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Pihaliuskekiviasennuksen
laatuluokat
LUOKKA

KOHDE

ALUSTA
KIVEN
PAKSUUS
ESIMERKKIDETALJIT

A

C

D

PIHATIEKIVEYS

TERASSIKIVEYS

PUUTARHAKIVEYS

PINNOITEKIVEYS

Asuntokujat, jalkakäytävät,
puistotiet, paikoitusalueet,
pihatiet
- koneellinen kunnossapito
- kadun luokka 6
- kestää ajoneuvoliikenteen
- asennus maakosteaan
betoniin

Sisäänkäynnit, terassit,
patiot, jalkakäytävät,
portaat

Pihapolut, oleskelualueet,
patiot, puistot

Pihapolut, askelmat

- ei ajoneuvoliikennettä
- asennetaan laastilla
- saumataan laastilla

- ei ajoneuvoliikennettä
- asennus kivituhkalle tai
hiekalle
- saumaus kivituhkalla,
nurmikolla tai sammaleella

- ei ajoneuvoliikennttä
- asennus kivituhkalle tai
hiekalle
- saumaus kivituhkalla,
nurmikolla tai
sammaleella

Routimaton, erittäin kantava

Routimaton, kantava

Routimaton, kantava

Routiminen sallitaan

Yli 4 cm

Yli 1 cm

Yli 3 cm

Yli 3 cm

1.
3.

1.
2.
3.
4.

4.
5.

5.

2.

1. kivi
2. maakostea betoni K10
3. murske # 0-16mm + routaeristys
4. murske # 0-32mm
5. suodatinkangas

TYÖSELOSTUS

B

Liuskekivet asennetaan
kantavalle, hyvin tiivistetylle
ja routimattomalle alustalle.
Kivet kiinnitetään K10
maakosteaan betoniin. Kiven
ja laastin kokonaispaksuus
tulee olla yli 10cm. Laastin ja
kiven välistä tartuntaa
parannetaan sementti/vesi
seoksella. Kivet
jälkisaumataan
pakkasenkestävällä laastilla,
jonka raeoko on 3mm ja
lujuus K30. Sauman väri
sävytetään tarvittaessa. Alle
30 cm halkaisijaltaan olevat
kivet kiinitetään K30-luokan
pakkasenkestävällä
sementtilaastilla.

*) Hartsisauma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. kivi
2. sementtilaasti K30 + primer
3. teräsbetonilaatta
4. routaeristys + murske # 0-16mm
(# 0-32mm)
5. suodatinkangas

Routimaton pohja tiivistetään.
Liuskekivet asennetaan n.
7cm paksuiselle
teräsbetonilaatalle
pakkasenkestävällä
K30-luokan sementtilaastilla,
jonka maksimi raekoko on
3mm. Laatan ja
kiinnityskerroksen väliin
laitetaan tartuntapohjuste.
Kivet jälkisaumataan
pakkasenkestävällä laastilla,
jonka raeoko on 3mm ja
lujuus K30. Sauman väri
sävytetään tarvittaessa.
*) Katso myös vaihtoehto 2

1.
2.
3.
4.

1. kivi
2. kivituhka
3. murske # 0-16mm
4. routaeristys
5. murske # 0-16mm (# 0-32)
6. suodatinkangas

1. kivi
2. kivituhka
3. murske # 0-16mm
4. suodatinkangas

Liuskekivet asennetaan
routimattomalle, kantavalle ja
tiivistetylle alustalle. Kivet
ladotaan kivituhkan päälle.
Kivet saumataan 1)
kivituhkalla 2) nurmikolla tai
3) sammaleella.

Liuskekivet asennetaan
kantavalle ja tiivistetylle
alustalle. Rotiminen voidaan
sallia tapauskohtaisesti. Kivet
ladotaan kivituhkan päälle.
Kivet saumataan 1)
kivituhkalla 2) nurmikolla tai
3) sammaleella.

2) Multa/kivituhkaseokseen
1:1 lisätään
nurmikonsiementä.
3)
Rodomulta/kivituhkaseokseen
suhteessa 1:2 lisätään
sammalsilppua ja hapatetta
(piimä/vesi seosta)

*) Hartsisauma

2) Multa/kivituhkaseokseen
1:1 lisätään
nurmikonsiementä.
3)
Rodomulta/kivituhkaseokseen
suhteessa 1:2 lisätään
sammalsilppua ja hapatetta
(piimä/vesi seosta)

Pihaliuskekiviasennuksen
laatuvaatimukset

LUOKKA

A

B

D

C

SAUMANLEVEYS

2 - 5 cm*

1 - 3 cm*

3 - 7 cm*

ei vaatimuksia

KIVEN
HALKAISIJA

vähintään 20 cm

vähintään 15 cm

vähintään 25 cm

vähintään 25 cm

PINNANTASAISUUS

2m matkalla 15 mm

2m matkalla 15 mm

2m matkalla 20 mm

ei vaatimusta

TASOERO
KIVIEN
VÄLILLÄ

maksimi 5 mm

maksimi 5 mm

maksimi 15 mm

ei vaatimusta

*) saumojen risteämiskohdissa saumanleveys saa olla suurempi. Poikkeava saumanleveys (esim. tasasauma) merkitään suunnitelmiin.

UUDET MENETELMÄT

SERTIFIOIDUT ASENTAJAT

*) vaihtoehto 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. kivi
2. kuitulaasti
3. murske # 0-16mm (#0-32mm)
4. routaeristys
5. murske # 0-16mm (#0-32mm)
6. suodatinkangas

Liuskekivet asennetaan
kantavalle, hyvin tiivistetylle ja
routimattomalle alustalle. Kivet
kiinnitetään rakennekuidulla
vahvistettuun K30-lujuusluokan
betoniin. Kiven ja laastin
kokonaispaksuus tulee olla yli
4cm. Kivet jälkisaumataan
pakkasenkestävällä laastilla,
jonka raeoko on 3mm ja lujuus
K30. Sauman väri sävytetään
tarvittaessa.

*) Hartsisauma
Saumaus voidaan tehdä myös hartsipohjaisella erikoissauma-aineella. Hartsisaumaa suositellaan puutarhakiveyksiin routimattomalle
maaperälle. Hartsisaumaa tehtäessä kivien ladonnassa tulee
kiinnittää erityishuomiota: kivet eivät saa liikkua, muuten sauma
halkeaa. Pientä halkeilua esiintyy aina, joten tilaajan on oltava
asiasta tietoinen!

LAADUKASTA
LIUSKEKIVIASENNUSTA
SERTIFIOIDULTA YRITYKSELTÄ

Sertifioitu pihaliuskekivien
asennusyritys osaa tehdä
laadukasta asennustyötä.
Yrityksen johto tuntee
laatuohjeistuksen ja osaa tarjota
ohjeistuksen mukaisia
liuskekiveyksiä. Sertifioitujen
yritysten yhteystiedot löytyvät
Kiviteollisuusliiton ja
liuskekivivalmistajien kotisivuilta.
Laatuohjeistuksen käyttäminen ei
edellytä sertifiointia.

