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•  Luonnonkivi on ainutlaatuinen materiaali. 
Ø  Itse kivimateriaali on jo tuote 
Ø  Jokainen kivilaatta on yksilöllinen niin tekstuuriltaan kuin 

väriltään 
Ø  Kestää aikaa ja säänvaihtelut, on ikuinen 
Ø  Ei vaadi erityistä huoltoa 
Ø  Ikääntyy kauniisti 
Ø  Luonnonkivi on edullinen ratkaisu vuosien saatossa 

•  Luonnonkivellä voidaan verhoilla useita erilaisia kohteita 
Ø  Julkisivut 
Ø  Muurit 
Ø  sokkelit 

•  Luonnonkivi on hyvä valinta aina kun halutaan laatua ja yksilöllistä 
ulkonäköä. 

LUONNONKIVIVERHOILU, mitä – missä – milloin 



•  20-60 mm kivilevyt kiinnitetään rst- kiinnikkein runkoon. 
  
•  Kiinnitysjärjestelmiä on useita erilaisia: 

Ø  Markkinoilla on valmiita järjestelmiä, mutta käytännössä 
parhaaksi on osoittautunut aina kohdekohtaisesti räätälöidyt 
kiinnikkeet.  

 
•  Asennuksen yksityiskohdat kannattaa aina sopia yhdessä 

rakennesuunnittelijan ja asennusyrityksen kanssa.  
 
•  Mekaanisesti kiinnitetyillä verhoilukivillä käytetään 8-10 mm saumaa, 

joka saumataan elastisella sauma-aineella.  
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•  Perusperiaatteet: 
 

Ø  Jokainen kivi kiinnitetään neljästä kohdasta runkorakenteeseen.  
Ø  Kiinnikkeiden kannatus on kivikohtainen. 
Ø  Elastisella sauma-aineella saumattaessa jokainen kivi on oma 

liikuntayksikkönsä. 
ü  valitse luonnonkivelle soveltuva elastinen sauma-aine 

Ø  Noin 0,5 m2 laattakoko on kokonaistaloudellisin 
ü  edullisin valmistaa 
ü  edullisin asentaa 

Ø  Laastiasennuksia ei suositella ulkotiloissa.  
ü  pakkasrasitus liian kova myös talvilaatuisille laasteille  
ü  vaarana kivien irtoaminen 
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OP Vallila, Viitasaaren vaalea, ristipäähakattu. 
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•  Massiiviset kivet voidaan kiinnittää runkorakenteeseen rst- 
kiinnikkein.  
Ø  Huomioitava kiinnikkeissä kivien paino. 

•  Yleensä tämän kokoluokan verhoilukivien paino ohjataan anturalle. 
Ø  Kivet sidotaan runkoon kiinnikkein, jotka ottavat vastaan 

ainoastaan vaakakuormat.  
Ø  Kiinnikkeinä riittää esimerkiksi M8 rst - kierretangosta tehdyt 

siteet.  
Ø  Kiven ja runkorakenteen väli täytetään betonilla. 
Ø  Kivien saumaus sementtipohjaisella sauma-aineella.  
Ø  Tyypillinen kohde massiivisten betonisten tukimuurien verhoilu.  
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•  Perusperiaatteet: 
 
Ø  Massiivisempaa verhoilukiveä kannattaa käyttää paikoissa joissa 

voi kohdistua mekaanista rasitusta kiveen. 
ü  esimerkkinä talvikunnossapito 

Ø  Noin 0,5 – 1 m2 koko on kokonaistaloudellisin. 
ü  edullisin valmistaa 
ü  edullisin asentaa 

Ø  Jotta vältytään valmiin pinnan tahraavista kalkki-/suolavalumista 
on runkorakenteen oltava kuiva ennen verhouskivien 
asentamista. 
ü  rakenteen ainoa kuivumisväylä on kivien väliset saumat 
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Kulosaaren ramppi, Kurun harmaa, lohkottu. 
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•  Muuraus on luonteva ja perinteinen tapa asentaa luonnonkiviä.  

•  Muurattavien kivien on oltava paksuudeltaan vähintään 80 mm, jonka lisäksi 
poikkileikkauskokoa rajoittaa paino. 
Ø  Muurauslaastin tulee kantaa kiven paino 

•  Peruskappaleiden pituus voi olla 200 - 800 mm ja korkeus 40 - 150 mm.  

•  Suurilla kappaleilla muuraamista voi helpottaa talvirakentamisen tuotteilla 
jotka sitoutuvat nopeammin kuin kesälaastit.  

•  Luonnonkivimuurauksessa huomioitavia asioita: 
Ø  Kivi ei ime kosteutta, laastin tulee olla jäykempää ja nopeampaa. 
Ø  Kivikappaleessa on huomioitava käsiteltävyys ja laastissa kantokyky. 
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As Oy Kuunari, Kurun harmaa, lohkottu. 



KANSIKIVET                                                                                       
•  Verhouskivirakenteiden päälle asennetaan usein kansikivi 

Ø  Kansikivissä paksuus tyypillisesti 30 – 200 mm. 

•  Perusperiaatteita: 
Ø  Kansikiven asennus laastilla tai maakosteallabetonilla. 
Ø  Mekaaninen kiinnitys runkorakenteeseen. 

ü  pystysaumakiinnikkeet  
ü  tapitus kivien alapinnasta 

Ø  Kivien päätysaumat saumataan elastisella sauma-aineella, jotta 
vesi ei pääse rakenteeseen. 

Ø  Suorat kivet kallistetaan hieman haluttuun suuntaan tai käytetään 
kaarevaa/harjakattoista kiveä, jotta vesi ei seiso kansikiven päällä. 

Ø  Tippaura kansikiven alapinnassa estää veden päätymistä 
runkorakenteeseen. 
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As Oy Kuunari, Kurun harmaa, lohkottu. 



KIITOS 

www.loimaankivi.fi 
www.suomalainenkivi.fi 

 


