja. 
Ne valmistetaan tavallisesti samoilla menetelmillä kuin raken-
nuskivilaatat. Yleensä katulaattojen kaikki sivut ovat sahattuja 
ja suoria. Katulaatan reunat voivat olla myös lohkotut. Katulaa-
tan pintakäsittelyvaihtoehdot ovat samat kuin rakennuskivillä. 
Yleisimmin käytettyjä ovat poltettu ja ristipäähakattu kivi pinta. 
Katulaatat ovat tavallisesti suorakaiteen muotoisia ja tapauskoh-
taisesti vaihtelevan kokoisia. Jos katulaattaa käytetään havain-
nollista-massa kulkuväylää esimerkiksi noppakivistä tehdyssä 
päällysteessä, siitä käytetään nimitystä kaista-laatta.

Katulaattojen vakiopaksuuksia ovat esimerkiksi 50 mm ja 80 
mm. Katulaattojen sivumittojen toleranssi on sahatuilla reu-
noilla tavallisesti± 3 mm ja lohkotuilla reunoilla vastaavasti ± 10 
mm. Käytännössä katulaattojen mitoitus on aina tarkistettava 
tapauskohtaisesti ottaen huomioon kuormitukset, kiinnitystapa 

ja alustan kantavuus. Taulukossa 5-4 on esitetty katulaatan oh-
jeellinen mitoitus eri tapauksissa, kun kivipäällyste on kiinnitetty 
maakostealla betonilla hyvin tiivistetylle alustalle niin, että laatta 
on kauttaaltaan tasaisesti tuettu. Laskelmissa oletetaan kivipääl-
lysteen ja alusrakenteen toimivan täysin kimmoisasti. Alustan 
kantavuus on suhteellisen hyvä. Laskelmissa on käytetty alustan 
kimmomoduulina arvoa 1500 MN/m2, mikä vastaa sementillä 
lujitetun kitkamaan tai bitumisoran tyypillistä lukuarvoa. Mate-
riaalivarmuus kivilaatan murtumiselle on 1,3 ja kiven kimmomo-

Kuva 5-7. Katukivien käyttöä ajoratamerkinnöissä. Kuva 5-9. Kaistalaatoista ja noppakivistä tehty luonnonkivipäällyste.

Taulukko 5-4. Hyvin tiivistetylle alustalle ladottujen tasolaattojen ohjeellinen vähim-
mäispaksuus (mm) eri tapauksissa, kun päällysteeseen kohdistuva viivakuorma on 
40kN.

Kuva 5-10. Kaistlaatoilla voi rajata kulkuväylän esimerkiksi noppakivipäällysteeseen.Kuva 5-8. Katulaatta.
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duulin arvo on 55.000 MN/m2. Kivipäällysteen enimmäiskuor-
mitus on 40 kN suuruinen viivakuorma, mikä vastaa esimerkiksi 
pysäköintialueilla ja sisäänajorampeissa normaalisti esiintyviä 
ajoneuvokuormia.
 
Alapinnaltaan lohkottua katulaattaa kutsutaan paasilaataksi. 
Paasilaatta on tavallisesti lohkoreunainen, mutta sen reunat voi-

daan myös sahata. Paasilaatan yläpinta on suora ja pintakäsittely 
joko poltettu tai ristipäähakattu. Paasilaatan paksuus vaihtelee 
välillä 50 -150 mm. Paasilaattoja käytetään lähinnä maastopääl-
lysteissä, joissa saumaleveys on suuri ja kiven toleranssivaati-
mukset väljät (kuva 5-12 ja 5-13).

Kenttäkivet

Luonnossa hioutuneita, muodoltaan pyöreähköjä luonnonkiviä 
kutsutaan kenttäkiviksi. Pieniä kenttäkiviä nimitetään pyöröki-
viksi ja suurikokoisia pultereiksi. Muita pyörökivestä käytettyjä 
nimityksiä ovat vierinkivi, seulanpääkivi ja mukulakivi. Kenttä-
kiviä voidaan käyttää sellaisenaan kiveysten ja myös muurien 
rakentamisessa.

Käyttökohteissa kenttäkivet yleensä lajitellaan, mutta myös vaih-
televankokoisista kivistä tehtyjä sommitelmia voidaan käyttää. 
Pyöreistä kenttäkivistä tehty päällyste on liikenteen kannalta 
epätasainen, joten se soveltuu käytettäväksi pääasiassa luiskissa, 
korokkeissa ja muissa pinnoissa, joilla ei ole liikennettä. Pyörö-
kivipäällystettä voidaan käyttää myös istutus-ten ympärillä tai 

Kuva 5-11. Paksut katulaatat kulkuväylän muodostajina noppakiveyksessä. 
Pyörökivet reunustavat vesikourua.

Kuva 5-12. Paasilaatta.

Kuva 5-13. Lohkoreunaisista paasilaatoista tehty laatoitus maastossa. Kuva 5-15. Luonnon muotoilemista pyörökivistä tehty liikenteenjakajan kivipäällys. 
Aidan tolppakivet ovat sahaamalla muotoilua mustaa luonnonkiveä.
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Ladontakuviot

Kivipäällysteen suunnitteluun kuuluu värisuunnittelu sekä 
tuotteiden ja ladontakuvioiden valinta. Luonnonkivipäällysteen 
kuvioinnissa on useita vaihtoehtoja. Ulkotasojen kivipinnoissa 

liikenteenjakajissa pintamaata sitovana kerroksena (kuvat 5-14 
ja 5-15). Kenttäkiveyksen vapaat reunat tuetaan tarvittaessa 
esimerkiksi laudalla. Kuvassa 5-16 on esimerkki kohteesta: jossa 
on käytetty erikokoisia kenttäkiviä maisemakuvallisina element-
teinä ja kulkuväylän kiveyksenä.
 

Kuva 5-14. Pyörökivipäällyste sitoo  maan pintakerrokset istutusten ympärillä.

Kuva 5-17. Luonnonkivipäällysteen kuviointimalleja.

Kuva 5-16. Pyörökiviä ja suuria kivipultereita torialuetta jäsentävänä kiveyksenä. 
Ulappatori, Espoonlahti.
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suositaan yleensä selväpiirteisiä ja suhteellisen yksinkertaisia 
ladontamalleja. Kivipäällystettä voidaan kuvioida esimerkiksi:

• kuvioladonnalla yhtä kivituotetta käyttäen,
• saman kivituotteen eri kokoja yhdistelemällä,

• eri kivituotteita yhdistelemällä,
• erivärisiä kivilajeja yhdistelemällä,
• kivien pintakäsittelytapoja vaihtelemalla,
• kivi- ja betonituotteita yhdistelemällä.

Kuva 5-18.Noppakivistä tehty kaariladonta, jossa on käytetty kolmea erilaista 
kivityyppiä.

Kuva 5-20. Esimerkki luovasta kaupungin keskustasaneerauksesta, jossa luonnokivi 
on pääasiallinen materiaali. Gustav Adolfs torg, Göteborg.

Kuva 5-19. Noppakivipäällysteen kuvioinnissa on rajattomasti mahdollisuuksia. 
Kuvassa toriaukea ja sisäänkäyntiin liittyvä graniittipylväikkö Oslosta.

Kuva 5-21. Tasokiveyksen rakennekerrokset.
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Kuvassa 5-17 on esitetty muutamia esimerkkejä kiveysten ladon-
tamalleista. Kuvan malleissa käytetyt kivituotteet ovat noppa-
kivi ja katulaatta. Yhdistelmäkuvioissa on pinnan asentamisen 
kannalta suositeltavaa, että eri tuotteiden paksuudet ovat sa-
mansuuruiset. Kuvassa 5-18 on esimerkki kaariladonnasta, jossa 
kuvion havainnollisuutta korostetaan käyttämällä kuvioinnissa 
erivärisiä kivityyppejä. Kuvan 5-19 esimerkki havainnollistaa 
kuvioinnin monia mahdollisuuksia. Edustava ja tasaisen elävä 
kivipinta saadaan sekoittamalla keskenään satunnaisesti erivä-
risiä katukiviä, esimerkiksi punaisia, harmaita ja mustia noppa-
kiviä. Liikenneväylien kiveyksissä on suositeltavaa limittää kivet 
viistosti ajolinjaan nähden. Näin voidaan pienentää saumojen 
ajoneuvoille aiheuttamaa tärinää ja kivipinnalla liikennöinti on 
mahdollisimman tasaista.
 
Pinnan kuvioinnilla voidaan myös korostaa alueen omalei-
maisuutta sekä ohjata liikennettä ja ihmisten liikkumista. 
Esimerkkeinä voidaan mainita suojateiden päällystys, autojen 
pysäköintiä ohjaavat ruutukuviot, liikennekorokkeet, kaistamer-
kinnät ja -nuolet sekä erilaiset rajaukset. Yksittäisissä kohteissa 
kivipäällysteen taiteellista kuviointia on käytetty keskeisenä 
maisemakuvallisen suunnittelun tehokeinona. Kuva 5-20 esittää 
Göteborgissa sijaitsevaa toria, jonka nimi on ’Gustav Adolfs torg’. 
Kohde on esimerkki keskustasaneerauksesta, jossa luonnon-

kiven merkitys on keskeinen. Toripäällysteen kuviointi, joka on 
tehty kivityyppiä ja pintakäsittelyä vaihtelemalla, esittää vanhan 
Göteborgin keskustan karttaa.
  

Tasokiveysten rakenteellinen suunnittelu

Rakennekerrokset ja asennus

Kivipäällysteen ja kiinnitys-/ tasauskerroksen alapuoliset ra-
kennekerrokset ovat ylhäältä lukien kantava kerros, tukikerros 
ja pohjamaa (kuva 5-21). Kantavan kerroksen tehtävä on jakaa 
päällysrakenteen kuormitukset yhdessä tukikerroksen kanssa 
pohjamaalle. Kantavan kerroksen tulee olla luja alusta päällysra-
kenteelle ja ottaa vastaan liikenteen aiheuttamat iskut. Kantava 
kerros tehdään tavallisesti murskeesta tai murskesorasta tai vä-
häliikenteisillä paikoilla sorasta. Kerros tehdään valmiin pinnan 
muotoiseksi, tasataan ja tiivistetään. Kantavan kerroksen tulee 
olla pinnaltaan tiivis, jotta päällysteen asennushiekka pysyy pai-
koillaan.

Tukikerroksen tehtävänä on jakaa kuormitukset pohjamaalle ja 
muodostaa oikean muotoinen alusta päällysrakenteen yläosalle. 
Tukikerroksen osat ovat suodatinkerros ja jakava kerros. Suoda-

Kuva 5-22. Tasolaatoituksen rakennekerrokset. Kuva 5-23. Kivipäällysteen vaihtoehtoiset saumatyypit.
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tinkerros estää päällekkäisten rakennekerrosten sekoittumisen 
liikenteen tärinän vaikutuksesta, lisää rakenteen kantavuutta. 
Suodatinkerros tehdään esimerkiksi routimattomasta hiekasta. 
Jakava kerros tehdään murskesorasta tai luonnonsorasta. Kivi-
päällysteen reuna-alueilla päällyste on reunan kestävyyden var-
mistamiseksi tuettava joko reunakivellä tai puisella reunatuella.

Kivilaattapäällys asennetaan vähäliikenteisillä alueilla hiekkaan 
ja liikennöidyillä alueilla maakosteaan hiertobetoniin. Hiekkaan 
ladottaessa tiivistetyn, tasatun ja oikeassa korkeudessa olevan 
kantavan kerroksen päälle levitetään asennushiekkakerros, 
jonka rakeisuus on 0-8 mm. Tarvittaessa asennushiekkaan sekoi-
tetaan sementtiä 5-10 paino-% juuri ennen hiekan levittämistä. 
Asennuskerroksen paksuuden tulee olla ennen tiivistystä noin 
40 mm, jotta saavutetaan lopullinen, noin 30 mm, paksuus. 
Kivet asennetaan aina valmiin päällysteen päältä, jotta välte-
tään tasatun asennushiekkakerroksen päällä liikkuminen. Kivet 
asennetaan niin, että ne lepäävät tasaisesti koko alapinnaltaan 
tasauskerroksen varassa. Kivien väliin jätetään saumavara, jonka 
suuruus riippuu käytettävästä saumausaineesta.

Maakostean kiinnitysbetonin raekoko on 0-8 mm. sementin 
määrä on noin 400 kg/m3 ja vesimäärä asennuksen tarpeet 
huomioiden mahdollisimman pieni. Ohjeellinen vaatimus on, 
että massa pysyy nyrkissä tiiviiksi puristettaessa koossa. Ennen 
kivipäällysteen asentamista, betonin päälle levitetään sementti-
liimakerros. Päällyste tiivistetään oikeaan korkeuteen kuminui-
jalla. Päällyste saumataan 2-3 vuorokauden kuluttua kuivahkolla 
betonimassalla. Kuvassa 5-22 on esitetty maanvarainen kivilaat-
tapintainen päällysrakenne.

Kuva 5-25. Vesikouru noppakiveyksessä.

Kuva 5-24. Vesikouru noppakiveyksessä. Jalkakäytävällä kaistalaatoitus.

Kuva 5-26. Kallistetun terassin kivipäällysteen rakennekerrokset.

Kuva 5-27. Ulkotilojen kivipäällysteen vedet johdetaan räystäskouruun tai kaivoon.
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Kivipäällysteen saumaus

Saumauksella on suuri merkitys kivipäällysteen toimintaan ja 
kantavuuteen. Päällysteellä liikkuva kuormitus siirtyy saumahie-
kan tai -laastin välityksellä kivipäällysteessä kiveltä toiselle. Kivi-
päällyste saumataan tavallisesti hienolla hiekalla, joka harjataan 
saumoihin asennuksen jälkeen. Saumauksen jälkeen nupu- ja 
noppakivistä tehty kivipäällyste tärytetään kevyehköllä tärytti-
mellä, jolloin saumat tiivistyvät ja asennuksessa mahdollisesti 
jääneet pienet korkeuserot kivien välillä tasoittuvat. 
 
Jos päällysteeseen kohdistuva kulutus on suuri, tai betoniin 
asennetun päällysteen kuormitukset ovat suuret, voidaan sau-
maus tehdä sementtilaastilla, tai vaihtoehtoisesti erikoislaastilla, 
jonka sideaine on reaktiivinen liima. Sementtilaastia käytettä-
essä on varottava tahraamasta kiviä saumauksen yhteydessä. 
Sementtipohjainen saumamassa levitetään saumoihin mahdol-
lisimman kuivana. Uudentyyppiset liimapohjaiset erikoislaastit 
voidaan harjata saumoihin hiekan tavoin ilman kivien likaantu-
misen vaaraa. Erikoislaastien käyttöä on toistaiseksi rajoittanut 
niiden korkea hinta. Bitumisaumaus on joustavavaihtoehto 
paikoilla, joissa saumahiekan pysyvyys saumassa on huono. 
Tyypillisiä biturnisauman käyttö-kohteita ovat markkinatorien 
kivipäällysteet, jotka puhdistetaan säännöllisesti harjaavalla 
pesulla. Bitumisaumauksessa on erityisesti varottava tahrimasta 
kivipintaa notkeaa bitumia levitettäessä.

Liikenteen kannalta on edullista, että kivipäällysteen sauma 
tehdään mahdollisimman kapeaksi. Käytännössä sauman leveys 
riippuu kivien ja asennuksen mittatarkkuudesta ja saumamate-
riaalista. Hiekkasauman ohjeellinen leveys on 3-8 mm. Laastilla 
tiivistettävän sauman leveyden tulee työteknisistä syistä olla 
jonkin verran suurempi. Vastaavasti bitumisauma tehdään sau-
maustyötekniikasta johtuen noin 5 mm leveämmäksi kuin laas-
tisauma.

Puutarhoissa ja maastorakenteissa käytetään ruohosaumaa, 
jonka leveys vaihtelee tavallisesti välillä 20-50 mm (kuva 5-23). 
Päällysteen alle, asennushiekkakerroksen päälle, levitetään lan-
noitusainetta. Saumat täytetään ja tiivistetään multahiekalla, 
noin 20 mm syvyydelle päällysteen yläpinnasta, jonka päälle 
kylvetään ruohosiemenseos.

Pintavesien johtaminen

Pintavesien poisjohtamiseksi tehdään ulkotilojen kivipäällystei-
siin tarpeellinen kallistus. Karkeapintaisilla kivillä riittävä kallis-
tus on yleensä 1:50. Kivistä tehtyä vesikourua voidaan käyttää 
pintavesien ohjaukseen ja pinnan osien rajaukseen. Kivipäällys-
teeseen voidaan tehdä vesikouru kuvan 5-25 mukaisesti. Pääl-
lysteeseen tehdään noin 30 - 50 mm syvä ja 400 - 500 mm leveä 
painanne, joka kallistelaan haluttuun suuntaan. Kuvassa 5-24 on 
esimerkki nop-pakiveykseen tehdystä vesikourusta. joka samalla 
rajaa ajoradan reunalinjan. Veden imeytyminen kivipäällysteen 
läpi on käytännössä melko vähäistä.
 
Terasseilla ja kivilaattapäällysteillä riittävä kallistus veden pois-
johtamiseksi on yleensä 1:50. Rakenteeseen joutuneen veden 
johtumista voidaan edistää hiekasta tai sorasta tehdyllä sala-
ojituskerroksella. Kuvassa 5-26 on esitetty lämpimän tilan ylä-
puolisen terassipäällysteen rakennekerrokset. Kuva 5-27 esit-tää 
terassirakenteen liittymistä sisäpuoliseen sadevesikaivoon. Vaih-
toehtoisesti vedet voi johtaa räystäälle sadevesikouruun.

Lämmitetty kivipäällyste ulkotiloissa

Sisäänkäyntien edustalla, portaissa. jalankulkukäytävissä, ajoluis-
kissa ja muissa kohteissa, joissa turvallisuus- tai toimivuussyistä 
on tärkeä, että päällyste ei ole liukas, voidaan estää kivipäällys-

Kuva 5-28. Vastuskaapeleilla lämmitetyn kivilaattapäällysteen rakenne. Kuva 5-21. Suorareunakivi.
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teen lumettuminen tai jäätyminen käyttämällä rakenteessa säh-
kövastuslämmitystä. Lämmityksen teho valitaan rakennekuormi-
tuksen ja päällysrakenteen suojaisuuden mukaan. Ulkokäyttöön 
tarkoitetuissa sähkölämmitysjärjestelmissä voidaan käyttää kä-
siohjausta tai automaattista ohjausta, joka kytkee lämmityksen 
päälle tarvittaessa esimerkiksi lumisateen alettua. Kuvassa 5-28 
on esitetty lämpövastuskaapelien sijoituksen periaate.
 

5.4 Reunakiveykset

Reunakivityypit ja niiden käyttö

Yleistä

Reunatukia on perinteisesti käytetty tukemaan ja rajaamaan 
jalkakäytävien ja ajoradalla sijaitsevien korokkeiden reunoja. 
Luonnonkivisten reunakivien käyttökohteita ovat olleet lähinnä 
suurten kaupunkien kadunreunukset. Uudet, entistä kapeam-
mat, mittatarkemmat ja edullisemmat luonnonkiviset reunaki-
vituotteet soveltuvat hyvin käytettäväksi myös pihoilla, toreilla, 
kävelyteillä sekä muilla jalankulku- ja kevyen liikenteen alueilla. 
Luonnonkiviset reunakivituotteet ryhmitellään niiden poikkileik-
kauksen perusteella seuraaviin tyyppeihin:

• suorareunakivi,
• faasireunakivi,
• viistereunakivi ja
• vaakareunakivi.

Suorareunakivi

Suorareunakivi on nimensä mukaisesti poikkileikkaukseltaan 
suorakulmainen. Kiven lohkottua, karkeasti viimeisteltyä versio-
ta kutsutaan raakareunakiveksi, jonka mitat, mittatarkkuus, ma-
teriaalivaatimukset ja pintojen käsittelytapa määritellään vuon-
na 1978 vahvistetussa reunakivistandardissa SFS 4159. Nykyisin 
valmistettavien suorareunakivien koot on esitetty taulukossa 
5-5. Käytetyt kirjaintunnukset ovat kuvan 5-29 mukaiset.
 
Suorareunakiveä on saatavana useista rakennuskivityypeistä. 
Sahaamalla valmistetun reunakivityypin pintakäsittelyt ovat pol-

tettu la ristipäähakattu. Sahatun kiven käsitellyn pinnan mitta-
tarkkuus on ± 5 mm. Kiveä valmistetaan myös matalana versio-
na, joka kiinnitetään betonisten reunatukien tapaan liimaamaila.

Standardin SFS 4159 mukaisesta, lohkomalla valmistetusta 
raakareunakivestä käytetään standardis-sa kirjaintunnusta R 
(esimerkiksi R 10). Raakareunakiven pinnassa saa nystyröiden 
korkeus olla enintään 10 mm ja lovien syvyys enintään 15 mm. 
Jos reunakivi rajoittuu laatoitukseen tai kiveykseen valitaan ta-
kapinnan viimeistelyn korkeus h3 tarvittavan suuruiseksi. Raaka-
reunakiveä valmistetaan harmaasta ja punaisesta graniitista.
Lohkopintaisen suorareunakiven tyypillisiä käyttökohteita ovat 
vähemmän vaativat kaupunkiympäristöt, joissa reunakiven 
vieressä ei ole pysäköintiä. Kapea versio tarjoaa vaihtoehdon 
betoniselle reunakivelle silloin, kun betonin kestävyys ja ulkonä-
kö eivät täytä asetettuja vaatimuksia. Mittatarkkoja, poltettuja 
tai ristipäähakattuja, tyyppejä voidaan soveltaa toreilla. pihoilla, 
jalankulkualueilla ja puutarhoissa.

Faasireunakivi

Faasireunakiveksi kutsutaan suorareunakiveä, jonka etureunassa 
on 20 x 20 mm suuruinen viiste. Faasireunakivien koot on esi-
tetty taulukossa 5-6. Käytetyt kirjaintunnukset ovat kuvan 5-31 
mukaiset.
 
Faasireunakiveä on saatavana useista rakennuskivityypeistä. 
Kiven sahaamalla valmistetun tyypin pintakäsittelyt ovat poltet-
tu ja ristipäähakattu. Sahatun kiven käsitellyn pinnan mittatark-
kuus on tavallisesti 5 mm. Kiveä valmistetaan myös matalana 
versiona, joka kiinnitetään betonisten reunatukien tapaan lii-
maamalla.

Lohkopintainen faasireunakivi on edullisempi versio perinteises-
tä standardin SFS 4159 mukaisesta viistereunakivestä. Edullisuus 
perustuu helpommin val-mistettavaan viisteeseen ja kiven pie-
nempään leveyteen. Faasireunakiven kapeaa versiota voidaan 
käyttää betonisen reunakiven sijasta silloin, kun betonin kestä-
vyys ja ulkonäkö eivät täytä asetettuja vaati-muksia. Mittatarkat 
poltetut tai ristipäähakatut tyypit soveltuvat toreille, pihoille, 
jalankulkualueille ja puutarhoihin, kun reunakiveltä vaaditan 
viimeisteltyä ulkonäköä.

Taulukko 5-5. Suorareunakivien mitoitus. Taulukko 5-6. Faasireunakivien mitoitus.
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Viistereunakivi

Viistereunakivi on SFS-standardin mukainen reunakivi. Sen poik-
kileikkaus on kuvan 5-32 mukainen. Kiven mitat, mittatarkkuus. 
materiaalivaatimukset ja pintojen käsittelytapa määritellään 
vuonna 1978 vahvistetussa reunakivistandardissa SFS 4159. Viis-
tereunakivien koot on esitetty taulukossa 5-7. Käytetyt kirjain-
tunnukset ovat kuvan 5-32 mukaiset.

Viistereunakiven pintakäsittely on karkeahakattu. Standardin 
mukaisesti sen pinnassa ei esiinny nystyröitä ja lovien syvyys on 
enintään 10 mm. Jos reunakivi rajoittuu laatoitukseen tai kive-
ykseen valitaan takapinnan viimeistelyn korkeus h3 tarvittavan 
suuruiseksi. Viistereunakiveä valmistetaan harmaasta ja punai-
sesta graniitista. Viistereunakiveä on käytetty suurissa kaupun-
geissa ja vaativissa kaupunkiympäristöissä sellaisissa paikoissa, 
joissa reunakiven viereen pysäköidään ajoneuvoja.

Reunakiven kiinnitys

Reunakivi upotetaan maahan noin120 mm syvyydelle ja asen-
netaan tavallisesti maakosteaan betoniin ja kevyemmän liiken-
teen alueella joskus asennushiekkaan routimattomalle alustalle. 
Katu- ja tiealueilla tuki asennetaan yleensä jakavan tai kantavan 
kerroksen varaan. Kuvassa 5-37 on esitetty betonikiinnityksen 
periaate sekä reunakivien liittyminen jalkakäytävän ja ajoradan 
päällystyksiin. Kuvassa 5-36 on vastaavasti hiekkaan asennetta-
van reunakivien Iiitosdetalji.

Kuva 5-31. Faasireunakivi.

Taulukko 5-8. Vaakareunakivien mitoitus.

Taulukko 5-7. Viistereunakivien mitoitus

Kuva 5-30. Erikokoisia lohkottuja suorareunakiviä voi käyttää monin tavoin mil-
jöörakentamisessa.

Vaakareunakivi

Vaakareunakivi on sahaamalla valmistettu matala ja leveä reuna-
kivi, jonka näkyvät pinnat viimeistellään polttamalla tai ristipää-
hakkaamalla. Vaakareunakiven vakiomitat on esitetty taulukossa 
5-8. Käytetyt kirjaintunnukset ovat kuvan 5-33 mukaiset.
  
Vaakareunakiveä on saatavana useista rakennuskivityypeistä. 
Kiven pintakäsittelyt ovat poltettu ja ristipäähakattu ja käsitellyn 
pinnan mittatarkkuus on tavallisesti ± 5 mm.

Kaarevat reunakivet

Kaikkia lohkopintaisia reunakivityyppejä valmistetaan myös kaa-
revina ulko- ja sisäkaarrekivinä. Reunakivistandardin SFS 4159 
mukaan ulkokaarrekivien kaarevuussäde vaihtelee välillä 1,5 - 
12,0 m ja kivien pituudet ovat 0,9 - 2,5 m. Vastaavasti sisäkaarre-
kivien kaarevuussäde on 0,5 – 12,0 m ja kivien pituudet 0,5 - 2,5 
m. Suurilla kaarevuuksilla, kun kaarevuussäde on suurempi kuin 
10 m, kaareva kivi voidaan korvata suoralla, lyhyemmällä kivellä.
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Suorapohjaiseksi sahattu luonnonkivinen reunatuki voidaan 
kiinnittää myös liimaamalla bitumi- tai hartsi-pohjaisilla tiimoilla 
suoraan päällysteosaan joko sidottuun kantavaan kerrokseen, 
tai kulutuskerrokseen. Liimakiinnitys tulee kyseeseen käyttökoh-
teissa, joissa liikenteen kuormitus on vähäinen. Kivi liimataan 
alustaan koko pituudelta. Liimauksessa tulee noudattaa liman 
valmistajan antamia ohjeita.

Kuva 5-32. Viistereunakivi (SFS 4159).

Kuva 5-34. Kaareva reunakivi, ulko- ja sisäreunakivet. Kuva 5-36. Reunakivien asennus hiekkaan.

Kuva 5-33. Vaakareunakivi.

Kuva 5-35. Kaarevan kivireunuksen voi valmistaa myös lyhyistä reunakivistä, 
katukivistä tai kiviharkoista.
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5.5 Ulkoportaat 

Porrastyypit

Yleistä

Ulkotilojen portaat voidaan niiden käytön luonteen perusteella 
jakaa rakenteellisiin portaisiin ja maastoportaisiin. Rakenteelliset 
portaat liittyvät läheisesti rakennettuun ympäristöön. maas-
toportaat taas sijaitsevat lähinnä luonnon tasoerojen välillä. 
Rakenteellisesti ulkotilojen luonnonkiviportaat voidaan jakaa 
seuraaviin päätyyppeihin:

• laattaporras,
• massiiviporras.
• reunakiviporras.

Laattaporras

Ulkotilojen laattaporras on rakenteeltaan vastaava kuin sisätilo-
jen laattaporras. Portaan osat ovat askelmalaatta ja nousulaatta. 
Portaan mitoitus poikkeaa sisäportaasta siten, että askelman 
nousukorkeus on pienempi ja etenemä vastaavasti pidempi 
kuin sisätilojen portaissa. Askelmalaatat mitoitetaan ulkotilojen 
portaissa paksummiksi kuin sisällä. Askelmalaattojen paksuudet 
vaihtelevat tavallisesti välillä 40 - 80 mm. Paksuja askelmalaatto-
ja käytettäessä voidaan porras tehdä ilman erillistä nousulaattaa. 
Ohutlaattoja ei suositella ulkotilojen portaisiin.

Ulkoportaan pintakäsittelyt ovat poltettu ja ristipäähakattu. Liu-
kastumisesteitä ei yleensä käytetä ulkoportaissa, koska karkean 

kivipinnan pintakitka estää tehokkaasti liukastumista. Kivilaat-
tojen mittatarkkuus on tavallisesti ± 2 mm eli hieman väljempi 
kuin sisätilojen portaissa. Kiviaskelman etureunan paksuus työs-
tetään tasavahvaksi ± 1 mm tarkkuudella vastaavalla tavalla kuin 
sisäportaissa.
 
Kivilaatat kiinnitetään portaan betonirunkoon, tai maasto-
portaissa tiivistettyyn soraan maakostealla betonilla. Betonin 
kiinnittyminen alustaan varmistetaan kastelemalla alusta ja 

Kuva 5-37. Reunakiven asennus betoniin.

Kuva 5-39. Massiiviporras, jonka askelmien etureunat (nousupinnat)
on tehty lohkomalla.

Kuva 5-38. Kivilaatoilla verhottu ulkoporras. Presidentin virka-asunto,
Mäntyniemi, Helsinki.
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levittämällä tarvittaessa alusbetonin pintaan sementtiliimaa tai 
vastaavaa tartuntaa parantavaa ainetta. Ennen laattojen lato-
mista betonin päälle levitetään notkea sementtiliima. Kivipinta 
saumataan 2-3 vuorokauden kuluttua asennuksesta kuivahkolla, 
sementtipohjaisella saumamassalla.

Massiiviporras

Ulkotilojen yleisin kiviporrastyyppi on massiiviaskelmista tehty 
porras. Portaan askelmat ovat poikkileikkaukseltaan joko suo-
rakaiteen muotoisia tai kolmiomaisia, takapinnasta viistettyjä 
kivipalkkeja. Massiiviaskelman etupinta toimii nousupintana ja 
yläpinta askelmapintana. Suorakaiteen muotoisia askelmalank-
kuja käytetään, kun alusta on porrastettu. Viistettyjä kolmiokiviä 
käytetään, kun asennettaan kiviaskelmat porrastamattomalle, 
vinosti nousevalle alustalle.

Massiivisia porrasaskelmia valmistetaan kaikista hyvänlaatuisista 
rakennuskivityypeistä. Porraskiven näkyvät pinnat pintakäsi-
tellään polttamalla tai ristipäähakkauksella. Muut pinnat ovat 
yleensä sahatut. Portaan etureuna voidaan valmistaa myös 
lohkomalla, jos halutaan korostaa portaan massiivisuutta ja 
kivimäistä ulkonäköä. Kuvassa 5-39 on esitetty mas-siiviporras, 
jonka askelmapinta on poltettu ja etureuna eli nousupinta on 
lohkottu. Massiivisen porrasaskelman suositeltava enimmäis-
pituus on 2500 mm. Portaan poikkileikkauksen mitat valitaan 
tapauskohtaisesti. Tyypillisesti askelmapalkin leveys on 380-400 
mm ja sen etureunan korkeus on 130-150 mm. Porrasaskelmien 
etureuna työstetään mittatarkaksi ±2 mm tarkkuudella noin 30 
mm etäisyydelle etupinnasta. Muiden mittojen toleranssi on 
normaalisti ± 3 mm.

Porrasaskelmat kiinnitetään maakostealla betonimassalla, jonka 
paksuus on 20-40 mm. Asennusmassan kiinnittyminen alustaan 
varmistetaan kastelemalla ja levittämällä tarvittaessa alusbeto-
nin pintaan sementtiliimaa tai vastaavaa tartuntaa parantavaa 

ainetta. Ennen laattojen latomista, levitetään betonin päälle 
notkea sementtiliima. Asennuksessa kivet limitetään noin 20-30 
mm edellisen kiven päälle. Kivien väliin pannaan asennuksen yh-
teydessä puukiilat, joiden avulla tehdään kivien väliin saumava-
raus. Kiven väliset saumat tiivistetään 2-3 vuorokauden kuluttua 
asennuksesta sementtipohjaisella kuivahkolla mas-salle. Kuvissa 
5-40 ja 5-41 on esitetty tyypilliset luonnonkivisen massiivipor-
taan rakenteet.

Reunakiviporras

Reunakiviporras on yleinen porrastyyppi ulkotilojen portaissa. 
Erityisesti sitä on käytetty maastoportaissa. Kiven etureunassa 
nousukivenä on tavallisesti massiivinen suorareunakivi. Etureu-
na voidaan tehdä myös nupu- tai noppakivistä. Askelmapinta 
tehdään vaihtoehtoisesti nupu- tai noppakivistä tai katulaatois-
ta. Yksinkertainen vaihtoehto on tehdä askelmapinta hiekasta 
(kuva 5-44) Kivien mitoitusta ja pintakäsittelyjä voidaan vaih-

Kuva 5-40. Suorakaiteen muotoiset massiiviporrasaskelmat. Portaan rakenne. Kuva 5-41. Viistetyt massiiviporrasaskelmat vinopinnalla. Portaan rakenne.

Kuva 5-42. Reunakiviportaan rakenne. Aslematasona noppakiveys.
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harkinnan mukaan myös asentaa hiekkaan, jos portaan kuormi-
tukset ja odotettavissa olevat liikkeet ovat pienet. Kuvan 5-43 
porrastyypissä reunakivet ja askelmalaatat kiinnitetään betoni-
alustalle maakostealla betonilla. Kuvan 5-45 reunakiviporras on 
tehty lohkopintaisesta reunakivestä ja portaan askelmapintana 
on noppakiveys. Kuvassa 5-46 on mittatarkoista kivituotteista 
tehty kiviporras kaupunkiympäristössä.

Rakenteellisia näkökohtia

Ulkoportaan kosteustekninen toiminta

Ulkoportaaseen ja erityisesti sen kivipäällysteeseen tuleva kos-
teus voi olla kivirakenteen sisältä ulos pyrkivää maaperän tai 
rakenteiden kosteutta tai ulkoista sade- ja valumavettä. Kosteus-
teknisen suunnittelun tarkoitus on varmistaa portaan raken-

Kuva 5-43. Reunakiviportaan rakenne. Askelmatasona kivilaattapäällyste.

Kuva 5-45. Reunakiviporras, jonka askelmat on tehty noppakivistä.

Kuva 5-46. Reunakiviporras, jonka askelmapinta on tehty ohuesta kivilaatasta. 
Reunakivi on määrämittaan sahattu ja pintakäsitelty.

Kuva 5-44. Yksinkertainen reunakiviporras maastossa. portaan askelmatasot ovat 
hiekkapintaiset. Presidentin virka-asunto, Mäntyniemi, Helsinki.

Kuva 5-47.Ulkoportaat kallistetaan eteenpäin, jotta vesi valuisi pois
askelmapinnasta.

della halutulla tavalla. Maastoportaan reunakivi on tyypillisesti 
lohkopintainen. Muita kivituotteiden pintakäsittelytapoja ovat 
poltettu tai ristipäähakattu.

Kuvassa 5-42 on esitelty tyypillisen maastorakenteisen reuna-
kiviportaan rakenne. Porras tehdään routimattomalle alustalle. 
Reunakivet upotetaan ja kiinnitetään maakosteaan betoniin. 
Askelmapinnat ladotaan asennushiekkaan. Reunakivi voidaan 
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teellinen toiminta sekä sen ulkonäön säilyvyys ja turvallisuus. 
Rakenteeseen kertynyt kosteus voi johtaa portaassa rakenteel-
liseen pakkasvaurioon, jolloin kivet saattavat siirtyä paikoiltaan, 
irrota alustasta ja rikkoontua. Alusrakenteesta kivipäällysteen 
läpi pyrkivä kosteus voi tuoda mukanaan alusrakenteen liukoisia 
suoloja ja likaa, jotka rumentavat kivipinnan ulkonäköä ja saat-
tavat aiheuttaa huokoisten kivityyppien kuten hiekkakiven ja 
karbonaattisten kivien rapautumista. Porrasaskelmalla makaava 
vesi voi tehdä portaan liukkaaksi. Jäätymisen seurauksena mär-
kä askelmapinta muuttuu vaarallisen liukkaaksi.

Ulkotilojen portaiden kosteustekninen toiminta suunnitellaan 
siten, että todennäköisyys kosteuden joutumiselle porrasra-
kenteeseen on mahdollisimman pieni. Maaperän ja pintavesien 
liikkeet pyritään järjestämään niin, että ne eivät vaella kiviraken-
teisiin. Eri kerrosten kaltevuudet suunnitellaan siten, että vesi 
ei pääse lammikoitumaan. Kiviaskelmat kallistetaan eteenpäin 
noin kaltevuuteen 1:50, jotta sade- ja valuvedet valuvat poispäin 
porrasrakenteesta. Porrasrakenteeseen joutunut vesi ja kosteus 
johdetaan pois rakenteesta kiven taakse sijoitetun salaojituksen 
avulla. Salaojitus voidaan järjestää esimerkiksi hyvin vettä läpäi-
sevien, sorasta tai sepelistä tehtyjen maakerrosten avulla.

Lämmitetty kiviporras

Turvallisuus- ja toimivuussyistä on tärkeä, että portaan päällyste 
ei ole liukas. Jään ja lumen kertyminen askelmille voidaan estää 
käyttämällä porrasrakenteessa sähkövastuslämmitystä. Lämmit-
täminen säästää myös portaan hoitokustannuksia, kun lunta ja 
jäätä el tarvitse poistaa eikä portaan hiekoituksen ja suolauksen 
tarvetta ole. Lämmityksen teho valitaan rakenteen suojaisuuden 
mukaan. Ulkokäyttöön tarkoitetuissa sähkölämmitysjärjestelmis-
sä voidaan käyttää käsiohjausta tai automaattista ohjausta, joka 
kytkee lämmityksen päälle tarvittaessa esimerkiksi lumisateen 
alettua (ks. myös 5,3).
 

5.6 Aidat ja muurit

Muurityypit

Yleistä

Luonnonkivestä on kaikkina aikoina tehty erilaisia aita- ja 
muurirakenteita, joita on käytetty ulkotilojen jäsentelyssä ja 
rajauksissa Luonnonkivimuurit soveltuvat käytettäväksi myös 
talonrakentamisessa esimerkiksi rakennusten sokkeli- ja jul-

Kuva 5-48. Luonnonkiviset muurityypit.
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kisivuverhouksissa sekä tulisijoissa. Muita luonnonkivisten 
muurirakenteiden käyttökohteita ovat istutus- ja vesialtai-den 
reunukset. Maaston tasoerojen rakenteellisina tukina käytettäviä 
muureja kutsutaan tukimuureiksi. Luonnonkiviset aidat ja muu-
rit voidaan niissä käytettävien kivituotteiden ja limityskuvioiden 
perusteella ryhmitellä kuvan 5-48 mukaisesti seuraaviin tavalli-
simpiin tyyppeihin:

• pyörökivimuuri
• sekamuuri
• verkkomuuri
• rubble-muuri
• harkkomuuri
• rivimuuri.

Täyskivistä, paasikivestä tehtyä muuria kutsutaan paasikivimuu-
riksi. Muita kivimuureista käytettyjä nimityksiä ovat kylmämuuri 
ja laastimuuri. Kylmämuuriksi tai kuivamuuriksi kutsutaan lato-
malla tehtyä muuria. Kylmämuuri voidaan ulkonäön tai muurin 
vakavuuden ja tiiviyden vuoksi saumata saumauslaastilla tai 
massalla. Laastimuuriksi kutsutaan kivimuuria, jossa kivet muu-
rataan yhteen sementtilaas tia käyttäen halutun limityksen 
mukaisesti. Muurin saumaus tehdään usein muurauksen jälkeen 
erillisenä työvaiheena.

Pyörökivimuuri

Pyörökivimuuri tehdään latomalla tai muuraamalla luonnossa 
hioutuneista pyörökivistä. Kivet voidaan kerätä luonnosta tai 
lajitella soranoton yhteydessä maa-aineksia seulottaessa. Pyörö-
kivet puhdistetaan irtoaineksista ja pestään tarvittaessa. Kiviä ei 
työstetä mekaanisesti, vaan ne käytetään sellaisenaan. Muuraus-
työn yhteydessä vaihdellaan kivien kokoa niin, että saavutetaan 
hyvä kivien yhteensopivuus ja muurin hyvä vakavuus. Muurissa 
voidaan käyttää myös luonnossa hioutuneita kiviä, joiden muo-
to ei ole pyöreä. Pyörökivimuurissa ei ole selviä kerroksia tai li-
mityskuvioita. Muurin yleisilme on rakeinen ja suuntautumaton. 
Pyörökivimuurin limityksen periaate on esitetty kuvassa 5-48 
(malli a).

Sekamuuri

Sekamuuri tehdään latomalla tai muuraamalla vaihtelevan muo-
toisista luonnon irtokivistä tai lohkokivistä, jotka puhdistetaan 
ja pestään ennen muurausta. Käytetyt kivet ovat verraten sään-
nöttömän muotoisia. Kivien kokoa ja muotoa vaihdellaan muu-
raustyön yhteydessä ja kiviä muokataan mekaanisesti tarpeen 
mukaan. Pieniä kiviä käytetään isojen kivien väleissä muurin 
rakennetta tiivistämässä. Tavoitteena on saavuttaa yhdenmukai-
sesti epäsäännöllinen ja vakavuudeltaan hyvä lopputulos. Seka-
muurissa on yleensä epämääräinen, mutta havaittavissa oleva 

vaakasuuntainen limitys. Sekamuurissa voidaan käyttää kaikkia 
säänkestäviä kivilaatuja. Sekamuurin limityksen periaate on esi-
tetty kuvassa 5-48 (malli b).

Verkkomuuri

Verkkomuuri tehdään latomalla tai muuraamalla vaihtelevan 
kokoisista monikulmiokivistä. Kivien näkyviin jäävän pinnan 
tulee olla vähintään 5-kulrnainen muurin reunoja lukuun ot-
tamatta. Näkyvässä pinnassa kivien koko ei saa poiketa kovin 
paljoa. Vähäisessä määrin voidaan kuitenkin käyttää pienempiä, 
3-4-kulmaisia kiviä isompien kivien väleissä rakenteen tiiviyden 
ja vakavuuden parantamiseksi Ladonnassa vältetään vaakasuo-
ria saunoja. Poikkeuksena ovat muurin reunat ja kulmat, joissa 
saumojen tulee olla vaakasuoria. Verkkomuurissa on suositelta-
vaa, että kivien kulmakohdissa yhtyvien saumojen lukumäärä 
on kolme, jolloin saumat muodostavat Y-kuvion. Verkkomuurin 
kivet muotoillaan lohkomalla tai sahaamalla. Muurattavien 
verkkokivien paksuuden tulee olla vähintään 100 mm. Verkko-
muuri voidaan tehdä myös ohuista, sahaamalla muotoilluista ja 
pintakäsitellyistä laattamaisista kivistä. Lohkottuja verkkokiviä 
valmistetaan vain hyvin lohkeavista punaisista ja harmaista gra-
niiteista. Sahatun verkkokiven näkyvät pinnat käsitellään poltta-
malla tai ristipäähakkaamalla. Sahattua verkkokiveä on saatavina 
useista rakennuskivityypeistä. Sahatun kiven mittatarkkuus on 
huomattavasti parempi. kuin lohkomalla valmistetun. Verkko-
muurin limityksen periaate on esitetty kuvassa 5-48 (malli c).
 
Rubble-muuri

Rubble-muuri, eli toiselta nimitykseltään harkkosekamuuri, teh-
dään säännöllisistä, suorakaiteen muotoisista kiviharkoista, jotka 

Kuva 5-48. Harkkokivi.
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ovat kooltaan vaihtelevia. Kivet limitetään keskenään niin, että 
verhouspinnan saumat eivät ole jatkuvia. Vaakasaumat katkais-
taan kivillä, jotka eivät kuitenkaan saa olla kahta vaakasaumavä-
liä korkeampia. Pystysaumat eivät yleensä saa olla kolmea vaa-
kasaumaväliä korkeampia. Rubble-muureissa käytetään myös 
toistuvia limityskuvioita, jotka perustuvat vakiokokoisiin kiviin. 
Toistuvat limityskuviot liittyvät toisiinsa ja kertautuvat muurin 
pinnassa. Muurattavien kivien paksuuden tulee olla vähintään 
100 mm. Rubble-muuri voidaan tehdä myös ohuista, sahaamalla 

Kuva 5-50. Lohkopintainen, sahatuista kiviharkoista tehty kapeasaumainen muuri. Kuva 5-52. Lohkopintaisista kiviharkoista tehty rivimuuri on laadukas vaihtoehto 
tiilipinnalle.

Kuva 5-51.Katukivistä tehty erikoisesti muotoiltu kivimuuri, Göteborg. Kuva 5-53. Paasikivi.
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muotoilluista ja pintakäsitellyistä laattamaisista kivistä. Lohkot-
tuja harkkokiviä valmistetaan vain hyvin lohkeavista punaisista 
ja harmaista graniiteista. Sahatun harkkokiven näkyvät pinnat 
käsitellään polttamalla tai ristipäähakkaamalla. Sahattua harkko-
kiveä on saatavana useista rakennuskivityypeistä. Sahatun kiven 
mittatarkkuus on huomattavasti parempi, kuin lohkomalla val-
mistetun. Rubble-muurin limityksen periaate on esitetty kuvassa 
5-48 (malli d).

Harkkomuuri

Harkkomuuri tehdään latomalla tai muuraamalla säännöllisistä, 
suorakaiteen muotoisista kiviharkoista. Kiviharkkojen koot vaih-
televat melko paljon. Pienimmät harkot voivat olla noppakiven 
kokoisia. Suurimpien harkkojen sivumitat voivat olla kuvan 5-49 
merkintöjen mukaisesti esimerkiksi seuraavat: b = 300 mm, h 
= 400 mm, l = 1500 mm. Harkkokivet valmistetaan joko lohko-
malla tai sahaamalla. Kivien pintakäsittely on lohkottu, poltet-
tu tai ristipäähakattu. Harkkomuuri voidaan valmistaa myös 
käyttämällä laattamaisia kiviä. Yksittäisessä harkkomuurissa 
käytetään yleensä samankokoisia kiviä. Kivipinnassa on jatkuvat 
vaakasaumat ja pystysaumat limitetään esimerkiksi 1/2-kiven tai 
1/3-kiven limityksellä. Lohkottuja harkkokiviä valmistetaan vain 
hyvin lohkeavista punaisista ja harmaista graniiteista. Sahatun 
harkkokiven näkyvät pinnat käsitellään polttamalla tai ristipää-
hakkaamalla. Sahattuja harkkokiviä on saatavina useista raken-
nuskivityypeistä. Sahatun kiven mittatarkkuus on huomattavasti 
parempi kuin lohkomalla valmistetun. Harkkomuurin limityksen 
periaate on esitetty kuvassa 5-48 (malli e). Kuvassa 5-50 on eri-
koinen, lohkopintainen, sahattureunaisista kivistä tehty harkko-
muuri, jonka kivet on ladottu kylmämuuriksi 0-saumalla. Kuvan 
5-51 muurirakenne on esimerkki yksilöllisesti toteutetusta kivi-
muurista, jossa on käytetty noppa- ja nupukiviä.
 
Rivimuuri

Rivimuuri tehdään vaihtelevan kokoisista tai samankokoisista 
harkkokivistä niin, että vaakasaumat ovat pääasiassa jatkuvia. 
Päällekkäisten pystysaumojen välisen etäisyyden tulee olla 
vähintään noin puolet pienemmän kiven leveydestä, kuitenkin 
vähintään 150 mm. Muurissa voidaan käyttää yksittäisiä, kahden 
rivin korkuisia kiviharkkoja. Rivimuurin harkkokivet valmistetaan 
joka lohkomalla tai sahaamalla. Kivien pintakäsittely on loh-
kottu, poltettu tai ristipäähakattu. Rivimuuri voidaan valmistaa 
myös käyttämällä laattamaisia kiviä. Kuvassa 5-52 on esimerkki 
rivimuurin käytöstä pientalon julkisivumuurauksena. Lohkot-
tuja harkkokiviä valmistetaan vain hyvin lohkeavista punaisista 
ja harmaista graniiteista. Sahatun harkkokiven näkyvät pinnat 
käsitellään polttamalla tai ristipäähakkaamalla. Sahattua hark-
kokiveä on saatavina useista rakennuskivityypeistä. Sahatun 

Kuva 5-54.Lohkopintaiset, massiiviset paasikivet soveltuvat myös istutusaltaiden 
reunustukseen.

Kuva 5-55.Harkkokivimuuri

Kuva 5-56.Kivimuurin perustus tehdään routimattomaksi.
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kiven mittatarkkuus on huomattavasti parempi. kuin lohkomalla 
valmistetun. Rivimuurin limityksen periaate on esitetty kuvassa 
5-48 (malli f ).

Paasikivimuuri

Paasikiveksi kutsutaan massiivista, yhdestä kappaleesta työstet-
tyä muurikiveä. Kuvan 5-53 merkintöjen mukaisesti paasikiven 
mitat vaihtelevat seuraavasti:

h = 350-1100mm
b = 150 - 300 mm
l = 500 - 1200 mm.

Paasikivimuuri tehdään sijoittamalla paasikiviä vierekkäin 
pienellä saumalla, jotka voidaan saumata tai jättää avoimiksi. 
Paasikiviä voidaan käyttää aitoina, muureina, tukimuureina, 
ajoesteinä sekä istutus- ja vesialtaiden reunuksina. Kuvassa 5-54 
on esimerkki paasikiven käytöstä istutusaltaan korkeana reu-
nakivenä. Paasikivet valmistetaan lohkomalla tai sahaa-malla. 

Lohkomalla valmistettu paasikivi on lohkopintainen. Näkyviä 
pintoja voidaan tasoittaa tarvittaessa paikallisesti piikkaamalla. 
Lohkopintaisia paasikiviä valmistetaan vain erittäin hyvin loh-
keavista punaisista ja harmaista graniiteista. Sahatun paasikiven 
näkyvät pinnat viimeistellään polttamalla tai ristipäähakkaamal-
la. Sahattua paasikiveä on saatavina useista rakennuskivityypeis-
tä. Sahatun kiven mittatarkkuus on huomattavasti parempi, kuin 
lohkomalla valmistetun.

Luonnonkivimuurien rakenteet

Luonnonkivimuurit voivat olla joko kylmämuureja tai laasti-
muureja. Laastimuuraus parantaa kivien yhteensopivuutta, lisää 
muurin yhtenäisyyttä. lujuutta ja vakavuutta sekä tasoittaa muu-
rin kuormituksia. Laastimuurit muurataan niin paksuin saumoin, 
että kivet eivät välittömästi kosketa toisiaan. Sauman leveyttä ei 
kuitenkaan ole suositeltavaa kasvattaa tarpeettomasti. Sauman 
paksuutta määrättäessä otetaan huomioon kiven saumapinnan 
karkeusaste. Tavallisesti kivimuurien saumojen paksuudet vaih-

Kuva 5-56. Kuvam 5-55 kivimuurin rakenteelliset toteutustavat:
a) muurattu täyskivimuuri
b) yhteen nidotut kuorimuurit, joiden väli on täytetty hiekalla ja soralla,
c) luonnonkivisillä kuorimuureilla molemmin puolin verhjottu betonirakenne,
d) matalilla kiviharkoilla päällystetyt betonielementit.

Kuva 5-58. Tukimuuri voidaan tehdä luonnonkivisenä muurina tai elementtiraken-
teisena betonitukimuurina, mikä päällystetään paikalla muuratulla luonnonkivi-
kuorimuurilla.
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televat välillä 10 - 50 mm. Kantavissa muureissa saumojen tulee 
olla koko alaltaan kantavia eli täysiä. Jälkisaumattavissa laasti-
muureissa saumauksen syvyyden tulee olla suurempi kuin sau-
man korkeuden ja vähintään 20 mm. Saumauksessa käytetään 
saumauslaastia tai massaa. Muuraus- ja saumaustarvikkeiden on 
oltava pakkasenkestäviä.

Muurin rakenne voidaan toteuttaa useilla tavoilla niin, että lop-
putulos on ulospäin samannäköinen. Kuvassa 5-56 on esitetty 
vaihtoehtoisia luonnonkivisen harkkomuurirakenteen rakenteel-
lisia toteutustapoja. Tarkasteltava rakenne on aita, jonka molem-
mat puolet ovat näkyviä. Tyyppi a) on perinteinen täyskivinen 
muun, jossa kivet sovitetaan toisiinsa niin, että saavutetaan hyvä 
rakenteen vakavuus. Muurissa käytetään vaihtelevan paksuisia 
kiviharkkoja, jotka sitovat muurin yhtenäiseksi. Mallissa b) kaksi 
erillistä kuor-muuria sidotaan toisiinsa ruostumattomilla terässi-
teillä. Muurien väli täytetään hiekalla ja muulla läpäisevällä irto-
aineksella. Mallissa c) muurin runkona on betonirakenne; johon 
molemmin puolin tehdyt kuorimuurit sidotaan. Muurin taakse 
valetaan vakavuuden parantamiseksi maakostea betonimassa 
tai hiekka. Muuri d) on kokonaan elementtirakenteinen. Kivilaa-
tat on kiinnitetty valussa betonielementtien pintaan. Rakennus-
paikalla tehdään vain elementtien asennus ja tässä tapauksessa 
lisäksi kansilaatan kiinnitys. Eri rakennetyyppien soveltuvuus ja 
edullisuus vaihtelevat riippuen muurityypistä ja kohteen olosuh-
teista.

Luonnonkiviset aidat ja muurit perustetaan niin, ettei routa vau-
rioita tai haitallisesti liikuttele niitä. Kuvassa 5-57 on esimerkki 
luonnonkivisen muurin perustuksesta. Kaivantoon tiivistetään 
routimaton sora tai murskesora, jonka päälle valetaan betonian-
tura. Muu-raus aloitetaan maan alle jäävässä osassa harkoilla. 
Kivimuuraus aloitetaan noin 100 mm maanpinnan alapuolelta. 
Perustuksen routimattomuus varmistetaan lämpöeristeillä, 
jotka sijoitetaan muurin molemmin puolin ja muurin pään 
ympärille. Eristelevyt kallistetaan muurista poispäin valuvesien 
johtamiseksi. Lämpöeristelevy voidaan periaatteessa sijoittaa 
myös muurin alle. Tällöin on varmistettava, että muurin paino ei 
aiheuta eristeen liiallista kokoonpuristumista, josta voi seurata 
muurin kallistumista. Routaeristeen alle tehdään salaojitusker-
ros kivettömästä hiekasta tai sorasta. Routaeristelevy asetetaan 
tasatulle pinnalle vähintään 300 mm:n syvyyteen. Jos eristeen 
päälle tulee istutuksia, asennetaan eriste sellaiseen syvyyteen ja 
kaltevuuteen, että sen päälle jää riittävästi tilaa kasvualustalle. 
Eristeen päälle levitetään vähintään 100 mm paksuinen kerros 
hiekkaa. Maanpinta täytetään mahdollisimman pian lopulliseen 
korkeuteen. Täytön yläosaan tehdään tiivistyskerros huonosti 
vettä läpäisevästä maasta, jonka kaltevuus rakennuksesta pois-
päin on vähintään 1:50.

Luonnonkivinen tukimuurirakenne voidaan tehdä täyskivisenä 
muurina tai luonnonkivillä verhottuna betonimuurina (kuva 

Kuva 5-59. Pyöreä ja suorakaiteen muotoinen luonnonkivipollari.

Kuva 5-60. Suorakaiteen muotoinen, lohkopintainen pollari on edullinen kivit-
uote. Noppakiveys pollarin ympärillä kestää vairioitumatta alustassa tapahtuvat 
erisuuruisest painaumat.

5-58). Kivimuuri soveltuu käytettäväksi matalissa muureissa tai, 
kun maanpaine on pieni. Korkeat tukimuurit tehdään betoni-
sina, jolloin koko maanpaine ja mahdollinen pohjavedenpaine 
kannatetaan betonirakenteella. Kiviverhous on tällöin toiminnal-
taan itsekantava kuorimuuri. Tukimuurirakenteet perustetaan 
siten; ettei routa vaurioita muuria tai aiheuta haitallisia siirtymiä.
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Tukimuurit jaetaan osiin ja erotetaan muista rakenteista riittävän 
tiheästi sijoitettavilla liikuntasaumoilla siten, että maapohjan 
laatu ja rakennusmateriaali otetaan huomioon. Muurit erotetaan 
viereisestä rakennuksesta aina liikuntasaumalla. Muurin taustan 
täytössä käytetään routimattomia materiaaleja. Muurin viereen 
tehdään vähintään 200 mm paksu salaojituskerros puhtaasta, 
routimattomasta ja hyvin vettä läpäisevästä sorasta ja hiekasta. 
Kerroksen suurin sallittu raekoko on perusmuurin vieressä 100 
mm ja tukimuurin vieressä 200 mm. Loppuosa täytöstä voidaan 
tehdä tiivistettävissä olevista kaivumaista.

5.7 Muut ulkotilojen kivirakenteet

Luonnonkivestä voidaan valmistaa pylväitä, pollareita, istutus- ja 
vesialtaita, patsaiden jalustoja, ulkotulisijoja, penkkejä ja muita 
kadunkalusteita. Tuotteet suunnitellaan tavallisesti tapauskoh-
taisesti. Toteutettujen ratkaisujen taso vaihtelee karkeista lohko-
pintaisista kiviharkoista pitkälle muotoiltuihin ja viimeisteltyihin 
kivituotteisiin. Ulkotiloihin sijoitetavat veistokset edustavat 
pisimmälle jalostettuja ulkotilojen luonnonkivituotteita. Kiveä 
voidaan myös käyttää monipuolisesti yhdistelemällä sitä muiden 
materiaalien kuten puun kanssa.

Pollarit valmistetaan yhdestä kivikappaleesta. Niiden muotoja 
koko vaihtelevat käytännössä varsin paljon. Pollarit ovat yleen-
sä joko lohkopintaisia, poltettu ja tai ristipäähakattuja. Pollarit 
pintakäsitellään asennusrajaan asti. Lohkopintaisia pollareita 
valmistetaan punaisesta ja harmaasta graniitista. Pintakäsiteltyjä 
pollareita voidaan valmistaa useimmista rakennuski-vityypeistä.

Kuvassa 5-59 on esitetty luonnonkivisten pollarien perusmallit, 
pyöreä ja suorakaiteen muotoinen pollari. Pollareita voi käyttää 
mm. ajoesteinä, tilaa rajaavina elementteinä, aidantolppina sekä 
valaisinten ja muiden kadunkalusteiden jalustana. Edullisin, 
mutta kuitenkin edustavan näköinen pollari on kuvassa 5-60 

Kuva 5-61. Luonnonkivipollarit ketjuaidan tolppina.
Kävelytien päällysteenä noppakivet.

Kuva 5-62. Massiivinen betonipenkki, Barcelona.
Vastaavan penkin voi tehdä myös luonnonkivestä.

Kuva 5-63. Luonnonkivestä tehdyt kadunkalusteet, penkki,istutusallas ja pieni suih-
kulähde, Arlanda, Tukholma.
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esitetty lohkomalla valmistettu suorakaiteen muotoinen pollari. 
Kuvassa on esimerkki pollarien käytöstä ketjuaidan tolppina. 
Kuvissa 5-61 - 5-66 on esimerkkejä luonnonkiven käytöstä ka-
dunkalusteissa, vesialtaissa ja ympäristötaiteessa.
 
 

5.8 Ulkotilojen kivirakenteiden hoito 
ja kunnostus

Hoito- ja korjaustarve

Luonnonkiviset ulkotilojen rakenteet ovat erittäin kestäviä ra-
kenteita, joiden hoitotarve on pieni. Hyvän toimivuuden edelly-
tyksenä on kuitenkin, että luonnonkivimateriaali on säänkestä-
vää ja rakenteet on oikein suunniteltu.

Vanhat, kalsiittisista kivilajeista tehdyt ulkotilojen rakenteet 
ovat kärsineet pahoin happamassa teollisessa ympäristössä. 
Pahimmin vaurioituneet kivirakenteet on tehty kalkkikivestä, 
kalsiitti-iskosteisesta hiekkakivestä, travertiinista ja marmorista. 
Kuvassa 5-67 on esimerkki ilmastorasitusten vaurioittamasta 
marmoriportaasta.

Ilmaston happamien yhdisteiden ohella ulkotilojen kivirakentei-
den vaurioitumista voivat aiheuttaa muut kemialliset, fysikaa-
liset ja biologiset rasitukset kuten suolat. otsoni, hiilihappo ja 
klooriyhdisteet. Fysikaalisia rasitustekijöitä ovat vesi, tuuli, pak-
kanen, suolat ja lämpötilanvaihtelut. Luonnonkiven vaurioitu-
minen on yleensä seurausta usean samanaikaisesti tai peräkkäin 
vaikuttavan rasitustekijän yhteisvaikutuksesta. Luonnonkiven 
biologista vaurioitumista voivat aiheuttaa erilaisten kiven huo-
kosissa elävien kasvien ja luonnon organismien, kuten baktee-
rien, levä-, sieni- ja sammalkasvien aiheuttamat rasitukset. Kasvit 
ylläpitävät kivessä korkeaa kosteuspitoisuutta ja jotkut niistä 
voivat muodostaa kiveä syövyttäviä, happamia yhdisteitä.

Kuva 5-64. Luonnonkiven käyttöä kadunkalusteissa.

Kuva 5-65. Luonnonkivi ja vesi ovat luonteva ja paljon käytetty yhdistelmä ulkotilo-
jen koristerakenteissa ja ympäristötaiteessa. Vesiallas, Oslo.

Kuva 5-66.Suurikokoisista lohkopintaisista noppakivistä tehty ympäristötaideteos, 
Stuttgart.
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Massiiviset kivirakenteet kestävät hyvin varsin koviakin ulkoisia 
mekaanisia iskuja. Kivirakenteiden vauriot jäävät usein paikalli-
siksi ja ne rajoittuvat kiven pintaosiin eivätkä näin olennaisesti 
heikennä rakenteen toimintaa. Normaalisti ulkotilojen kivira-
kenteiden huoltotarve liittyy lähinnä kivipinnan pesuun sekä 
liikenne- ja törmäyskuormien rikkomien ja irrottamien kivien 
vaihtoon.

Suunnittelunäkökohtia

Ulkotilojen luonnonkivirakenteen kestävyys varmistetaan huo-
lellisella ja ammattitaitoisella kiviteknisellä suunnittelulla. Huo-
not suunnitteluratkaisut ja virheet voivat johtaa kivirakenteen 
toiminnallisen laadun merkittävään heikkenemiseen ja vauri-
oiturniseen jo lyhyen ajan kuluessa. Hyvän kiviteknisen suun-
nittelun periaatteet ja suositeltavia ratkaisuja on esitetty tässä 
suunnitteluohjeessa.

Ulkotilojen kivirakenteissa on erityisen tärkeä varmistaa alusra-
kenteiden vakavuus ja routimattomuus sekä liikennekuormille 
alttiiden laattatuotteiden riittävä mitoitus. Rakenteidentoimin-
nan kannaltaan myös syytä kiinnittää erityishuomio luonnon-
kivirakenteiden ja niihin liittyvien rakenteiden kosteusteknisen 
toiminnan suunnitteluun. Suunnittelun periaatteena tulee olla, 
että rakenteellisen keinoin minimoidaan kivirakenteeseen koh-
distuvat kuormitukset ja rasitukset.
 

Kivipintojen puhdistus ja suojaus

Ilmaston ja teollisen kaupunkiympäristön epäpuhtaudet likaavat 
luonnonkivipintaa. Kivipäällysteitä rasittavat myös liikenteestä 
peräisin oleva kura, bitumi, öljyt ja polttoaineet. Likaantumi-
nen riippuu lian määrästä ja lian tarttumisesta kivipintaan. Lian 
ulkonäköä häiritsevä vaikutus riippuu lähinnä likaantumisen 
tasaisuudesta ja kiven tummuudesta. Kivipinnan pesun avulla 
pyritään poistamaan lika kivipinnasta ja palauttamaan kiven 
alkuperäinen ulkonäkö. Ulkotilojen kivirakenteista pestään tar-
peen mukaan lähinnä rakennusten välittömässä läheisyydessä 
olevia, voimakkaasti likaantuneita, muuri- ja porrasrakenteita 
sekä kadunkalusteita. Taso- ja reunakiveysten sekä luonnonkivis-
ten maastorakenteiden pesu ei tavallisesti ole tarpeellista.

Ennen kivipinnan pesua tehdään perusselvitys, johon sisältyy 
kivimateriaalin tyypin selvitys, lian laadun selvitys, puhdistuksen 
tavoitteiden tarkennus ja pesumenetelmän valinta. Pesuaineilla 
saattaa olla myös haitallisia vaikutuksia kivipintaan. Erityisesti 
on vältettävä happamien pesuaineiden käyttöä kalsiittisten 
kivipintojen puhdistuksessa. Suositeltavaa on kokeilla valittua 
pesumenetelmää pienellä alueella ennen varsinaista pesua. 

Kuva 5-69. Alustasta peräisin olevat suolat rumentavat kivipintaa ja saattavat 
aiheuttaa kiven rapautumista.

Kuva 5-67. Karbonaattikivestä tehtyjen ympäristörakenteiden kestävyys nykyajan 
kaupunki-ilmastossa on osoittautunut puutteelliseksi.
Amalienborg, Kööpenhamina.

Kuva 5-68. Ulkotilojen kivirakenteiden kosteustekninen toiminta on suunniteltava 
niin, että alustan liukoiset suolat eivät vaella kivipintaan.
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Vaihtoehtoiset pesumenetelmät voidaan jakaa vesipesuun, ke-
mialliseen pesuun ja mekaaniseen puhdistukseen. Pesun tehoa 
voidaan lisätä käyttämällä painepuhallusta. Kivipinta kastellaan 
aina ennen pesua.

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

Kivirakenteen korjaus

Kivirakenteen rakenteellisia korjaustapoja ovat kiven lujitus, 
kiven suojaus, kiven palkkaus, uuden kiven vaihto vanhan tilalle, 
saumojen korjaus ja kiinnitysten korjaus. Ennen korjausten suo-
rittamista selvitetään mahdollisimman tarkoin korjattavien ra-
kenteiden kivityyppi ja rakenteellinen toteutustapa. Korjattavien 
vaurioiden laajuus kartoitetaan, korjaustyön tavoitteet tarkenne-
taan ja valitaan alustavasti noudatettavat korjausmenetelmät.
Rikkoontunut tai rapautunut kivi voidaan paikata olosuhteista 
riippuen liimamassalla tai liimaamalla kiinnitettävä kivipaik-
kauksella. Paikkauksissa pyritään mahdollisimman lähelle ki-
ven alkuperäistä väriä. Paikkauslaastin runkoaineena voidaan 
tarvittaessa käyttää paikattavasta kivestä jauhettua hiekkaa. 
Pahoin vaurioitunut tai rikkoontunut kivi on yleensä tarkoituk-
senmukaisinta korvata osittain tai kokonaan uudella vastaavalla 
kivellä. Kiveä vaihdettaessa pyritään käyttämään alkuperäistä 
tai mahdollisimman lähelle alkuperäistä vastaavaa kivityyppiä. 
Massiivikivien kiinnitys varmistetaan tarvittaessa mekaanisilla 
kiinnik-keillä. Liimausten yhteydessä on varmistettava, että kos-
teutta läpäisemätön liimakerros ei häiritse rakenteen kosteus-
teknistä toimintaa.

Vanhojen kivirakenteiden kovat saumat korjataan mahdollisuuk-
sien mukaan alkuperäistä vastaavilla saumauslaasteilla. Elastis-
ten saumojen kestoikä on saumamateriaalista riippuen 15 - 25 
vuotta, jonka jälkeen saumamassa on menettänyt elastisuutensa 
ja tartuntansa kiveen. Saumojen korjauksen yhteydessä on ul-
konäkösyistä ja toiminnallisista syistä suositeltavaa uusia koko 
pinnan saumaus yhdellä kertaa.

Kivirakenteen korjauksen yhteydessä poistetaan ruostuvat 
kivikiinnikkeet, kaidetolpat ja muut kiveen liittyvät metalliset 
rakenteet, jotka korvataan uusilla ruostumattomasta teräksestä 
valmistetuilla kiinnikkeillä. Mikäli kiinnikkeen poisto ei ole mah-
dollista, se puh-distetaan ruosteesta mekaanisesti esimerkiksi 
hiekkapuhaltamalla ja suojataan sen jälkeen ruostesuojamaala-
uksella.


