
 Kotimainen luonnonkivi kestävään rakentamiseen

ikikivi ikikivi_oy 

IKIKIVI ja EKOGRANIITTI HINNASTO 2022



Luonnonkivellä on pieni hiilijalanjälki 
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Kulumatonta kauneutta

Kotimainen luonnonkivi  kestää  kulutusta, katsei-
ta ja sään vaihtelua. 

Ikikiven tuotannossa  hyödynnämme louhitun 
kiven  resurssiviisaasti = 100% erilaisiksi tuot-
teiksi  nykyaikaisen tekniikan ja vuosikymmenten 
kokemuksen ansiosta.

Suomalaisella luonnonkivellä on pieni hiilijalanjälki, 
sillä valmistus kuluttaa vähän energiaa, kuljetus-
matkat Suomessa ovat lyhyitä ja kivi on huoltova-
paa materiaali, joka kestää tulevillekin sukupolville.

Ikikivi on myös turvallinen valinta, sillä tuottei-
tamme on saatavana myös tulevaisuudessa.

CO2

KESTÄVÄ VALINTA



Yksilöllistä ilmettä
Jokainen kivi on ulkoasultaan uniikki. Ikikiven har-
monisten kivien väriloistoon sisältyy vaaleanvih-
reän ja vaaleanharmaan lisäksi myös punertavia ja 
rusehtavia sävyjä ns. ruskan värejä. Kivet työste-
tään käsin tai koneellisesti tuotteiksi. Jalostamme 
irroittamamme raaka-aineen rakennus-, sisus-
tus-, piha- ja ympäristökiviksi joiden käyttömah-
dollisuudet ovat lähes rajattomat!

Kiviperhe Nilsiästä
Ikikivi on perheyritys, jolla on 40 vuoden koke-
mus kiven parissa. Yrittäjinä toimivat Katja ja Tom 
Huhta. Louhimme Nilsiässä sijaitsevalta louhok-
selta Nilsiän vaaleaa kvartsiittikiveä. Louhos on 
avattu vuonna 1932 ja tänä päivänä tuote tunne-
taan nimellä IKIKIVI.

www.ikikivi.fi

Ota yhteyttä!

Katja Huhta 
 050 525 9366

Tom Huhta  
 050 404 0404



TAIDEKIVET

Väreiltään harvinaisia valikoituja liuskekiviä
Vahvuus 30-60 mm ......................................................................................... 155 € /m²
n. 3 kpl / lavaneliö, lavalla n. 9,6 m², paino n. 1000 kg

LATTIAKIVET

Lattia-asennuksiin valikoituja liuskekiviä
Vahvuus 10-30 mm ............................................................................................72 € /m²
n. 14 kpl / lavaneliö, lavalla n. 14,4 m², paino n. 800 kg
Vahvuus 30-50 mm ............................................................................................62 € /m²
n. 12 kpl / lavaneliö, lavalla n. 9,6 m², paino n. 850 kg

SEINÄKIVET

Liuskekiviä seinä- ja sokkelipintoihin
Vahvuus 10-30 mm ............................................................................................68 € /m²
n. 18 kpl / lavaneliö, lavalla n. 14,4 m², paino n. 800 kg
Vahvuus 30-50 mm ............................................................................................56 € /m²
n. 16 kpl / lavaneliö, lavalla n. 9,6 m², paino n. 850 kg

JULKISIVUKIVET

Tiilenmuotoinen muurattava lohkottu kivi seiniin, uuneihin, 
takkoihin, muureihin jne.
Pituus n. 150-400 mm, syvyys 100 mm +/- 20 mm,
korkeus n. 50-100 mm ................................................................................... 104 € /m²
Laatikossa n. 6 m², paino n. 1 100 kg
Julkisivukiviä saatavana tilauksesta myös 30-50 mm korkeana

VERHOILUKIVET

Kapea lohkottu kivi verhouksiin, taustapinta sahattu
Pituus n. 150-400 mm, syvyys n. 40 mm +/- 20 mm,
korkeus n. 50-100 mm ................................................................................... 129 € /m²
Lavalla n. 10,5 m², paino n. 1 000 kg
Verhoilukiviä saatavana tilauksesta myös 30-50 mm korkeana

PERUSTUSKIVET

Harkkomainen lohkottu kivi perustuksiin, julkisivuihin, muurei-
hin, pengerryksiin, reunakiveyksiin jne.
Pituus n. 200-1000 mm, syvyys 200 mm +/- 20 mm,
korkeus n. 100-160 mm ......................................................................................36 € /m
Lavalla n. 15-20 m, paino n. 1 200 kg (n. 7 m = 1 m²)

REUNAKIVET

Lohkottu kivi reunustamiseen ja rajaamiseen.
Pituus n. 200-1000 mm, syvyys 120 mm +/- 20 mm,
korkeus n. 100-160 mm ......................................................................................22 € /m
Lavalla n. 27-36 m, paino n. 1 200 kg

PILARIKIVET

Neliömäinen lohkottu kivi pilariperustuksiin, koristepilareihin yms.
Koko 250 mm x 250 mm +/- 20 mm,
korkeus 160-200 mm  ......................................................................................24 € /kpl
Lavalla 36 kpl, paino n. 1200 kg

TUKIMUURIKIVET

Yksipuoleiset tukimuurikivet ladottaviin muureihin ja  istutusal-
taisiin
Muurikivet ovat erikokoisia, käsin lavattuja kivenlohkareita.
Kivessä on vähintään yksi suora sivu (julkisivu),
muuten kivi on vapaamuotoinen. Kiilakiviä mukana, joilla raot tiivistetään.
Laatikossa n. 2 m², paino n. 1000 kg ............................................................95 € /m²

AITAMUURIKIVET

Aitamuurikivi- ladottaviin mataliin muureihin, istutusaltaisiin ja 
kaksipuoleisiin aitoihin. Valikoituja lohkoreunaisia käsin ladot-
tavia liuskeisia lohkareita.
Pituus n. 200-800 mm. syvyys, n.100-250 mm, korkeus n.50-250 mm, pak-
kauskoko n. 3 m2, lavapaino n. 1200 kg .............................................. 160 € /lava

KORISTEROUHEET

Koristeeksi ja katteeksi sokkeleiden reunustoille ja istutusalu-
eille.
Pinnoitteeksi piha-alueille, poluille ja käytäville.
Rouhekoko 8-16 mm tai 16-32 mm ........................................ 80 € /500 kg säkki
Rouhekoko 8-16 mm tai 16-32 mm ..................................130 € /1 000 kg säkki

KORISTEROUHEET PESTYINÄ

Pyöreäkulmainen, pesty koristerouhe
Rouhekoko 8-16 mm tai 16-32 mm ......................................100 € /500 kg säkki
Rouhekoko 8-16 mm tai 16-32 mm  .................................150 € /1 000 kg säkki

Kaikkeen kestävään 
rakentamiseen
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PIHAKIVET

Liuskeaskelma
Vahvuus 50-100 mm, koko n.350-500x350-500 mm,
n. 4 kpl/lavaneliö ...............................................................................................18 € /kpl

Käsin asennettavat pihakivet
Vahvuus 30-50 mm (tilaustuote) ...................................................................56 € /m²
n. 10-12 kpl / lavaneliö, lavalla n. 9,6 m², paino n. 850  kg
Vahvuus 30-70 mm ............................................................................................56 € /m²
n. 5-10 kpl / lavaneliö, lavalla n. 9,6 m², paino n. 1000  kg
Vahvuus 50-100 mm..........................................................................................52 € /m²
n. 6 kpl / lavaneliö, lavalla n. 6 m², paino n. 1000 kg

Koneellisesti asennettavat pihakivet
Koko alle 0,5 m², vahvuus 100-250 mm, 2-3 kpl / m²............................56 € /kpl
Koko 0,5 m² - 1 m², vahvuus 100-250 mm, 1-1,5 kpl / m²....................67 € /kpl

TASO- JA PORRASKIVET

Valikoituja luonnonlohkareita, käyttökohteina portaat, takkata-
sot, ikkunoiden ja oviaukkojen ylitykset jne.
pituus alle 80 cm ................................................................................................68 € /kpl
pituus 80-120 cm ............................................................................................ 115 € /kpl
pituus 120-160 cm ......................................................................................... 215 € /kpl
pituus 160-200 cm ......................................................................................... 439 € /kpl
pituus 200-220 cm ......................................................................................... 680 € /kpl
pituus 220-250 cm ......................................................................................... 890 € /kpl
pituus yli 250 cm .....................................................................................alk. 980 € /kpl

PORRASLAATAT

Käsinasennettava porraskivi
Pituus n. 600-800 mm, syvyys n. 350-500 mm,   
vahvuus n. 50-120 mm .....................................................................................59 €/kpl

ERIKOISKIVET

Suuria, harvinaisia luonnonlohkareita,
käyttökohteet mm. hautakivet ja reliefit ........................................alk. 200 €/kpl

Hinnasto 2022
1.1.2022 alkaen

PÖYTÄKIVET

Valikoituja luonnonlohkareita
pituus alle 80 cm ............................................................................................. 215 € /kpl
pituus 80-120 cm ............................................................................................ 340 € /kpl
pituus 120-160 cm  ........................................................................................ 490 € /kpl
pituus 160-200 cm ......................................................................................... 710 € /kpl
pituus 200-250 cm ......................................................................................1 070 € /kpl
pituus yli 250 cm .................................................................................alk. 3 200 € /kpl

MUUT KIVITUOTTEET

Tumma pihaliuske L-koko
Tumma kotimainen pihakivi, värisävyltään tumma, kivissä esiintyy myös 
ruskean ja pronssin sävyjä. 
Vahvuus 30-50 mm, n. 4-9 kpl /lavaneliö, 
pakkauskoko 12 m2, lavapaino n. 1 000 kg ................................................ 45 €/m2

Tumma pihaliuske M-koko
Vahvuus 30-60 mm, n. 5-10 kpl /lavaneliö, pakkauskoko 12 m2 /lava,  
lavapaino n. 1 000 kg ......................................................................................... 35 €/m2 
Pinnanlaatu L-koon pihaliusketta eläväisempi.

Kivituhka
Kivien asentamiseen ja saumaukseen tai pinnoitteeksi pihateille ja kulku-
väylille. Raekoko on 0-6 mm. 
Pakkauskoko 1 000 kg suursäkki .......................................................................... 60 €

Tumma sepeli
Katteeksi sokkelin reunustoille, istutusalueisiin, piha-alueiden pinnoitteeksi 
jne., raekoot 8-16, 16-32, 32-55, 50-90 mm 
Pakkauskoko 1 000 kg suursäkki .......................................................................... 70 €

Singeli
Pyöreä seulottu pienikokoinen luonnonkivi. Katteeksi sokkelin reunustoille 
ja istutusalueiden koristeluun. Raekoko 8-16 mm. 
Pakkauskoko 1 000 kg suursäkki .......................................................................... 80 € 
Pestynä  ........................................................................................................................100 €

MUUT VELOITUKSET
Lavaveloitus  ........................................................................................................12 € /kpl
Laatikkoveloitus  ................................................................................................18 € /kpl
Pienpakkauslisä pakkauskokoa 
pienemmissä toimituksissa ................................................................20 € /pakkaus

www.ikikivi.fi

Huomioitavaa!
Hinnastossamme olevat tiedot kivien koosta ovat ohjeellisia, koska kysymys on luonnonkivistä. Seinä- ja lattialiuskekivistä rakennettaessa 
hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tarvitaan väri- ja muotosommitteluun 1,2 lavaneliömetriä liuskekiveä valmista neliömetriä kohti.  
Suosittelemme kivien pesua ennen asennusta.

Hinnat vapaasti louhoksella kuormattuna.  Hinnat sisältävät alv:n 24 %. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tutustu tarkemmin tuotteisiin osoitteessa: www.ikikivi.fi/tuotteet/



Ekograniitti tuoteperhe
Ikikivi Oy on tehnyt jo vuosikymmenien ajan 
tuotekehitystä kivituotannon ekologisuuden pa-
rissa ja ideoinut matkan varrella uutta, nyt myös 
graniitista. Ekograniittituotteet valmistamme 
hyödyntäen kotimaisen graniittituotannon ja hau-
takiviveistämöiden sivukiveä. 

Konekantamme mahdollistaa  lohkopintaisten 
graniittituotteiden valmistamisen. Ekograniitti 
tuoteperheeseen kuuluu piha- ja ympäristökivet, 
muurattavat julkisivu- ja perustuskivet ym.

Graniittituotteiden materiaalina on kotimainen 
harmaa tai musta graniitti. Pieniä määrä myös 
muita värisävyjä.
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Graniittituotteita sivukiveä hyödyntämällä

Graniittilankku

Julkisivukivi

Perustuskivi

Nupukivi



NOPAT JA NUPUT

Kiviklassikoita kestäviin kiveyksiin ja rajauksiin. Piha-alueiden 
pinnoitukset, kulkuväylät, oleskelualueet, sisäänkäyntien laatoi-
tukset, rajaukset ja reunukset jne.

Noppakivi
Koko 100 mm x 100 mm +/- 15 mm

Paksuus 100 mm +/- 15 mm (5 m2/säkki)

harmaa ja musta ...........................................................................................tilaustuote

Paksuus 70 mm +/- 15 mm (7 m2/säkki)

harmaa ................................................................................................................... 60 € /m2

musta .....................................................................................................................  80 € /m2 
Säkkipaino n. 1 000 - 1 100 kg, n. 85 kpl/m2

Iso noppakivi / Iso matala noppa
Koko 140 mm x 140 mm +/- 15 mm

Paksuus 140 mm (3,2 m2/säkki)

harmaa  ................................................................................................................... 89 €/m2

musta .................................................................................................................... 155 €/m2

Paksuus 70 mm (6 m2/säkki)

harmaa .................................................................................................................... 80 €/m2 
musta .................................................................................................................... 130 €/m2

Säkkipaino n. 1 000 kg, n. 44 kpl/m2

Nupukivi / Matala nupu
Koko 200-250 mm x 140 mm +/- 15 mm

Paksuus 140 mm (3,2 m2/lava)

harmaa ................................................................................................................... 90 € /m2

musta  .................................................................................................................. 180 € /m2

Paksuus 70 mm +/- 15 mm (6 m2/lava)

harmaa  .................................................................................................................. 65 € /m2

musta ................................................................................................................... 109 € /m2

Lavapaino 1200 kg, n. 30 kpl/m2

GRANIITTILANKUT

Piha-alueiden rajaukseen, matalana reunakivenä, somisteena, 
elävöittämässä betonikivilaatoituksia. Antaa kiveyksille viimeis-
tellyn ilmeen.
Pituus 150-600 mm, syvyys noin 150 mm, paksuus 60 mm +/- 10 mm
Yläpinta lohkottu, sivut sahapinta, alapinta lohko tai sahapinta
Lavalla n. 45 m, paino n. 1250 kg/lava
harmaa  ....................................................................................................................22 € /m
musta ........................................................................................................................25 € /m

PILARIKIVET

Neliömäinen lohkottu kivi pilariperustuksiin, koristepilareihin, 
portinpieliin jne.
Kiven sivut lohkopinta, ylä- ja alapinta sahattu.
Koko 250 mm x 250 mm x 150 mm +/- 15 mm 
harmaa ..................................................................................................................25 € /kpl
musta  ....................................................................................................................28 € /kpl
Voidaan myös valmistaa asiakkaan toivomissa mitoissa.

JULKISIVUKIVET

Tiilenmuotoinen muurattava lohkottu kivi seiniin, tulisijoihin, 
muureihin, sekä rajauksiin ja reunakiveyksiin
Julkisivu lohkottu, ylä ja alapinta sahattu.
Valmistetaan tilauksesta asiakkaan toivomilla mitoilla.
Pituus 150- vapaa mitta mm, syvyys 80/100/120 mm (+/- 10 mm), korkeus 
50-150 mm, +/- 15 mm 
Hinta alkaen ...................................................................................................... 100 € /m2

PERUSTUSKIVET

Harkkomainen lohkottu kivi julkisivuihin,sokkeleihin, perustuk-
siin, rajauksiin ja reunakiveyksiin
Julkisivu lohkottu, ylä ja alapinta sahattu. 
Valmistetaan tilauksesta asiakkaan toivomilla mitoilla.
Pituus 200-1000 mm, syvyys 150/200/250 mm, korkeus 150 mm, +/- 15 mm 
Tiedustele hintaa

MUURIKIVET

Lohkareita muureihin, pengerryksiin ja rajauksiin.
Julkisivu lohkottu, ylä ja alapinta sahattu.
Valmistetaan tilauksesta asiakkaan toivomilla mitoilla.
Pituus 200-1000 mm, syvyys 100-300 mm, korkeus 150 -300 mm, +/- 15 mm
Tiedustele hintaa

KIUASKIVET

Kiuaskivet antavat perinteikkäät löylyt niin sähkö-, puu ja savu-
saunassa.
Kiuasmallista riippuen kivien tarve vaihtelee 20-100 kg. Savusauna vaatii 
yli 500 kg. Pakkauskoko suursäkeissä 1000 kg , kesäaikana pienempiä eriä 
ostettavissa suoraan louhokselta.
Tiedustele hintaa

Pieniä eriä saatavilla suoraan varastosta, isommat erät valmistamme tilauksesta.

Hyödyntämässämme raaka-aineessa on sahapintoja, joita on myös lopputuotteissa.

Louhoksella valmiina runsaasti erilaisia graniittia raaka-aineena, jotka mahdollistavat räätälöityjen tuotteiden valmistamisen asiakkaille.  
Ideoidaan yhdessä, kysy lisää! 

Hinnat vapaasti louhoksella kuormattuna. Hinnat sisältävät alv. 24%. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

www.ikikivi.fi

Hinnasto 2022
1.1.2022 alkaen

Huomioitavaa!



Louhos ja käyntiosoite
Varpaisjärventie 781

73300 Nilsiä

www.ikikivi.fi
ikikivi@ikikivi.fi

Myynti:

Katja Huhta 
 050 525 9366

 katja.huhta@ikikivi.fi

Tom Huhta  
 050 404 0404

 tom.huhta@ikikivi.fi
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Ikikivi Oy –  
Palveleva kivikauppa

Toimitamme kivituotteita pieniin ja suuriin koh-
teisiin kaikkialle Suomeen. Tuotteet  toimitetaan 

pääsääntöisesti suoraan louhoksemme varastos-
ta, jopa muutamien päivien toimitusajalla.


