
LUONNONKIVIRAKENTEIDEN
SUUNNITTELUOHJE 2006

LUKU 6
KUSTANNUKSET JA AIKATAULU



LUONNONKIVIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE 2006
6. Kustannukset ja aikataulu

-  2  -

6.KUSTANNUKSET JA AIKATAULU
 

• kiven mitoitus,
• kiven muoto ja detaljointi,
• kiven reunan muotoilu,
• toleranssit
 
Kivirakenteiden asennusvaiheen kustannustekijöitä ovat:

• asennustyö,
• kiinnitystarvikkeet,
• saumaus ja
• muut työmaan kustannukset (telineet, siirrot, apu-työt).

Käytännössä kivirakenteen lopulliseen hintaan vai-kuttavat lisäk-
si vaihtelevassa määrin olosuhdetekijät kuten:

• aikataulu,
• kohteen koko ja sijainti,
• kohteen vaihtelevuus ja monimuotoisuus,
• kohteen rakenteellinen toteutustapa,
• kiviteknisten suunnitelmien laatu,
• kiven hankinnan ja kohteen urakoinnin toteutustapa 
• työmaan olosuhteet.

Luonnonkivien ulkonäkö: fysikaaliset ominaisuudet. saatavuus ja 
tuotantotekniset ominaisuudet vaihtelevat varsin paljon kivityy-
pistä ja tarkasteluajankohdasta riippuen. Tästä syystä on tärkeä 
tutustua käytettävän kiven erikoispiirteisiin suunnitteluvaihees-
sa ja kohteen toteutuksen aikataulua suunniteltaessa. Mahdol-
lisuuksien mukaan suositellaan perehtymistä vaihtoehtoisten 
kivityyppien ominaisuuksiin alustavasti jo hankesuunnitteluvai-
heessa.

Kivikohteen kustannus- ja aikataulusuunnittelu on kokonais-
valtainen tehtävä, jossa tarkastellaan samanaikaisesti useita eri 
tekijöitä. Käytännössä vaihtoehtoisten ratkaisujen kustannus-

6.1 Kivirakentamisen kustannustekijät

Luonnonkivituotteiden ja kiviasennuksen kustannuk-set vaih-
televat varsin paljon olosuhteista riippuen. Kustannusten suu-
ruuteen voidaan vaikuttaa monin tavoin. Kivisten rakenneosien 
suunnitteluratkaisuilla ja rakenteellisella toteutustavalla on mer-
kittävä vaikutus kohteen kustannuksiin sekä rakenteen toimin-
nalliseen laatuun ja kestävyyteen. Asiantuntevasti suunniteltu ja 
toteutettu luonnonkivijulkisivu on pitkäikäinen ja sen hoitokus-
tannukset ovat pienet, mikä tekee rakenteen edulliseksi pitkällä 
aikavälillä tarkasteltuna.

Kivirakenteen tuotantoprosessin vaiheet ovat louhinta: jalostus 
ja asennus. Kivirakentamisen tuotantoketju esitetään kuvassa 
6-1. Louhintavaiheen alussa kivi on kiinni kalliossa. Louhinnan 
lopputuote on määrämittainen kivilohkare, joka siirtyy jalostus-
prosessiin. Jalostusvaiheen aikana raakakivestä valmistetaan 
suunnitelmien mukaiset kivituotteet. Asen-nusprosessissa 
kivituote asennetaan paikoilleen valmiiksi rakenteeksi, joka on 
tämän vaiheen ja koko tuotantoprosessin lopputuote. Luonnon-
kivimateriaalin jalostusaste ja myyntiarvo nousee tuotantopro-
sessin eri vaiheissa. Tuotantoprosessin vaiheiden kesto vaihtelee 
monista olosuhdetekijöistä riippuen. Projektin kustannus- ja 
aikataulusuunnittelussa on hyödyllistä tuntea kivituotteen 
valmistusvalheiden vaiku-tus tuotteen hintaan ja prosessin eri 
vaiheisiin kuluva aika.

Valmiin kivirakenteen kustannustekijät voidaan jakaa karkeasti 
luonnonkivituotteiden kustannuksiin ja asennuskustannuksiin. 
Luonnonkivituotteen hinta riippuu seuraavista kustannusteki-
jöistä:

• kivimateriaali (raaka-aine),
• kiven pintakäsittely,

Kuva 6-1. Kivirakentamisen tuotantoketju.
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vaikutukset eivät aina ole samansuuntaisia, koska eri tekijät ovat 
kes-kenään riippuvaisia. Esimerkiksi kiven pintakäsittelytapojen 
keskinäinen edullisuus riippuu käytettävästä kivilajista, kivien 
mitoituksesta ja kiven reunojen muotoilutavasta Kivityypistä ja 
kohteenkiviurakoitsijasta riippuen voi rakennuskustannus vaih-
della myös toteutusajankohdan mukaan.
 

6.2 Luonnonkivituotteiden kustannus

Kivimateriaali

Valmiin kivituotteen hinta riippuu kivimateriaalin hinnasta ja 
tuotteen valmistuskustannuksista. Kivima-teriaalin markkina-
hinta vaihtelee melkoisesti. Tärkeimmät raakakiven hintaan vai-
kuttavat tekijät ovat kiven laatu ja kiven saatavuus. Kotimaisten 
hyvälaatuisten rakennuskivien hinta vaihtelee keskimäärin välillä 

250–1000 € / m3. Edullisimpia ovat punaiset ja harmaat graniitit, 
sekä vuolukivet joita louhitaan suuria määriä. Kalleimpia ovat 
mustat kivi-tyypit. Tiettyjen, harvinaisten tuontikivityyppien 
hinta voi olla jopa yli 2000 € / m3.

Kivimateriaalin hintaa arvioitaessa on muistettava, että jalos-
tusvaiheessa voidaan hyödyntää kiven laadusta, tuotantome-
netelmästä ja laatan paksuudesta riippuen vain noin 50 - 60 % 
raakakivilohkareesta. Hukkakiven osuus on suurin halkaisusa-
hauksessa ja kivien paloitteluvaiheessa. Hukkakiven määrää 
voidaan pienentää ja tuotteen tuotantokustannusta alentaa 
ottamalla mitoituksessa huomioon kivityypille ominainen 
lohkarekoko, kiven ominaisuudet ja muut olosuhdetekijät. Nor-
maalihintaisilla rakennuskivilaaduilla voi pitää nyrkkisääntönä, 
että kivilaatan pak-suuden lisäys 10 mm nostaa tuotteen hintaa 
keski-määrin noin 5-10 €/m2.

Kuva 6-2. Lattian päällyskiven hintaan vaikuttavat tekijät. Kivilaatan paksuus on 20 
mm ja pintakäsitteky on mattahiottu.

Kuva 6-3. Julkisivuverhouksen suoran kivilaatan hintaan vaikuttavat tekijät.Kivi-
laatan paksuus noin 20 mm ja pintakäsittely on poltettu.
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Laatuvaatimuksia määritettäessä on tärkeä ottaa huomioon 
kivelle ominainen ulkonäön ja laadun vaihtelu. Jos laatuvaati-
mukset ovat epätavallisen tiukat, joudutaan raaka-ainetta lajit-
telemaan ja valikoimaan, mikä nostaa kiviraaka-aineen hintaa. 
Karkeita pintakäsittelyjä käytettäessä kannattaa muistaa, että 
kar-keassa pinnassa kiven ulkonäön vaihtelut tasoittuvat.

Lattianpäällysteen kivilaatta

Kuvassa 6-2 on esitetty rakennuskohteen olosuhde-tekijöiden 
keskimääräinen vaikutus lattianpäällystyk-sessä käytettävän 
kivilaatan hintaan. Vaaka-akseli kuvaa laatan valmistuksen vai-
keusastetta, vasen reuna edustaa edullisinta toteutustapaa ja 
oikealle mentäessä työn vaativuus nousee. Pystyakselilla on 
esitetty kiven hinta yksiköissä €/m2. Kiven materiaa-likustannus, 
joka sisältyy kokonaiskustannukseen. on esitetty erikseen katko-
viivalla. Muiden kustannus-tekijöiden vaikutusta hintaan ei ole 
eritelty. Esitettyä tarkastelua tulee monista asiaan vaikuttavista 
teki-jöistä johtuen käyttää vain suuntaa antavana. Käy-tännössä 

lattianpäällystekiven hintaa nostavat tavallisesti eniten epätalo-
udellinen (tavallista pienempi tai huomattavan suuri) kivikoko, 
kiven suorakaiteesta poikkeava muoto. kiven työstötarpeet 
esimerkiksi reuna-alueilla sekä lattianpäällysteen kirjavuus ja 
monimuotoisuus.

Julkisivuverhouksen kivilaatta

Kuvissa 6-3 ja 6-4 esitetty on vastaavasti julkisivun verhouslaatan 
hintaan vaikuttavat tekijät. Vertailun vuoksi tarkastellaan erik-
seen suoran ja kaarevan kivilaatan hintaa. Kivimateriaalin hinta, 
joka sisältyy kokonaishintaan, on kummassakin tapauksessa 
esitetty erikseen katkoviivalla. Muiden kustannustekijöiden eril-
lisvaikutusta hintaan ei ole eritelty. Tarkastelun tavoitteena ei ole 
antaa yksityiskohtaisia hintatietoja, vaan esittää seikkoja, joiden 
huomioon ottamisella voi olla merkittävä vaikutus kivituotteen 
hintaan. Käytännössä tavallisimmat syyt julkisivun verhouskivien 
kalleuteen ovat kohteen kirjavuus ja monimuo-toisuus sekä 
kalliit detaljiratkaisut.
 

Pintakäsittelyn kustannusvaikutus

Kiven mekaanisen pintakäsittelyn vaikutusta kivilaatan hintaan 
havainnollistetaan kuvassa 6-5. Vaaka-akselilla on esitetty taval-
lisimmat pintakäsittelyvaihtoehdot edullisimmasta kalleimpaan. 
Pystyakselilla on esitetty eri pintakäsittelyjen suhteellinen vaiku-
tus kivilaatan hintaan siten, että sahapintaisen kivilaatan hintaa 
kuvataan luvulla 100. Useista muuttujista johtuen pintakäsitte-
lyn kustannusvaikutus ei ole yksi-selitteinen, vaan se vaihtelee 
kohteen olosuhdetekijöistä riippuen.

Edullisin pinta on sahapinta (timanttisahapinta), jota voidaan 
käyttää vähemmän vaativissa kohteissa sellaisenaan. Kallein 
pintakäsittelytapa on yleensä kiillotus ja edullisin poltto. Pinta-

Kuva 6-5. Pintakäsittelyn vaukutus kiven hintaan. Sahattua kivipintaa merkitään 
indeksillä 100.

Kuva 6-4. Julkisivuverhouksen kaarevan kivilaatan hinnan vaihtelu, kiven paksuus 
on 30 mm ja pintakäsittely on poltettu.
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käsittelyn vaikutus kivilaatan neliöhintaan vaihtelee suoralla, 
sahareunaisella kivilaatalla kiven materiaalihinnasta riippuen 
välillä 10 - 40 %. Pintakäsittelytavan kustannusvaikutus kiven 
kokonaishintaan on suhteellisesti pienin, kun kiven materiaali-
kustannus on korkea. Pintakäsit-telyjen keskinäiset kustannus-
erot korostuvat kivilaa¬tan reunoissa. Pintakäsittelykustannuk-
sia arvioitaessa on tästä syystä otettava huomioon myös kiven 
näkyvien reunojen muoto ja pintakäsittelytarve, jolla saattaa olla 
merkittävä vaikutus eri pintakäsittelyjen keskinäiseen edullisuu-
teen varsinkin, jos reunatyöstöjen määrä kohteessa on suuri.

Kiven muotoilun ja kulmadetaljien
kustannusvaikutus

Luonnonkivirakenteiden muotoilussa ja kivipinnan nurkkakoh-
dissa käytettävät detaljit lisäävät kivirakenteen kustannusta. 
Detaljoinnin vaikutus koko-naiskustannukseen riippuu kohteen 

laajuudesta ja detaljien suhteellisesta määrästä. Jos esimerkiksi 
pienehkössä julkisivuverhouksessa on huomattava määrä nurk-
kia ja massiivikivillä toteutettuja muotoaiheita, voi detaljoinnin 
vaikutus kokonaiskustannukseen olla huomattava. Kivipinnan 
monimuotoisuus lisää myös asennuskustannuksia. Suurehkossa, 
pääasiassa tasomaisessa julkisivuverhouksessa eivät toisaalta 
kalliitkaan yksittäiset muotoaiheet vaikuta merkittävästi julkisi-
vun kokonaiskustannukseen.
 
Kivijulkisivun detaljien tarkka kustannusvaikutus voidaan mää-
rittää, kun on tehty päätökset kivityypistä, pintakäsittelystä. 
kivien mitoituksesta; kiven valmistusmenetelmästä ja julkisivun 
rakenteellisesta toteutustavasta. Kustannusten laskennassa 
kannattaa käyttää apuna kivenjalostuksen ja kivitekniikan asian-
tuntemusta. Kivirakenteiden kustannuksia määritettäessä voi 
detaljien kustannusvaikutusta arvioida likimääräisesti esimerkik-
si taulukossa 6-1 annettujen kertoimien avulla.

5einäverhouksen nurkan kividetaljien kustannus aiheutuu kivi-
laattojen reunojen työstöistä ja näkyvien reunapintojen pinta-
käsittelystä. Eri nurkkadetaljien työstö ja käsittelytarpeet samoin 
kuin erilaisista kiven reunan työstöistä ja pintakäsittelyistä ai-
heutuvat kustannukset vaihtelevat. Reunatyöstöjen suhteellinen 
vaikutus kivilaatan hintaan riippuu toisaalta kivimateriaalin 
hinnasta.

Taulukossa 6-2 on esitetty kuvan 6-6 nurkkadetaljien kustannus-
vertailu, kun pintakäsittely on poltettu tai kiillotettu. Edullisin 
nurkka on tyyppi a), jossa lisäkustannuksia aiheutuu näkyvän 
kivireunan kalibroinnista ja kiven reunan pintakäsittelystä. Tyy-
pissä b) toiseen kiveen jyrsitään kolo ja kummankin kiven reunat 
pintakäsitellään noin puoliväliin asti. Kulmadetalji c) edellyttää 
kummankin kiven viistesahausta ja näky vien reunojen pinta-
käsittelyä. Malli d):ssä kiven reuna viistetään kahteen suuntaan 
ja näkyvät pinnat pintakäsitellään. Taulukon 6-2 vertailussa on 
mallin a) mukaista poltettua kivipintaa merkitty luvulla 100, 
johon muita vaihtoehtoja verrataan. Taulukosta nähdään, että 
kiillotettu kulma on selvästi kalliimpi kuin poltettu. Toisaalta pin-
takäsittelyjen välinen kustan-nusero tasoittuu kalliimmissa nurk-
katyypeissä. Kiillotettua pintakäsittelyä käytettäessä kalleimman 
ja edullisimmin vaihtoehdon ero on suhteessa pienempi kuin 
poltetussa pinnassa. Ristipäähakattua pintakäsittelyä käytettä-
essä suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti mallin a) mukaista 
nurkkaa.Kuva 6-6. Kiviverhouksen nurkkaliitoksen toteutustapoja.

Taulukko 6-1. Erikoiskiven kustannusvertailu. Kiven hinta saadaan kertomalla 
annetulla hintakertoimella vastaavan suoran, 30 mm paksuisen kivilaatan hinta.

Taulukko 6-2. Kuvan 6-6 nurkkadetaljien a, b, c ja d valmistuskustannusten suhteel-
linen vertailu. Tyyppiä a) poltettuna merkitään indeksillä 100.
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Kalustekivet valmistetaan tavallisesti kiillotettuina. Niiden kus-
tannusta nostavat kivilaattojen reunatyöstöt, kiinniketyöstöt, 
laatan teräslujitusten teko sekä vesihanoja, liesitasoja ja altaita 
varten työstettävät aukot ja muut kivitasojen erikoistyöstöt. 
Luonnonkivestä voidaan valmistaa myös kaksoiskaarevia eli 
kahden poikkileikkaustason suhteen kaarevia kivipintoja. Luon-
nonkivisissä työtasoissa hintaa nostavat myös kivituotteiden ja 
asennustyön tiukat toleranssit. Kivitasot ovat oikein käytettyinä 
erittäin pitkäikäisiä, joten kiven edullisuus kilpaileviin materiaa-
leihin verrattuna lisääntyy ajan myötä.

Oman lukunsa muodostavat luonnonkiviset tulisijat, joita on 
nykyisin tarjolla erittäin monipuolinen tuotevalikoima. Luon-
nonkivitulisijojen hinnat vaihtelevat voimakkaasti materiaalista 
ja tyypistä riippuen. Rakennuskustannuksiltaan edullisin tulisija 
saadaan muuraamalla luonnon muotoilemista liuskekivistä 

tai graniiteista. Kalleimpia ovat yksilöllisesti suunnitellut, jopa 
veistosmaisesti koristellut ja suurikokoiset tulisijat. Vuolukiven 
suosio tulisijamateriaalina pe-rustuu sen hyviin lämpöteknisiin 
ominaisuuksiin ja taloudellisuuteen. Vuolukiveä voidaan käyttää 
kaikissa uunin osissa, myös tulipesän rakenteissa. Tässä yhtey-
dessä ei käsitellä tarkemmin lämpötalouteen liittyviä kysymyk-
siä.

Kivituotteiden kustannusrakenne

Kivituotteiden kustannusrakenne vaihtelee kivityypin, pintakä-
sittelytavan, kiven mittojen ja työstöasteen mukaan. Taulukoissa 
6-3 ja 6-4 on esimerkkejä rakennuskivituotteiden keskimääräi-
sistä kustannusrakenteista. Taulukossa 6-3 on esitetty tyypillisen 
20 30 mm paksuisen graniittisen rakennuskivilaatan kustan-
nustekijät ja kustannusrakenne. Taulukossa 6-4 on vastaavasti 
kalibroidun, 10 mm paksuisen ohutlaatan keskimääräinen kus-
tannusrakenne. Vertailut on esitetty prosenttiosuuksina siten. 

Taulukko 6-3. Rakennuskivilaatan keskimääräinen kustannusrakenne.

Taulukko 6-4. Kalibroidun ohutlaatan keskimääräinen kustannusrakenne.

Taulukko 6-5. Ulkotilojen rakenteissa käytettävien kivituotteiden suhteellinen kus-
tannusvertailu. Poltettupintaisen katulaatan hintaa merkitään indeksillä 100. Kuva 6-7. Lattian kivilaattapäällysteen asennuskustannukseen vaikuttavat tekijät.
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että kummankin tuotteen kustannusosuuksien summa on 100, 
joten eri taulukoiden yksittäiset luvut eivät ole keske-nään ver-
tailukelpoisia.

Ulkotilojen lohkopintaisten kivituotteiden hinta riippuu kivityy-
pistä ja kivituotteen jalostusasteesta. Tuotteet ovat massiivisia, 
joten kivimateriaalin määrä on suurehko. Kiven laadulle asetet-
tavat vaatimukset ovat kuitenkin näissä käyttökohteissa yleensä 
väljemmät kuin talonrakennuksen käyttökohteissa. Tuotteiden 
valmistus on perinteisesti tehty käsityönä. Nykyisin lohkokivi-
tuotteiden valmistuksessa ovat yleistyneet hydrauliset lohkomis-
laitteet, jotka vähen-tävät tuotannon työvaltaisuutta. Pääsääntö 
on, että lohkomalla valmistetut kivituotteet ovat edullisempia 
kuin sahaamalla valmistetut. Taulukossa 6-5 on vertailu ulkoti-
lojen rakenteissa käytettävien kivituotteiden keskimääräisistä 
hinnoista. Poltettupintaisen katulaatan hintaa merkitään luvulla 

100 ja muiden tuotteiden hintoja verrataan siihen. Indeksiarvot 
perustuvat yksikköhintoihin, jotka on saatettu vertailukelpoi-
seen muotoon käyttämällä yksikkö; €/m2.
 
 

6.3 Asennuskustannus

Yleistä

Kivirakenteiden asennuskustannus koostuu työkustannuksesta 
ja tarvikekustannuksesta. Tarvikekustannus vaihtelee varsin 
paljon eri käyttökohteissa. Sisäpuolisissa käyttökohteissa työ-
kustannuksen suhteellinen osuus on keskimäärin suurempi kuin 
julkisivuissa ja ulkotilojen kivirakenteissa. Julkisivurakenteissa 
tarvikekustannuksen ja rakennuttamiskustannusten osuus on 
työn vaativuudesta johtuen suhteellisesti suurempi kuin muissa 
käyttökohteissa. Seuraavassa tarkastellaan esimerkkeinä lattian 
ja julkisivun kivirakenteiden asennuskustannusten muodostu-
mista.

Kivilattian asennus

Kuvassa 6-7 on esitetty lattianpäällysteen asennuksen kustan-
nusrakenne ja eri tekijöiden vaikutus asen-nuskustannukseen. 
Tarkasteltava lattiarakenne on normaali maakostealla betonilla 
kiinnitettävä, 20 mm paksuinen kivilaattalattia. Kivipäällysteen 
asennustyön, kiinnitystarvikkeiden, saumauksen ja aputöiden 
osuudet, jotka sisältyvät kokonaiskustannuk-
seen, on eritelty kuvassa. Vaaka-akseli kuvaa asennuksen edul-
lisuutta ja pystyakseli asennuskustan-nusta. Vaaka-akselilla 
oikealle mentäessä asennuksen edullisuus pienenee. Esitettyä 
tarkastelua tulee monista asiaan vaikuttavista tekijöistä johtuen 
käyttää lähinnä suuntaa antavana. Käytännössä merkittävimmät 
lattianpäällysteen asennustyön määrää ja kustannuksia lisäävät 
tekijät ovat pohjatöiden huono laatutaso. normaalia pienempi 
laattakoko, kiven suorakaiteesta poikkeava muoto, lattian kir-
javuus ja monimuotoisuus, hankalat asennusolosuhteet sekä 
kiven työstötarpeet asennuspaikalla.

Kivijulkisivun asennus

Kuvassa 6-8 on vastaavasti julkisivun kiviverhouksen asennuk-
sen kustannusrakenne ja kustannukseen vaikuttavat tekijät. 
Tarkasteltava julkisivurakenne on tyypillinen työmaa-asennuk-
sena teräskannakkeilla kiinnitettävä 30 mm paksuinen verhous-
rakenne. Kiviverhouksen asennustyön, kiinnitystarvikkeiden, 
saumauksen ja työmaan kustannusten osuudet, jotka sisältyvät 
kokonaiskustannukseen, on merkitty kuvaan erikseen. Koordi-Kuva 6-8. Julkisivun kiviverhouksen asennuskustannukseen vaikuttavat tekijät.
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naatiston vaaka-akseli kuvaa asennuksen edullisuutta ja pysty-
akseli asennuskustannusta. Vaaka-akselilla oikealle asennuksen 
edullisuus pienenee.
Esitettyä tarkastelua tulee monista asiaan vaikuttavista tekijöistä 
johtuen käyttää lähinnä suuntaa antavana. Käytännössä julkisi-
vuverhouksen asennuskustannuksen nousu johtuu tavallisesti 
kiinnikkeiden suuresta määrästä ja monimutkaisuudesta, jolloin 
kiinnikekustannus ja asennuksen työkustannus nousevat. Muita 
julkisivuverhouksen asennuskustannusta lisääviä tekijöitä ovat 
erittäin suuri laattakoko, julkisivun monimuotoisuus, hankalat 
asennusolosuhteet sekä kiven ja kiinnikkeiden työstötarpeet 
asennuspaikalla.

6.4 Kivirakenteiden kustannusrakenne

Yleistä

Luonnonkivirakenteiden kokonaishinta, kustannustekijät ja 
kustannusten jakautuminen vaihtelevat eri käyttökohteissa 
varsin paljon. Seuraavassa vertaillaan erityyppisten julkisivura-
kenteiden, lattiarakenteiden, porrasrakenteiden ja sisäseinära-
kenteiden keskimääräisiä rakennuskustannuksia ja kustannusten 
jakautumista. Vertailulaskelmat perustuvat seuraaviin oletta-
muksiin:

• kivimateriaali on tyypillistä keskirakeista rakennus kiveä.
• kiven mitoitus on tavanomainen,
• rakenteet ovat tasomaisia eikä niihin sisälly erikoisia detal-

jeja,
• asennusolosuhteet ovat normaalit ja työn vaikeusaste on 

kohtalainen,
• muut kohteen olosuhteet ovat tavanomaiset, aikataulun 

vaikutusta kustannuksiin ei ale otettu huomioon laskelmis-
sa. 

Eri kustannustekijöiden kohdalla on huomioitu kaikki kyseiseen 
vaiheeseen kuuluvat kustannukset. Vertailuissa on otettu huo-
mioon myös arvonlisäveron vaikutus. Useiden kustannuksiin 
vaikuttavien tekijöiden takia ei tarkkojen ja yleispätevien lukuar-
vojen esittäminen ole mahdollista. Tästä syystä esitettyjä vertai-
luja voidaan pitää vain keskimääräisinä ja suuntaa antavina.

Julkisivurakenteet

Kustannusvertailussa tarkastellaan seuraavia julkisivu rakenteita:

JS1: työmaalla lämpöeristettyyn seinään kiinnitetty kiviverhous, 
jonka paksuus on 30 - 40 mm.

JS2: työmaalla kylmään seinärakenteeseen kiinni-tetty kiviver-
hous, jonka paksuus on 30 -40 mm,

Taulukko 6-6. Luonnonkivijulkisivun rakennetyyppien JS1...JS5 suhteellinen kustan-
nusvertailu. JS1=100.

Taulukko 6-7. Luonnonkivijulkisivun rakennetyyppien JS1...JS5 kustannusrakenteid-
en suhteellinen vertailu. JS1=100.

Taulukko 6-8. Luonnonkivisten päällysterakennetyyppien L1...L3 suhteellinen kus-
tannusvertailu L1=100.

Taulukko 6-9. Luonnonkivisten päällysterakennetyyppien L1...L3kustannusrakentei-
den suhteellinen vertailu. L1=100.
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JS3: työmaalla harkkomuuriin kiinnitettykiviverhous, jonka pak-
suus on 30 - 40 mm.

JS4: kivipintaisilla betonielementeillä toteutettu julki-sivu, jossa 
25 - 30 mm paksuiset kivilaatat kannatetaan mekaanisesti kiven 
takapintaan kiinnitetyillä terästapeilla.

JS5: kivipintaisilla betonielementeillä toteutettu julki-sivu, jossa 
10 mm paksuiset kalibroidut kivilaatat kiinnittyvät elementin 
ulkokuoreen suoraan valussa ilman mekaanisia kiinnikkeitä.

Taulukossa 6-6 on esitelty eri rakennetyyppien rakennuskustan-
nusten vertailu. Vertailuindeksi on rakennetyypin JS1 kokonais-
kustannus, jota merkitään luvulla 100. Taulukossa 6-7 esitetään 
eri rakennevaihtoehtojen keskimääräiset kustannusrakenteet.
Kivilaattapintaiset elementtirakenteet ovat selvästi paikalla ra-
kennettuja kivijulkisivuja edullisemmat. Tämä selittyy pääasiassa 
kivikiinnikkeiden sekä asennus- ja aputöiden kustannusten 
pienuudella elementtirakenteissa. Elementtirakenteiden edul-
lisuutta korostaa tässä vertailussa lisäksi se, että arvonlisäveron 
vaikutus on otettu huomioon myös paikalla ra-kennettujen 
verhousten kustannuksissa. Ohutkivilaatoilla päällystetty ele-
menttirakenne JS5 on rakennetyyppiä JS4 edullisempi, koska 
kivilaatat kannatetaan tartunnalla ilman kivikiinnikkeitä ja ohut-
kivilaatta on edullisempi, kuin normaali kivilaatta. Elementin 
JS5 saumauksen edullisuus perustuu siihen, että siinä käytetään 
kovia saumoja, jotka valmistetaan suoraan valuu yhteydessä. 

Muissa rakenteissa saumaus tehdään elastisella saumausmassal-
la. Rakennetyypin JS2 edullisuus tyyppiin JS1 verrattuna johtuu 
kiinnikekustannuksen pienuudesta lyhyemmällä ulokepituudel-
la. Rakenteen JS3 kustannusta nostaa harkkorunkoon tehtävien, 
liimaukseen perustuvien kivikiinnitysten työläys. Liimakiinnitys-
ten tekoa hankaloittavat käytännössä lähinnä asennusolosuhtei-
den rajoituksista johtuvat vaatimukset.
 

Päällysterakenteet

Kustannusvertailussa tarkastellaan seuraavia luonnonkivisiä 
lattia- ja päällysterakenteita:

L1 maakostealla betonilla kiinnitetty 20 mm paksui-nen lattian-
päällyste,

L2: ohutlaastilla kiinnitetty 10 mm paksuinen mitta-tarkka lat-
tianpäällyste,

L3: maakostealla betonilla kiinnitetty 40 - 60 mm paksuinen ul-
kotilojen kivipäällyste.

Taulukossa 6-8 on esitetty eri rakennetyyppien rakennuskustan-
nusten vertailu. Vertailuindeksi on ra-kennetyypin L1 kokonais-
kustannus, jota merkitään luvulla 100. Taulukossa 6-9 esitetään 
eri rakenne-vaihtoehtojen keskimääräiset kustannusrakenteet. 

Taulukko 6-10. Luonnonkivisten porrastyyppien P1...P3 kustannusrakenteiden 
suhteellinen vertailu. P1=100.

Taulukko 6-12. Luonnonkivisten sisäseinän verhousrakenteiden S1 ja S2 rakennus-
kustannusten suhteellinen vertailu. S1=100.

Taulukko 6-13. Luonnonkivisten sisäseinän verhousrakenteiden S1 ja S2 kustannus-
rakenteiden suhteellinen vertailu. S1=100.

Taulukko 6-11. Luonnonkivisten porrastyyppien P1...P3 kustannusrakenteiden 
suhteellinen vertailu. P1=100.
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Ohutlaastilla kiinnitetty lattianpäällyste (L2) on 12 % edullisem-
pi, kuin vertailulattia. Syyt edullisuuteen ovat pienempi raaka-ai-
nekustannus, pienempi työn määrä asennuksessa ja aputöissä 
sekä pienemmät rahtikustannukset. Ulkotason (L3) rakennus-
kustan-nus on vastaavasti noin 9% suurempi. Kalleus johtuu kivi-
materiaalin suuremmasta hinnasta ja kiinnitys-massan suurem-
masta tarpeesta. Kivipinnan suoja-ainekäsittelyn puuttuminen ja 
edullisempi kiviasen-nus tasoittavat hieman ulkopäällysteen ja 
vertailurakenteen hintaeroa.

Taulukon arvoja käytettäessä on muistettava, että ne koskevat 
vain kivipäällysteen osuutta lattiarakenteesta. Kustannuslas-
kelmissa on otettava huomioon myös aluslattian laatutason 
vaatimus ja kustannusvaikutus arvioitaessa eri päällysraken-
nevaihtoehtojen edullisuutta. Maakostealla massalla tehtävä 
paksulaastikiinnitys voidaan asentaa suhteellisen epä-tasaiselle, 
raakavaletulle betonialustalle. Ohutlaastikiinnityksessä alusra-
kenteen pinnan on oltavatasainen ja suora. Käytännössä mene-
telmien keskinäinen edullisuus vaihtelee varsin paljon kohteen 
olosuhteista riippuen.
 

 Porrasrakenteet

Kustannusvertailussa tarkastellaan seuraavia rakenteita:

P1: maakostealla betonilla kiinnitetty 20–30 mm paksuinen sisä-
portaan kivilaattapäällyste,

P2: maakostealla betonilla kiinnitetty 30-60 mm paksuinen ulko-
portaan kivilaattapäällyste,

P3: maakostealla betonilla kiinnitetty, poikkileikkaukseltaan 160 
x 330 mm kokoinen ulkoportaan massiiviaskelmainen ulkopor-
ras.

Taulukossa 6-10 on esitetty eri rakennetyyppien rakennus-
kustannusten vertailu. Vertailuindeksi on rakennetyypin P1 
kokonaiskustannus, jota merkitään luvulla 100. Taulukossa 6-1 
1 esitetään eri rakennevaihtoehtojen keskimääräiset kustan-
nusrakenteet. Kallein porrastyyppi on sisäpuolinen laattaporras 
(P1 ). Kalleus johtuu liukuesteen valmistuksen kustannuksesta 
ja kivipinnan suoja-ainekäsittelystä. Sisäportaan kalleutta ulko-
portaisiin P2 ja P3 verrattuna tasoittavat työmaan aputöiden 
pienempi määrä ja al-haisempi rahtikustannus. Massiiviporras 
P3 on kalliimpi kuin vastaava laattaporras P2. Hintaero syntyy 
kivimateriaalin kustannuksesta ja suuremmasta rahtikustannuk-

Taulukko 6-14. Vertailumateriaaleista tehdyn julkisivun investointikustannusten 
vertailu. Kiillotettu graniitti = 100.

Kuva 6-9. Julkisivumateriaalien pitkäaikaiskustannusten vertailukohteen käytetty 
rakennus.

Taulukko 6-15. Eri kustaanustekijöiden prosentuaalinen vaikutus rakennuskustan-
nuksiin vertailumateriaaleilla.

Taulukko 6-16. Vertailumateriaaleista tehdyn julkisivun kokonaiskustannukset 50 
vuoden tarkastelujaksolla. Kiillotettu graniitti = 100.
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sesta. Massiiviportaan kiviaskelman valmistus on toisaalta edulli-
sempaa kuin laattaportaan nousu- ja askelmalaatan valmistus.
 
Vastaavalla tavalla kuin lattiarakenteissa, koskevat taulukon 
arvot vain kivipäällysteen osuutta lattiarakenteesta. Kustan-
nuslaskelmissa on otettava huomioon myös portaan rungon 
laatutason vaatimus ja kustannusvaikutus arvioitaessa eri ra-
kennevaihtoehtojen edullisuutta. Maakostealla massalla tehtävä 
paksulaastikiinnitys voidaan asentaa suhteellisen epätasaiselle 
ja karkealle betonialustalle. Ohutlaastikiinnityksessä portaan 
alusrakenteen pinnan on oltava tasainen ja suora. Käytännössä 
menetelmien keskinäinen edullisuus vaihtelee varsin paljon 
kohteen olosuhteista riippuen.
 

Sisäseinäverhous

Kustannusvertailussa tarkastellaan seuraavia sisä-seinän ver-
housrakenteita:

Si: 20 - 30 mm paksuista kivilaatoista tehty sisäsei-näverhous, 
jossa kivilaatat kannatetaan osittain kiinnikkeillä la tuetaan taus-
tavalulla.

S2: kalibroiduista, 10 mm paksuista kivilaatoista ohut 
laastikiinnityksellä tehty sisäseinäverhous.

Taulukossa 6-12 on esitetty rakennetyyppien raken-nuskustan-
nusten vertailu. Vertailuindeksi on rakennetyypin S1 kokonais-
kustannus, jota merkitään luvulla 100. Taulukossa 6-13 esitetään 
rakennevaihtoehtojen keskimääräiset kustannusrakenteet. 
Ohut-laatoista tehty seinäverhous on 30 % edullisempi kuin pe-
rinteinen paksukiviverhous. huomattava kustannusten ero selit-
tyy sillä, että ohutlaattaverhous on kaikkien kustannustekijöiden 
osalta edullisempi kuin vertailurakenne. Suurin yksittäinen kus-
tannusero syntyy siitä, että ohutlaattaverhouksessa ei käytetä 
mekaanisia kiinnikkeitä.
 
 

Taulukko 6-17. Esimerkkikohteen A (kuva 6-10) työvaiheet ja niiden kokonaiskestot.

Kuva 6-10. Luonnonkivijulkisivun toteutusaikataulu, esimerkkikohde A.
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6.5 Julkisivumateriaalien
pitkäaikaiskustannusten vertailu

Hyvin suunniteltu ja oikein toteutettu kivirakenne on erittäin 
pitkäikäinen ja sen hoitokustannukset ovat pienet. Saksalaisessa 
tutkimuksessa 11 vertailtiin eri materiaaleista tehtyjen julkisivu-
verhousten kestä-vyyttä ja pitkäaikaiskustannuksia. Vertailussa 
tar-kasteltiin kuvassa 6-9 esitettyä kymmenkerroksista liikera-
kennusta. Rakenteellisesti kyseessä on tavanomainen tuuletettu 
ja lämmöneristetty ulkoseinä-rakenne. Vertailussa oli mukana 
15 erityyppistä verhousmateriaalia ja rakennetta, joihin lukeutui 
mm.

• kiillotettu graniitti,
• keraamisilla laatoilla päällystetty betoni,
• hiottu betonilaattapinta,
• metallioksidipinnoitettu lasi ja
• eloksoitu alumiini.

Kustannusvertailussa tarkasteltiin erikseen

• investointikustannuksia ja
• kokonaiskustannuksia 50 vuoden aikana, joihin sisältyvät 

investointikustannukset, hoitokustannuk-set ja korjauskus-
tannukset.

Tutkimus on varsin yksityiskohtainen ja se on tehty erityisesti 
Saksan olosuhteiden mukaisesti. Tuloksia voidaan kuitenkin 
käyttää hyväksi myös arvioitaessa julkisivumateriaalien kestä-
vyyttä ja pitkäaikaiskustannuksia Suomen olosuhteissa. Julkisi-
vuverhouksen käytön aikaisen toiminnan ja kustannusten tarkka 
ja luotettava arviointi on erittäin monimutkainen ja vaikea tehtä-
vä. Taulukossa 6-14 on esitetty tutkimuksen mukaiset eri materi-
aalien keskimääräiset investointikustannukset. Luonnonkivipin-
taa on merkitty luvulla 100, johon muita materiaaleja verrataan.
 
Käytännössä julkisivun rakennuskustannukset vaih-televan olo-
suhteista riippuen. Taulukossa 6-15 esitetään eri tekijöiden kes-
kimääräisen vaikutuksen suuruus julkisivun kustannuksiin kivi-, 
alumiini- ja lasijulkisivussa. Taulukosta voidaan päätellä, että 
materiaalivalinnan ja raaka-aineen ominaisuuksien huomioon 
ottamisen merkitys luonnonkivijulkisivun kustannuksiin on erit-
täin merkittävä. Rakenneratkaisun valinnalla on eniten vaikutus-
ta lasijulkisivussa. Summatasolla voidaan todeta, että julkisivun 
rakennuskustannus vaihtelee suunnitteluratkaisuista ja ala-suh-
teista riippuen ylivoimaisesti eniten luonnonkivijulkisivussa.

Taulukko 6-18. Esimerkkikohteen B (kuva 6-11) työvaiheet ja niiden kokonaiskestot.

Kuva 6-10. Luonnonkivijulkisivun toteutusaikataulu, esimerkkikohde B.
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Kokonaiskustannukset on laskettu lisäämällä inves-tointikustan-
nuksiin puhdistuksista ja korjauksista aiheutuvat kustannukset. 
Tarkasteluajanjakson pituus on 50 vuotta. Käytön aikaisia hoi-
to- ja huoltokustannuksia arvioitaessa otettiin tutkimuksessa 
huomioon eri materiaalien käyttötekniset ominaisuudet ja 
julkisivun teknis-fysikaaliselle ja esteettiselle toi-minnalle ase-
teltavat vaatimukset. Käytännössä hoitokustannuksia aiheutuu 
tarkasteluajanjaksolla lähinnä julkisivupinnan puhdistuksesta ja 
verhouspinnan saumojen uusimisesta. Taulukossa 6-16 on esi-
tetty yhteenveto kokonaiskustannuksista eri julkisivumateriaa-
lien osalta. Kiillotettua graniittijulkisivua merkitään luvulla 100, 
johon muita materiaaleja verrataan. Taulukoiden 6-14 ja 6-16 
lukuarvot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että tarkasteluajan-
jaksolla luonnonkivijulkisivun hoitokustannukset ovat vertailu-
ryhmässä selvästi pienimmät, mikä lisää kivijulkisivun edullisuut-
ta muihin materiaaleihin verrattuna. Vertailussa oletettiin, että 
rakenteiden toiminta säilyy hyvänä koko tarkasteluajanjakson 
ajan. Erot eri materiaalien kestävyydessä tulevat selvimmin esiin 
vasta pitemmällä aikavälillä. Toisaalta, vertailujen tekeminen 
vaikeutuu entisestään tarkasteluajankohdan pidentyessä. Kiillo-
tetun graniitti-pinnan toiminnallinen käyttöikä on erittäin pitkä, 
joten kivijulkisivun edullisuuden voidaan joka tapauksessa pää-
tellä edelleen lisääntyvän tarkastelujakson jälkeisenä aikana.
 
 

 6.6 Luonnonkivitöiden
aikataulu ja toteutus

Luonnonkivitöiden aikataulusuunnittelu on tarpeellinen pro-
jektin kustannusten ja rakennusajan määrityksessä. Alustava 
aikataulu tehdään jo rakennuskohteen kustannusarvion laa-
dintavaiheessa. Tällöin selvitetään toteutussuunnitelman avulla 
karkeasti kustannusten jakaantuminen; resurssitarve ja niiden 
jakaantuminen hankkeen eri vaiheissa. Samalla voidaan selvittää 
työvaiheiden sijoittuminen vuodenaikoihin nähden.

Luonnonkivitöiden tarkennettu yleisaikataulu laaditaan, kun tie-
to kiviurakasta on saatu. Aikataulun laadinta perustuu rakennus-
projektin yleisaikatauluun. Aikataulua laadittaessa selvitetään 
kiviurakan riippuvuudet työmaan yleistoiminnoista ja muista 
työmaalla toimivista urakoitsijoista ja tehtävistä. Riippuvuuksien 
määrittelyssä auttaa eri tehtävien piirtäminen aluksi toiminta-
verkkoon sitomatta sitä kuitenkaan vielä aikaakselille Suunnit-
telussa selvitetään urakkaan liittyvät tehtävät ja niiden kestot, 
tehdään eri tehtävien resurssilaskenta ja määritetään tehtävien 
keskinäiset riippuvuudet ja viiveet. Tämän jälkeen toimintaverk-
ko voidaan piirtää aikataulukaavion muotoon. Yleisaikataulua 
täydentäviä suunnitelmia ovat hankinta- ja piirustusaikataulu 

sekä työkohtaisesti tarkennetut toteutusaikataulut. Kiviurakan 
aikataulun laatiminen, sen toteutumisen seuraaminen ja tarken-
taminen hankkeen edetessä on luonteeltaan jatkuvaa toimintaa.

Kiviurakoitsija valitaan urakkatarjouskilpailun perusteella. Tässä 
vaiheessa kivirakenteita koskevat suunnitelmat ovat alustavat 
ja niihin sisältyy usein vaihtoehtoisia toteutustapoja. Huolel-
lisesti toteutettu rakentamisen valmisteluvaihe edesauttaa 
urakkakilpailun ja kivitöiden toteutuksen onnistumista. Luon-
nonkivitöiden urakkaohjelman sisältö, kivitöiden toteutustapa, 
työselitysten sisältö ja kivitöiden aikataulu tarkennetaan urakka-
neuvottelujen yhteydessä. Tällöin vahvistetaan myös käytettävät 
kivityypit, pintakäsittelyt, kivien mitoitukset sekä urakkamuo-
dosta ja olosuhteista riippuen myös kivitöiden laajuus.

Kiviurakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen laaditaan lopulli-
set kivitöiden työ- ja valmistuspiirustukset sekä rakennesuunni-
telmat. Samanaikaisesti käynnistetään luonnonkivimateriaalin 
hankinta sekä tehdään kivituotannon ja -asennuksen resurssi- ja 
kapasiteettivaraukset. Tässä vaiheessa laaditaan myös em. kivi-
töiden tarkennettu yleisaikataulu.

Tyypillisessä kiviurakassa raakakiven hankintavaihe kestää ki-
vityypistä ja kohteen olosuhteista riippuen noin 3 - 6 viikkoa. 
Varsinainen kivenjalostus voidaan käynnistää, kun tarkennetut 
työpiirustukset ovat käyttävissä, eli yleensä noin 6 - 10 viikon 
kuluttua urakka-sopimuksesta. Usein on kuitenkin tarkoituk-
senmukaista käynnistää kivenjalostuksen nk. esivalmistusvaihe 
jo aiemmin. Tässä vaiheessa tehdään käytettävissä olevien 
suunnitelmien pohjalta puolivalmisteita, jotka viimeistellään 
myöhemmin lopullisten suunnitelmien mukaisesti. Käytännössä 
esivalmistusvaihe voidaan yleensä käynnistää noin  3-5 viikon 
kuluttua urakkasopimuksesta. Samanaikaisesti varsinaisen 
kivenjalostuksen kanssa valmistetaan tarpeelliset kiinnitystar-
vikkeet. Kiviasennukset työmaalla tai elementtitehtaalla voi-
daan aloittaa 2 - 4 viikon kuluttua varsinaisen kivenjalostuksen 
alkamisesta. Ennen kiviasennusten aloittamista on suositeltavaa 
tehdä edustava malliasennus, jonka avulla tilaaja ja kiviurakoitsi-
ja voivat lopullisesti määrittää työn laatutason ja sopia käytettä-
vistä työmenetelmistä.

Kivenjalostuksen kapasiteetti riippuu useista eri tekijöistä kuten 
valittujen kivityyppien saatavuudesta, lohkarekoosta, kivien 
mitoituksesta, pintakäsittelystä, viimeistelytyöstöjen tarpeesta 
ja kivenjalostuslai- toksen käytettävissä olevasta tuotantokapa-
siteetista sekä muista kivitöiden olosuhteista. Tarkka aikataulu-
suunnitelma voidaan laatia vasta, kun kaikki asiaan keskeisesti 
vaikuttavat seikat ovat tiedossa. Vastaavasti voidaan kiven asen-
nuksessa tarvittava aika arvioida vain karkeasti, kunnes tarkat 
tiedot kohteen olosuhteista ja yleisaikataulusta ovat käytettävis-
sä.
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Kivitöiden aikataulusuunnittelun havainnollistamiseksi tarkastel-
laan kahta tyypillistä luonnonkivijulkisivun rakennuskohdetta, 
joiden laajuudet ovat 1000 m2 ja 5000 m2. Esimerkkikohde A 
valmistetaan kotimaisesta graniitista. Kohteen muotoilun vai-
keusaste on tavanomaista tasoa eikä kivitöiden toleransseille ja 
kiven sallitulle värivaihtelulle ole asetettu epätavallisen tiukkoja 
vaatimuksia. Kohteessa käytettävää kivityyppiä tuotetaan jat-
kuvasti suurehkoja määriä ja sen saatavuus on hyvä. Kivilaatat 
valmistetaan tyypillisessä keskisuuressa, rakennuskivenjalostuk-
seen tarkoitetussa kivenjalostamossa. Kiviasennuksessa käyte-
tään kahta 1+1 miehen asennustyöparia. Työmaan olosuhteet 
ovat tavanomaiset eikä kivitöiden toteutuksessa ole erityisiä, 
normaalista poikkeavia hankaluuksia.

Esimerkkikohteen A työvaiheet ia niiden kestot on esitetty 
taulukossa 6-17. Kohteen aikataulusuunnitelma on esitetty ku-
vassa 6-10. Urakkasopimus allekirjoitetaan viikon 1 alussa, jonka 
jälkeen käynnistyy suunnitelmien tarkennus ja raakakiven han-
kinta. Kivituotteiden esivalmistus aloitetaan viikolla 5. Lopulliset 
työpiirustukset ovat käytettävissä viikon 7 lopulla, jolloin varsi-
nainen kivenjalostus ja kiinnikkeiden valmistus voidaan aloittaa 
viikolla 8. Kivien asentaminen aloitetaan kaksi viikkoa myöhem-
min viikolla 10. Kiviasennukset ja saumaustyö valmistuvat viikol-
la 23 ja kohteen viimeistelytyöt saatetaan päätökseen viikon 24 
aikana. Kohteen toteutuksen kokonaiskesto urakkasopimukses-
ta työn valmistumiseen on esimerkkitapauksessa 24 viikkoa eli 
noin 5,5 kalenterikuukautta.

Vertailun vuoksi tarkastellaan kohdetta, jonka olo-suhteet ovat 
muuten samat kuin edellä, mutta kohteen laajuus on huomatta-
vasti suurempi. Julkisivun kiviverhouksen kokonaispinta-ala on 
tässä tapauksessa 5000 m2. Kohteen työvaiheet ja niiden kesto 
on annettu taulukossa 6-113. Esimerkkikohteen B aika-taulu-
suunnitelma on esitetty kuvassa 6-11.

Esimerkkikohteen B aloitusvaiheen aikataulu on samanlainen 
kuin kohteessa A. Toteutuksen erot näkyvät aikataulussa työ-
vaiheiden pitenemisenä. Kohteen asennukset ja saumaustyö 
valmistuvat projektiaikataulun viikolla 52 ja viimeistelytyöt saa-
tetaan päätökseen viikon 53 aikana. Kiviasennuksessa käytetään 
keskimäärin neljää 1+1 miehen asennustyöparia. Kohteen toteu-
tuksen kokonaiskesto urakkasopimuksesta työn valmistumiseen 
on esimerkkitapauksessa B melko tarkasti 1 kalenteri-vuosi. 
Kohteen laajuuden viisinkertaistuminen aiheuttaa siis esimerk-
kitapauksessa karkeasti arvioiden projektin kokonaiskeston pi-
tenemisen kaksinkertaiseksi.

Esimerkkikohteissa Aja B tarkastellaan luonnonkivijulkisivua, 
mutta vastaavaa aikataulua voidaan soveltaa kaikissa muissakin 
luonnonkiven käyttökohteissa. Esimerkkitapauksissa on oletet-
tu, että kivitöiden toteutuksessa ei ilmene työmaalla erityisiä 

rajoi-tuksia tai hankaluuksia. Käytännössä voi työmaalla olla 
meneillään samanaikaisesti useita eri kivityy-peistä tehtäviä 
rakennustöitä. Työkohteessa on myös tavallisesti työvaiheita, 
joiden kanssa kivityöt on vaiheistettava, kuten esimerkiksi läm-
mönerityksen asennus julkisivuissa. Suurilla ja monimutkaisilla 
työmailla saattaa myös työmaalla tehtävien urakoiden keskinäi-
nen yhteensovittaminen aiheuttaa muutoksia kivitöiden aika-
tauluun.

Kovien luonnonkivien, kuten graniittien jalostus on työ- ja pää-
omavaltaista tuotantotoimintaa, jota ei yleensä voida merkit-
tävästi nopeuttaa. Tapauskohtaisesti voidaan kivenjalostuksen 
vaatimaa kokonais-aikaa joskus lyhentää tekemällä kohteen 
kiviä sa-manaikaisesti useassa eri jalostuslaitoksessa. Luonnon-
kivikohteiden olosuhteet vaihtelevat, joten käytännössä kivi-
tuotteita ei voida tehdä varastoon lukuun ottamatta vakiomit-
taisia kalibroituja sisustuslaattoja. Kiviasennusten toteutusaikaa 
voidaan tiettyyn rajaan asti lyhentää lisäämällä asennusryhmien 
lukumäärää. Käytännössä työmaan olosuhteet ra-joittavat kui-
tenkin asennusryhmien määrän lisäämistä. Työmaalla tapahtu-
vaa kiviasennusta voidaan nopeuttaa soveltamalla asennuksessa 
kohteen kannalta optimaalista kiinnitysjärjestelmää. Esival-
mistusasteen nostaminen esimerkiksi kivipintaisia elementtejä 
käyttämällä on käytännössä tehokkain tapa asennusajan lyhen-
tämiseksi.

Luonnonkiven laadunvalvonnan kannalta on edullista, että 
kiven hankinnalle, jalostukselle ja asentamiselle varataan riittä-
västi aikaa. Tällöin kiviä voidaan tarvittaessa valikoida halutun 
laadullisen lopputulok-sen aikaansaamiseksi. Optimaalisten 
arkkitehtonisten ja rakenteellisten suunnitteluratkaisujen kehit-
tämiselle on niin ikään tarpeen varata aikaa. Aikataulun tiuken-
taminen voi johtaa kohteen lopputuloksen laadun heikkenemi-
seen ia rakennuskustannusten tarpeettomaan nousuun.

Luonnonkivitöiden materiaalihallinto suunnitellaan työkohtai-
sesti siten, että kivien valmistus ja asennus voidaan toteuttaa 
suunnitelmien mukaisesti. Kivitoimitukset työmaalle ja ele-
menttitehtaalle suunnitellaan niin, että asennuspaikalla on 
asennustyön kannalta riittävä määrä kiviä käytettävissä. Kivien 
tarpeetonta varastointia asennuspaikalla tulee välttää koska se 
lisää työmaan kuormitusta ja kivilaattojen likaantumis- ja vau-
rioitumisriskiä. Rikkoontuneiden tai muista syistä korvattavien 
kivilaattojen vuoksi tulee asennuspaikalle varata tietty määrä 
ylimääräisiä kivilaattoja varmuusvarastoon.

Rakennuskivien toimituksissa suositellaan noudatettavaksi 
Kiviteollisuusliitto ry:n julkaisemia rakennuskivien yleisiä so-
pimusehtoja (liite 1). Rakennuskivien asennussopimuksissa 
suositellaan sovellettavaksi Kiviteollisuusliitto ry:n julkaisemia 
rakennuskivien asennusehtoja (liite 2). Liitteenä 3 on luonnon-
kivitöiden tilausvahvistuksen tai sopimuksen malli.
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