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Olemme täällä sinua varten

ABL-Laattojen tarina alkaa vuodesta 1998. Se sai kipinän innostuksesta 
ja intohimosta suomalaiseen arkkitehtuuriin. Rakastamme keramiikkaa 
niin paljon, että valikoimassamme on laattoja yli 50 tehtaalta. Ajattelem-
me silti, että isokaan valikoima ilman palvelua ei hyödytä ketään. Vankka 
ammattitaito on meille tärkeää. Asiantuntijamme osaavat poimia valikoi-
masta ne parhaat vaihtoehdot jokaiselle asiakkaalle. Olemme täällä teitä 
jokaista varten, olet aina tervetullut laattojen kotitaloon.
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1. Tampereen showroom
ABL-Laatat palvelee sinua myös 
Tampereella. Tampereen toimipisteem-
me palvelee sopimuksen mukaan 
kaikkia projektiasiakkaita, yhteystiedot 
löydät verkkosivuiltamme.

2. Laattojen kotitalolla 100-vuotias 
historia
ABL-Laattojen myymälä, varasto ja  
toimisto sijaitsevat vuonna 1919  
valmistuneessa punatiilitehtaassa Kir-
konkyläntie 103:ssa. 
Samalla tontilla kanssamme sijaitsee 
myös oma Leikkaamomme.

3. ABL Lab, Helsinki
Vuonna 2019 avasimme uuden sho-
wroomin Helsingin keskustaan. ABL Lab 
on projektimyynnin showroom ja luo-
vuuden laboratorio, joka tarjoaa aina 
jotain uutta yritysasiakkaillemme. 
ABL Lab osoitteessa Uudenmaankatu 
4-6, Helsinki
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Palvelumme

Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua projekteihin, suunnitteluvaiheesta 
läpivientiin. Koulutetut asiantuntijamme, vuosikymmeniä kattava tuo-
teosaamisemme, showroomimme ja laaja valikoimamme, laadukkaat 
tuotteet ja oheistarvikkeet, varastoinnin ja logistiikanpalvelumme sekä 
mittatilaustöitä tuottava ABL-Leikkaamomme ovat jokainen osaltaan var-
mistamassa projektisi onnistumista. Välitämme, että asiakkaamme on-
nistuvat työssään ja voivat luottaa siihen, että teemme aina parhaamme.

Suunnittelupalvelu
Asiakkaamme saavat meiltä
apua kohteidensa laatoituk-
sien suunnitteluun ja valin-
taan. Laattakirjastoistamme
löydät tuhannet eri vaihtoeh-
dot ja voit helposti vertailla 
erilaisia yhdistelmiä.

Tuotetuki ja logistiikka
Varmistamme koko ketjun
ajan, tilauksesta toimituk-
seen, että saat laadukkaat
laatat ja tarvikkeet. Kauttam-
me saat myös tarvittavat oh-
jeet sekä tuoteinfon
laatoittajaa varten. Saat
varastotuotteet meiltä arkisin 
klo 8-17 mukaan. Logistiikka-
kumppaniltamme saat
lisäpalveluna laatat vaikka
kotiin kannettuna!

Leikkaamo
Toteutamme keraamisesta 
suurlaatasta esimerkiksi
kalusteiden pinnoituksia,
keraamisia tasoja ja välitiloja. 
Leikkaamomme pystyy
toteuttamaan vaativiakin
erikoisratkaisuja ja mittatila-
ustöitä keramiikasta sekä
luonnonkivestä.

Kysy lisää, olemme täällä si-
nua varten
Perehdymme projektiisi,
kartoitamme tarpeesi ja et-
simme sinulle parhaan mah-
dollisen ratkaisun!
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Mitä luonnonkivet ovat?

Luonnonkivellä tarkoitetaan kiviteollisessa merkityksessä luonnonprosesseissa syntynyttä kiveä, erotuk-
sena ihmisen valmistamista kivenkaltaisista materiaaleista, esim. betonista tai keramiikkatuotteista.

Luonnonkivien geologinen syntyprosessi on kivituotannon ensimmäinen ja tärkein vaihe. Sen aikana 
määräytyvät luonnonkivimateriaalin ominaisuudet. Nykyisten rakennuskivien synty ajoittuu satojen, jopa 
tuhansien miljoonien vuosien taakse. Kivituotannossa luonnon valmistama materiaali viimeistellään hyö-
tykäyttöön sopivan kokoisiksi, muotoisiksi ja näköisiksi kivituotteiksi. Maankuoren kivilajit ovat luonnossa 
syntyneitä yhden tai useamman mineraalin kasaumia. Kalkkikivi muodostuu vain yhdestä mineraalista – 
kalsiitista – kun taas graniitti koostuu pääasiassa kvartsista, plagioklaasista ja kalimaasälvästä. Mineraale-
ja tunnetaan tuhansia, mutta vain kuusi mineraalia vastaa 90%:sta maankuoren rakenteesta. Mineraalien 
tunnistamiseen käytetään Mohs’in kovuusasteikkoa, joka perustuu mineraalien erilaisiin raaputuskovuuk-
siin.

Kivilajit ovat syntyneet useiden miljardien vuosien aikaan kuoriosan alla olevasta sulasta magmasta, 
kivien rapautumistuotteista ja luonnon eloperäisistä jäänteistä. Maankuoressa on periaatteessa meneil-
lään jatkuva, joskin ihmisen ajanlaskussa tarkasteltuna erittäin hidas geologinen tapahtumasarja, jossa 
kivilajeja syntyy, muuttuu ja rapautuu. Kallioperässämme on lukuisa joukko erilaisia kivilajeja, joiden 
ominaisuudet poikkeavat toisistaan varsin paljon. Luonnonkivityyppien ulkonäkö, fysikaaliset- ja käyttö-
teknisetominaisuudet sekä soveltuvuus vaihtelevat. Syntytapansa perusteella luonnonkivet luokitellaan 
magmakiviin, sedimenttikiviin tai metamorfisiinkiviin. Kaikissa tapauksissa ei eri luokkien välille voida 
määrittää yksiselitteistä selvää rajaa.

Magmakivet
Magmakivet ovat syntyneet kivisulan eli magman jäähtyessä ja kiteytyessä. Kiteytymisprosessissa synty-
vä kivilaji riippuu olosuhteista, kuten paineesta ja lämpötilasta, sekä niiden muutoksista. Rakennusmate-
riaaleina tärkeimmät magmakivilajit ovat graniitti, dioriitti ja gabro.

Sedimenttikivet
Sedimenttikivet eli kerrostuneet kivet ovat syntyneet veteen tai kuivalle maalle joko kerrostumalla tai 
kovettumalla. Tavallisimpia ja yleisimmin rakentamisessa käytettyjä sedimenttikiviä ovat karbonaattikivi 
ja hiekkakivi. Karbonaattikiviä ovat kalkkikivi ja dolomiitti. Sedimenttikiviin kuuluva travertiini on erittäin 
huokoista, kerroksellista kalkkikiveä.

Metamorfiset kivet
Metamorfiset eli muuttuneet kivet ovat syntyneet magma- tai sedimenttikivistä muuttumisen, eli me-
tamorfoosin seurauksena. Lämpötilan nousu, paineen kasvu ja maankuoren liikkeet ovat tekijöitä, jotka 
aiheuttavat kiven mineraalien ja rakenteen muuttumista. Kivilajien muuttuminen on hyvin hidas prosessi 
ja syntyvän kivilajin ominaisuudet riippuvat ratkaisevasti ulkoisista kiveen vaikuttavista olosuhteista ja nii-
den vaikutusajasta. Metamorfoosiasteen lisääntyessä kivilajin mineraalikoostumus ja rakenne muuttuvat, 
jolloin myös kiven ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet muuttuvat. Metamorfiset kivet ovat usein suuntau-
tuneita ja liuskeisia. Tähän ryhmään kuuluvia kivilajeja ovat gneissi, marmori, liuskeet ja vuolukivi.

Kivilajien nimitykset
Usein kaupallisessa kiviluokituksessa käytetään yksinkertaistettua pääjakoa graniitteihin ja marmorei-
hin. Muita käytettyjä kivityyppejä ovat hiekkakivi, kalkkikivi, liuskekivi/kvartsiitti, porfyyri ja alabasteri. 
Eurooppalaisten EN-normien mukaan jokaisesta markkinoilla olevasta luonnonkivestä tulee tietää sen 
kauppanimi ja geologinen kivilaji, kuten esim. Bianco Carrara (kauppanimi), joka on marmori (geologinen 
kivilaji).
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Kalkkikivi
Kalkkikivi on syntynyt saostumalla vedestä joko kalsiumkarbonaattia sitovien organismien välityksellä tai 
epäorgaanisesti. Kalkkikivi on pienirakeista ja siinä esiintyy hyvin usein fossiileja. Kalkkikivien värivalikoi-
ma on erittäin monipuolinen, sävyt vaihtelevat erittäin vaaleista mustaan. Kalkkikiveä käytetään marmorin 
tapaan erityisesti lattianpäällysteenä ja muissa sisäpinnoissa. Kalkkikivien kuviointi vaihtelee riippuen mistä 

kerroksesta se on louhittu ja missä suunnassa se on sahattu.

Travertiini
Travertiini on kuumista lähteistä saostunutta kalkkiveä, joka on väriltään yleisesti vaaleanruskeaa. Travertiini 
on erittäin huokoista, ja huokoset ovat usein varsin suuria. Kivi on selvästi kerroksellista. Hienorakeisia ja 
tiiviitä travertiineja käytetään yleisesti rakennuskivenä kalkkikiven tapaan. Kiven huokoset voidaan täyttää 
kivijauheesta ja liimasta sekoitetulla massalla ,jolloin kiven käyttöominaisuudet esimerkiksi lattianpäällystee-
nä paranevat.

Tärkeimmät kivilajit

Graniitti
Graniitti on maailman yleisin ja tärkein syväkivilaji. Graniitit ovat usein värikkäitä, sävyltään harmaita, puner-
tavia, ruskeita tai vihertäviä. Vaaleat graniitit ovat harvinaisia. Tyypillisen graniitin rakenne on suuntautuma-
ton ja järjestäytymätön. Graniittien tekniset ominaisuudet vaihtelevat lähinnä raekoon, rakeiden sidostavan 
ja suuntautuneisuuden mukaan. Graniitti on lujaa ja ilmeikästä luonnonkiveä, jonka kestävyys rakennuskive-
nä on erinomainen. 

Marmori
Marmori on maailman tunnetuin ja kauimmin käytetty luonnonkivi. Sillä on pitkät ja monipuoliset perinteet 
kaikessa rakentamisessa. Marmorit ovat syntyneet kalkkikivestä uudelleen kiteytymällä metamorfoosissa, ja 
koostuvat näin ollen lähes pelkästään kalsiitista. Marmori on yleensä keski- tai karkearakeista kalsiittia. Luon-
nostaan puhtaan valkoinen kalsiittimarmori on kiven sisältämien lisämineraalien johdosta usein raitaista, 
liekkikuvioista, laikukasta tai juovikasta. Marmorien värisävyt ovat valkoinen, harmaa, musta, vihreä, beige, 
keltainen, ruskea, punainen ja vaaleanpunainen. Marmorit kestävät koostumuksensa ja kiderakenteensa 
vuoksi huonosti ulkotiloissa käyttöä, joten niiden pääasialliset käyttökohteet ovat nykyisin rakennusten sisä-
tilojen pintarakenteet. 
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Liuskeet
Tavallisia rakennuskivenä käytettyjä liuskeita ovat kiilleliuskeet, fylliitit ja kvartsiitti. Kiilleliuskeet ja fylliitit ovat 
hieno- tai keskirakeisia kivilajeja. Fylliitti on kiilleliusketta hienorakeisempia. Kiilteet ovat niissä ohuina suo-
muina, joiden välissä on kvartsirakeita. Kiilleliuskeet ja fylliitit ovat tummanharmaita. Kvartsiitit ovat meta-
morfoituneita hiekkakiviä , jotka ovat raekooltaan hieno- tai keskirakeisia. Ne ovat usein voimakkaasti lius-
kettuneita, jolloin liuskepinnalla on tavallisesti kiillettä (seririitti). Kvartsiitit ovat väriltään vaaleita, vihertäviä, 
punertavia tai harmaita. Liuskekivet soveltuvat parhaiten käytettäväksi luonnon lohkopintaisina. 

Vuolukivi
Vuolukiveä syntyy tummien, oliviinimineraalia sisältävien syväkivien tai tulivuorenkivien metamorfoosissa. 
Vuolukivi on sinertävän-, vihertävän- tai kellertävänharmaata. Kiven päämineraaleja ovat talkki ja karbonaatti-
mineraalit. Vuolukivissä on lisäksi vähän malmimineraaleja.

Onyksi ja alabasteri
Erittäin hienokiteisestä ja kauniin värisestä, joskus lähes läpikuultavasta kalkkikivityyppistä, käytetään nimis-
tystä onyksi. Onykseiksi kutsutaan joskus myös läpikuultavia kvartsikiteitä. Toinen, ulkonäöltään vastaava 
kivilaji on alabasteri, joka usein sekoitetaan onyksiin. Alabasteri ei kuitenkaan ole mineraalikoostumukseltaan 
karbonaattia kuten onyks, vaan kipsiä eli kalsiumsulfaattia. Alabasterin kovuus on vain noin 2 Mohsin astei-
kolla, joten sen hyötykäyttö on rajoitettua. Happoja ja kemikaaleja alabasteri kuitenkin kestää huomattavasti 
paremmin kuin karbonaattinen onyksi. Kumpaakin kiveä käytetään etupäässä koriste-esineiden valmistuk-
sessa.

Hiekkakivi
Hiekkakivi on iskostunutta, eli kivettynyttä hiekkaa. Useimmiten rakeiden välisenä sidosaineena on hyvin 
hienorakeinen kvartsi. Hiekkakiven värivalikoima on monipuolinen: keltainen, ruskea, punainen, violetti, 
harmaa, vaaleansininen tai tummanharmaa. Päämineraali on tavallisesti kvartsi. Hiekkakivi on sen vaaleiden, 
pastellisävyisten värien vuoksi suosittu rakennusmateriaali. Arkoosi on hiekkakivi, joka sisältää maasälpää ja 
kvartsia. Väriltään se on usein punertavaa tai harmaata.
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Luonnonkivien fysikaaliset ominaisuudet 

Luonnonkiven tulee kestää siihen kohdistuvat erilaiset rasitukset erilaisissa käyttökohteissa. Kiven fysikaali-
set ominaisuudet määräävät kiven kestävyyden. Fysikaaliset ominaisuudet riippuvat kiven mineralogiasta ja 
niitä mitataan standardisoiduin laboratoriomenetelmin. Suomessa on voimassa viralliset EN-standardit. Ki-
ven tärkeimpiä fysikaalisia ominaisuuksia ovat sen tiheys, huokoisuus ja vedenimukyky. Kiven tulee täyttää 
tietyt lukuarvot soveltuakseen eri kohteisiin. Esimerkiksi pakkasenkestäviksi kiviksi voidaan lukea kaikki ne 
kivet, joiden vedenimukyky on pienempi kuin 0,5 %. Alla olevassa taulukossa on esitelty eri luonnonkivilajien 
tyypillisiä teknisiä ominaisuuksia, joiden perusteella voi arvioida tietyn kiven teknistä laatua ja soveltuvuutta 
verrattuna muihin saman kivilajin kiviin. Ryhmien sisällä lukuarvot saattavat vaihdella huomattavasti riippuen 
kivityypistä ja kiven louhintapaikasta. 

Mineraali Kovuus Kuvaus

MOHS:in kovuusasteikko

Mohs’in kovuusasteikko on yksinkertainen tapa luokitella mineraalien kovuus. Asteikko ei kuitenkaan ole 
tarkka, eikä suoraan verrannollinen mineraalien tai materiaalien todelliseen kovuuteen, vaan lähinnä suuntaa 
antava. Kahden mineraalin välinen kovuus saattaa vaihdella suuresti asteikolla. Perusasteikolla on kymme-
nen mineraalia, jotka on luokiteltu pehmeimmästä kovimpaan numeroin 1-10. Asteikolla kovempi mineraali 
naarmuttaa pehmeämpää.

Ekologisuus

Tuotantoprosesseissa kiveen ei lisätä kemiallisia aineita, eikä sitä kuumenneta. Lopputuotteissa ei tapahdu 
fysikaalisia ja kemiallisia muutoksi. Lisäksi niissä ei ole päästöjä, eivätkä ne homehdu. 

Kivityyppi Bruttotiheys Huokoisuus Vedenimukyky Puristuslujuus Taivutusvetolujuus Kovuus

(DIN 52102 kN/m³) (DIN 52102 tilavuus-%) (DIN 52103 paino-%) (DIN 52105 MN/m²) (DIN 52112 MN/m³) (Mohns)

Graniitti 25-28 0,4-1,5 0,1-0,5 150,300 6,25 6

Syeniitti 26-29 0,4-0,5 01,-05 140-290 6-22 5-6

Dioriitti 28-30 0,5-0,4 0,1-0,4 170-300 10,23 5-6

Gabro 28-30 0,1-0,4 0,1-04 170-300 10-23 5-6

Basaltti 28-29 0,2-0,9 0,1-0,3 250-400 15-27 5-6

Diobaasi 28-29 0,3-1,1 0,1-0,4 180-280 15-25 5-6

Kvartsiitti 26-27 0,4-2,0 0,2-0,5 150-300 13-25 6-7

Hiekkakivi 20-26 0,5-25,0 0,2-9,0 30-180 3-15 5-6

Tiivis kalkkikivi 26-28 0,5-2,0 0,2-0,6 80-180 6-15 3

Travertiini 24-25 5,0-12,0 2,0-5,0 20-60 4-10 3

Gneissi 26-30 0,4-2,0 0,1-0,6 160-280 8-22 5-6

Marmori 26-29 0,5-2,0 0,2-0,6 80-160 6-20 3-4

Liuskeet 25-28 0,5-1,5 0,1-0,5 100-200 8-27 4-6

Vuolukivi 29-30 0,1-0,5 0,1-0,5 29-30 15-18 2-3

Talkki 1 Kynsi uurtaa helposti

Kipsi 2 Kynsi naarmuttaa

Kalsiitti 3 Veitsen kärki uurtaa helposti

Fluoriitti 4 Veitsen kärki naarmuttaa

Apatiitti 5 Veitsen kärki naarmuttaa heikosti

Maasälpä 6 Veitsi ei pysty, mutta mineraali naarmuttaa heikosti lasia

Kvartsi 7 Naarmuttaa lasia ja maasälpää

Topaasi 8 Naarmuttaa kvartsia

Korundi 9 Naarmuttaa helposti kvartsia ja heikosti topaasia

Timantti 10 Kidesärmä leikkaa lasia
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Standardit
Eurooppalaisista tuote- ja testausstandardeista vastaa standardisointiorganisaatio CEN. CEN:in EN-standar-
dit vahvistetaan sellaisinaan kansallisiksi SFS-EN standardeiksi, jotka Suomessa julkaisee Suomen standar-
disoimisliitto SFS. CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet vaihtelevat tuotteittain. Usein CE- merkinnän 
varmentamiseen tarvitaan puolueeton kolmas osapuoli. Suurin osa luonnonkivituotteista kuuluu AC-luok-
kaan 4, tähän luokkaan kuuluville tuotteille ei olla myönnetty mitään merkintää tai hyväksyntää, vaan kaikki 
perustuu tuottajan omaan dokumentaatioon. Luonnonkivituotteille olemassa olevat harmonisoidut tuotes-
tandardit:
SFS-EN 12057 Luonnonkivi: Lopputuotteet, ohutlaatat. SFS-EN 12058 Luonnonkivi: Lattia- ja porraslaatat 
(paksut). SFS-EN 12059 Luonnonkivituotteet: Mittojen mukaiset kivityöt. 

Luonnonkivien yleiset laatuvaatimukset on määritelty SisäRYL2013 522:ssa. RYL:in mukaan laatoissa ei saa 
olla ulkonäköä haittaavia, kivilajille ominaisesta ulkonäöstä tai väristä huomattavasti poikkeavia virheitä. 
Laatoissa ei saa olla halkeamia, koloja, irrallisia fossiileja tai muita tarvikkeen käyttökelpoisuutta huonontavia 
virheitä.  Luonnonkivilaatat toimitetaan siten pakattuina, että ne kestävät vahingoittumattomina asiallisen 
kuljetuksen ja varastoinnin. Luonnonkivilaattoja on säilytettävä lämmitetyssä tilassa. Kiinnitys- ja saumaus-
tarvikkeissa ei saa olla sellaisia aineksia, jotka saattavat aiheuttaa värivikoja laattoihin tai saumoihin. 

Tarkista kivelle sopivat kiinnitys- ja saumaustarvikkeet toimittajalta. Kiinnityslaastin tulee olla reaktiivista ja 
kovettumisajan työn suorituksen kannalta riittävän nopea.  Laattojen takapinnan ja kiinnitysalustan välisen 
tilan on oltava täynnä kiinnityslaastia. Kaikissa työvaiheissa on vältettävä likaamasta kivipintoja. Puhdis-
tukset suoritetaan välittömästi. Tahrat poistetaan laattojen toimittajan ohjeiden mukaisesti. SFS-EN 12057 
mukaan kalibroitujen ohutlaattojen sivumittojen mittapoikkeama saa olla enintään +- 1 mm. Paksuuden 
mittapoikkeama saa olla enintään +-0,5 mm. SisäRYL2013 522 mukaan asennettujen sileiden kivilaattojen 
suoruuden mittapoikkeama tulee olla niin pieni, että valmiin lattian vierekkäisten laattojen hammastus hio-
tussa kivipinnassa on enintään 1mm.

Vedenimukyky ja pakkasenkestävyys
Vedenimukyky, jonka yksikkönä on % aineen kuivapainosta, kuvaa aineen taipumusta imeä itseensä vettä. 
Ominaisuudella on merkitystä arvioitaessa kivipinnan likaantumista, sekä kuivan ja märän pinnan värieroa. 
Vedenimukykyä käytetään myös arvioitaessa kiven pakkasenkestävyyttä. DIN 52106 standardeissa käyte-
tään kiven vedenimukyvyn arvoa 0,5 paino- % raja-arvona, jonka alapuolella voidaan suoraan päätellä kiven 
olevan pakkasenkestävää.

Lattiaan soveltuvat kivet ja pintakäsittelyt
Kivipäällysteen toiminnan kannalta ratkaisevaa on kivityypin ja kiven pintakäsittelyn valinta. Kivilajin kulutus-
kestävyydessä, huokoisuudessa ja muissa käyttöominaisuuksissa on kuitenkin eroja, jotka tulee huomioida 
kiveä ja pintakäsittelyä valittaessa. Kivipäällysteen pintakäsittelyllä on vaikutusta kivirakenteen ulkonäköön, 
liukkauteen, likaantuvuuteen ja puhtaanapitoon. Kiven kuluminen erottuu selvimmin kiillotetussa kivipinnas-
sa. Julkisissa tiloissa, joissa kulutusrasitus on suuri, suositellaan kiillotettua pintakäsittelyä vain koville, hyvin 
kulutusta kestäville kiville. Pehmeissä, kiillotetuissa kivipinnoissa erottuvat kulkuväylät kulumisen seurauksena 
muuta lattiaa himmeämpinä. Tummissa marmoreissa ja muissa pehmeissä kivissä kova kulutus vaalentaa 
kiven väriä hiotuissa pinnoissa selvemmin, kuin vastaavan kovuisessa vaaleassa kivessä. Kun kulutusrasitus 
on suuri, on suositeltavaa valita mattahiottu kivipinta. Yksityisasunnoissa ja muissa tiloissa, joissa liikenteen 
ja kulutuksen määrä on pieni, voidaan hyvin käyttää kiillotettua kivipintaa kaikilla kivityypeillä. 

Liukastumisenesto
Kivipinnan liukkauden testaamiseen on kehitetty testimenetelmiä, mutta monista liukkauteen vaikuttavista 
muuttujista johtuen liukkausominaisuuden määritteleminen on vaikeaa. Kivipinnan liukkaus riippuu kivila-
jista, kiven pintakäsittelystä, kivilaattakoosta, kivisauman leveydestä, jalkineen ominaisuuksista, kivipinnan 
hoito- ja suoja-aineista sekä kivipinnalla olevista muista aineista kuten; vesi, lumi, jää, öljy, pöly ja lika. Hiottu 
kivipinta ei normaalisti ole liukas kuivissa tiloissa. Kiillotettu kivipinta vaikuttaa liukkaalta, mutta soveltuu 
hyvin useimpiin kuiviin tiloihin. Karkeiden kivipintojen kitkaominaisuudet ovat erittäin hyvät kaikissa olosuh-
teissa, mutta puhtaanapito saattaa vaikeutua. Portaisiin ja muihin pintoihin, joihin halutaan lisätä liukastu-
mista estävää elementtiä, voidaan jyrsiä liukastumista estävät urat.



18 ABL-Laatat - Kiviopas 19ABL-Laatat - Kiviopas

Pintakäsittelyt

Seinissä luonnonkiven tavallisin pintakäsittely on kiillotus, sillä kiillotetussa kivipinnassa kiven luonnolli-
set värisävyt tulevat selvemmin esille. Hiottu kivipinta on himmeä ja väritykseltään kiillotettua vaaleampi. 
Puhtaanapidon kannalta sileät kivipinnat ovat karkeita pintoja helppohoitoisemmat. Yleisimmät pintakäsit-
telyt ovat honed= hiottu/matta ja polished= kiillotettu/kiiltävä. Muitakin pintavaihtoehtoja on saatavana. Osa 
luonnonkivilevyistä käsitellään levyiksi sahaamisen jälkeen toimittajalla hartsilla. Hartsi imeytyy kiven pin-
nassa oleviin pieniin halkeamiin ja näin vahvistaa kiveä. Hartsikäsittely hiotaan pinnasta pois ennen levyjen 
toimittamista asiakkaalle niin että täytettä jää vain halkeamiin.

ei suositella soveltuu soveltuu hyvin

Värivaihtelu

Kivipinnan elävyys ei tavallisesti ole häiritsevää, kunhan värivaihtelu jakaantuu tasaisesti. Tähän tulee kiinnittää huo-
miota kiinnitystyössä. Kiveä valikoidessa tulee selvittää kivelle ominainen värivaihtelu. Värivaihtelun hyväksyttävät 
rajat sovitaan mallikuvien avulla. Luonnonkivessä jokainen erä on aina erilainen kuin edellinen. Tummissa ja kirjavissa 
kivissä kivipinnan likaantuminen ei näy häiritsevästi. Vaaleiden kivien väri ei toisaalta muutu paljoa kovan kulutuksen 
johdosta, edes kiillotettua pintakäsittelyä käytettäessä. 

Lattiat

Lattiat, julkiset tilat  
(kovan kulutukset 

tilat)

Lattiat, yksityistilat
(pienen kulutuksen 

tilat)

Lattiat, märkätilat

Graniitti

Marmori

Liuskeet& Kvartsit

Vuolukivi

Seinäpinnat, julkiset 
tilat 

(kovan kulutuksen tilat)

Seinäpinnat, yksityistilat  
(pienen kulutuksen tilat)

Sisäseinät Muu sisustus

hiottu

hiottu

hiottu

hiottu

kiillotettu

kiillotettu

kiillotettu

Seinät
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Kivilaatat

Useimmiten laatat ovat suorakaiteen tai neliön muotoisia, mutta myös kolmion, suunnikkaan ja monikulmion 
muotoisia laattoja on saatavana. Luonnonkivi soveltuu erinomaisesti lämmitetyn lattian päällysteeksi hyvän 
lämmönjohtavuutensa ansiosta. Kivi myös varastoi lämpöä suhteellisen hyvin ja luovuttaa lämmön tasaisesti 
huoneilmaan. Kivilaatan osien nimitykset ovat etupinta, takapinta, särmä, kulma ja reuna, alla olevan kuvan 
mukaisesti. Luonnonkivilaatan särmämuotojen nimitykset on esitetty alla olevassa kuvassa. Suora särmä on 
laatan paloittelusahauksessa syntymä särmä. Muut särmät tilauksesta ja jälkikäsittelynä sahauksen jälkeen 
työstettyjä särmämuotoja.

suora särmä faasattu särmä

viistetty särmä pyöristetty särmä

etupinta

särmä

kulma

reuna

takapinta

Kivitasot

Luonnonkivestä voidaan valmistaa keittiön, pesu- ja kylpyhuonetilojen ja pöytien tasot. Kivinen tasopinta 
kestää hyvin kosteutta ja kulutusta. Kivitason kanssa on kuitenkin huolehdittava pinnan puhtaudesta, pin-
nalla olevat tahrat ja kaatuneet nesteet tulee pyyhkiä pinnasta heti. Karbonaattiset kivet, kuten marmorit, on 
aina syytä käsitellä ennen käyttöönottoa pintahuokosiin tunkeutuvalla suoja-aineella, joka estää kivipinnan 
likaantumisen ja syöpymisen. Lattioiden, portaiden ja seinäverhousten ohella luonnonkiven käyttökohteita 
sisustuksessa ovat:

• keittiöntasot
• kylpyhuoneiden allastasot
• pöytätasot
• ikkunapenkit
• hyllytasot

Marmorisissa tasoissa, joissa kulutus on kohtalainen tai voimakas, kuten keittiötasoissa, ruokapöydissä ja 
kylpyhuonetasoissa, on suositeltavaa valita mattahiottu pintakäsittely. Suojakäsittely uusitaan määrävälein 
aineen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Pöytätasoissa ja työtasoissa, joihin ei kohdistu voimakasta kulutusta, 
voidaan käyttää myös kiillotettua marmoria. Graniittitasot voidaan aina tehdä joko kiiltävänä tai mattana.
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päältäasennettava allas altapäin kiinitettävä allas huullettu allas

Huullettu allas marmoritasolla, kivi ja leikkuu ABL-Laatat

Pöytätasojen asennus
Kivitaso painaa noin 50 kg/juoksumetri, joten tasojen asennus vaatii useimmiten vähintään kaksi henkilöä. 
Aukollisten kivitasojen käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Vältä aukollisen tason nostamista 
tai kantamista vaaka-asennossa. Turvallisin siirtotapa aukolliselle tasolle on kantaja tason molemmissa päis-
sä ja taso pystyasennossa. Tasot on asennettava huoneenlämpöisinä.

Luonnonkivisten pöytä- ja allastasojen suunnittelun erikoispiirteitä ovat:
• kivitason muotoilu ja mitoitus
• kiven paksuuden mitoitus
• kiven reunamuodon valinta
• aukkojen ja reikien mitoitus
• erikoisten kividetaljien suunnittelu sekä
• kivitason kannatuksen suunnittelu ja mitoitus

Saneerauskohteissa on tärkeätä suorittaa paikan päällä huolellinen tarkistusmittaus ennen kivitasojen tilaa-
mista, jotta voidaan varmistaa kiven hyvä yhteensopivuus. Kivestä valmistettujen pöytä- ja työtasojen vakio-
paksuudet ovat 20 mm ja 30 mm, mutta muitakin paksuuksia voidaan käyttää. Kivitason reunaan voidaan 
halutessa kiinnittää reunalista, joka lisää kiven paksuusvaikutelmaa. Reunalistaa tai etulevyä käytettään mm. 
kylpyhuonetasoissa peittämään tasoon asennettu pesualtaan alaosa. Syvyydeltään 600–620 mm leveä 
yhtenäinen kivitaso voi yleensä olla enintään 1800 mm pitkä. Erikoistilauksesta voidaan joistakin kivityypeis-
tä valmistaa pitempiäkin tasoja. Luonnonkivisten pöytä- ja työtasojen suunnitelmista tulee käydä selvästi ja 
yksiselitteisesti ilmi kivikappaleiden mitat, työstettävät reiät ja aukot, näkyvien reunojen sijainti ja muoto sekä 
mahdollisen pesualtaan tyyppi ja sen kiinnitystapa kivitasoon. 

Altaat ja muut viimeistelyt
Altaat voidaan asentaa kivitasoon eri tavoin. Päältäasennettavan altaan reunataitos peittää kivitasoon tehdyn 
aukon reunat.  Huulletun altaan reunan pinta on aavistuksen kivitason alapuolella.
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Reunaviimeistelyt 
Yleisimmät reunaviimeistelyt kivitasoille eri paksuuksissa:

2cm reuna, ei laminoitu reuna

2cm reuna, laminoitu reuna

3cm reuna, ei laminoitu reuna

3cm reuna, laminoitu reuna

suora kiillotus ogee-reuna täysipyöristetty

viistetty päältä viistetty alta puolipyöristetty

ogee-täyspyöristetty sandwich puolipyöristetty

täysipyöristetty jiiri

viistetty viistetty suora kiillotus

puolikuu puolipyöristetty täysipyöristetty

jiiri half moon
Laatta- ja kivileikkaamo, ABL Leikkaamo
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Suunnittelu

Kiven käyttäjän kannalta on merkittävää, että luonnonkivien ulkonäkö, käyttötekniset ominaisuudet, saata-
vuus ja laadun tasaisuus vaihtelevat varsin paljon kivi- ja louhintapaikkakohtaisesti. Kiven käyttö rakentami-
seen on perustunut sen hyviin ominaisuuksiin, joita ovat seuraavat:

• kiveä on lähes kaikkialla suhteellisen helposti saatavilla
• kiven lujuus on suuri ja siitä tehdyt rakenteet ovat erittäin kestäviä ja pitkäikäisiä
• kivi on palamatonta
• kiven ulkonäkö on luonnollinen ja jäljittelemätön

Kohteen kivirakenteiden onnistumisen edellytys onkin, että suunnittelijat ja rakentajat ovat hyvin perillä 
luonnonkiven käyttötekniikasta, sekä käytettävän kiven ominaisuuksista ja erikoispiirteistä. Kiven tärkein 
valintaperuste on useimmiten sen ulkonäkö. 

Sisätilojen luonnonkivirakenteiden laatuun ja kestävyyteen voidaan vaikuttaa monin tavoin suunnitteluvai-
heessa.

• kiven valinta
• pintakäsittelyn valinta
• kivisten rakenneosien ja detaljien mitoitus
• saumojen suunnittelu
• kohteen toteutuksen aikataulusuunnittelu
• ammattitaitoinen asennus
• 

Asennus
Kivilaattojen ja kiinnitystarvikkeiden yleiset laatuvaatimukset määritellään SisäRYL 2013 522:ssa. Siinä määri-
tetään hyvän rakennustavan mukainen kivilaattojen, kivitoimituksen ja -varastoinnin, kiinnitystarvikkeiden ja 
alustanlaadun laatutaso. 

Kiinnitys- ja saumaustarvikkeissa ei saa olla sellaisia aineksia, jotka saattavat aiheuttaa värivikoja laattoihin. 
Laattojen takapinnan ja kiinnitysalustan välisen tilan on oltava täynnä kiinnityslaastia. ABL Laattojen suositus 
luonnonkivien kiinnityksessä on Sopro No. 1 403 Silver. Saumaamiseen suosittelemme Sopro FF10 0-5mm 
saumaa sekä silikoniksi luonnonkiville soveltuvaa Sopro Marble silikoneja. Kaikissa työvaiheissa on vältettävä 
likaamasta kivipintoja. Puhdistukset suoritetaan välittömästi. Tahrat poistetaan laattojen toimittajan ohjeiden 
mukaisesti. Tietyt marmorilaadut pyrkivät käyristymään voimakkaasti asennuksen yhteydessä toispuoleisesti 
kastuessa. Käyristymistä voi hillitä lisäämällä kivilaatan paksuutta, tai käyttämällä laatan kiinnityksessä vede-
töntä erikoislaastia. Laattojen pintojen likaamista vältetään kaikissa työvaiheissa. Likaantuneet laatat puhdis-
tetaan välittömästi. Tahrat poistetaan laattojen toimittajan ohjeiden mukaisesti. Valmis luonnonkivirakenne 
suojataan työnaikaisilta ulkoisilta rasituksilta ja lialta siten, ettei valmiin pinnan ja suojauksen väliin pääse 
roskia tai muita haitallisia aineita. 

Kivi on luonnon muovaamana materiaalina vivahteikas ja eläväpintainen, joten väri- ja mittavaihtelua saattaa 
esiintyä valmiissa laatoissakin. Siksi lajittelu ennen asennusta on tarpeen yhtenäisten ja samansävyisten 
pintojen aikaansaamiseksi. Levitä muutama neliö laattoja kerrallaan nähtävillesi ennen asentamista. Karsi 
kuvioinniltaan tai väreiltään poikkeavat laatat erilleen ja sijoita ne paikkoihin, joissa ne eivät häiritse silmää. 
Sommittele laatoitus kiven kuvion ja värien voimakkuuden mukaan. Näin varmistat pinnan tasavärisyyden ja 
kuvioiden yhteensopivuuden. Tarkista myös mittapoikkeamat: niputa väreiltään ja kuvioiltaan sopivat laatat 
10–20 laatan nippuihin ja aseta nipun kaksi reunaa sileitä pintoja vasten. Näin kokonsa puolesta poikkeavat 
laatat erottuvat. Karsi ne leikkuupaloiksi. Mitoiltaan yhteensopivien laattojen käyttö mahdollistaa myös ka-
pean kivipinnalle ominaisen sauman käytön.
Asennettu tuote katsotaan hyväksytyksi, ellei kyseessä ole piilevä vika.
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Puhtaanapito

Kivipäällysteen huokoisuus ja vedenimukyky vaikuttavat kivipinnan likaantuvuuteen ja puhdistettavuuteen. 
Kiven vedenimukykyä voidaan pienentää käsittelemällä kivipinta säännöllisesti suojaavalla, pintahuokoisiin 
tunkeutuvalla suoja-aineella. Kiveä puhdistettaessa on aina varmistettava että käytettävä pesuaine ei syövy-
tä kiveä. 

Kivipinnan käyttöikää voidaan pidentää asianmukaisella käytöllä sekä hoito- ja suojaustoimenpiteillä. Kivilat-
tian hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteitä ovat:

• kivipinnan säännöllinen puhdistus ja käsittely hoitavalla ja suojaavalla pesuaineliuoksella
• likatahrojen poisto
• vanhan ja kuluneen kivipinnan alkuperäistä vastaavan ulkonäön palauttaminen
• lohjenneiden laattojen paikkaus 
• rikkoontuneiden laattojen vaihto

Seinäverhousten, pöytätasojen ja muiden sisustuskohteiden hoitotarve on yleensä pintojen säännöllinen 
puhdistus ja mahdollinen likatahrojen poisto. Nämä pinnat ovat usein kiillotettuja, joten esimerkiksi hedel-
mähapon aiheuttama syöpymä erottuu marmoripinnassa hyvin ja saattaa vaatia ehostusta. Likaantumisen 
estämiseksi on suositeltavaa käsitellä likaantumiselle alttiit kivipinnat tähän tarkoitukseen kehitetyllä kivisuo-
ja-aineella. Kiville tarkoitettuja vahoja ei suositella käytettävän märkätiloissa koska vaha on vesiliukoista.

Luonnonkivipinta pestään käsin tai koneellisesti. Pesun yhteydessä käytetään neutraalia kivipinnan pesuun 
tarkoitettua ainetta jolla on säännöllisesti käytettynä kiveä suojaava vaikutus. Siivouskertojen määrä vali-
taan kiven likaantumisen mukaan. Ajoittain saattaa olla tarpeen suorittaa lattiapinnan perusteellinen pesu, 
jolloin vanhat suoja-aineet poistetaan. Lattia on pyyhittävä riittävän usein, jotteivät hiekka, pöly ja lika pääse 
kuluttamaan lattian pintaa. Tahrat on hyvä pestä pois heti, ettei lika ehdi imeytyä kiveen. Pesuhuoneissa on 
tärkeää huuhdella pinnat puhtaaksi pesuaineista. Tasoja suositellaan suojattavan 1-3 vuoden välein.

Suojaus ennen 
saumausta

Saumauksen 
jälkeinen pesu

Suojakäsittely Päivittäinen 
pesu

Tehopuhdistus Tahranpoisto

Sementtilaatta ja hiekkakivi

Kiillotettu luonnonkivi

Luonnonkivi
(muut pinnat)

Luonnonkivi kivitasot 
(muut pinnat)

Luonnonkivi kivitasot 
(kiillotettu)

ICR17

  Marmo Barrier

  Prevent 2 Pietra  
Wet Look: Marmo 

Wet

  Prevent 2 PIetra  
Wet Look: Marmo 

Wet

Marmo Barrier 
 Wet Look: Marmo 

Wet

CB90,
jos jää jäämiä: 

Ceramik

CB90,
jos jää jäämiä: De-

terflash

CB90,
jos jää jäämiä: Deterflash 
tai Ceramik (ei sovellu: 
marmori, kalkkikivi tai 

slate)

CB90,
jos jää jäämiä: Deterflash 
tai Ceramik (testaa ensin 
jos materiaalina: marmo-

ri, kalkkikivi tai slate)

CB90,
jos jää jäämiä: Deterflash 
tai Ceramik (ei sovellu: 
marmori, kalkkikivi tai 

slate)

Basoil x 2 
Vahaus: 1 base, 2 

woolplus 
matta, satiini, kiiltävä

Marmo Barrier 
Wet Look: MarmoWet 

Vahaus: 1 base, 2 
Woolplus 

matta, satiini tai kiiltävä

Prevent 2 Pietra  
Wet Look: MarmoWet 

Vahaus: 1 base, 2 
Woolplus 

matta, satiini tai kiiltävä

Prevent 2 Pietra  
Wet Look: MarmoWet

Marmo Barrier Wet Look: 
Marmo Wet

CB90

CB90

CB90

CB90

CB90

Deterflash

Deterflash tai Ceramik  
(testaa ensin jos 

materiaali: marmori, 
kalkkikivi tai slate)

Deterflash tai Ceramik  
(testaa ensin jos 

materiaali: marmori, 
kalkkikivi tai slate)

Deterflash tai Ceramik  
(testaa ensin jos 

materiaali: marmori, 
kalkkikivi tai slate)

Deterflash tai Ceramik 
(testaa ensin jos 

materiaali: marmori, 
kalkkikivi tai slate)

Deterflash tai Ceramik 
(testaa ensin jos 

materiaali: marmori, 
kalkkikivi tai slate)

Deterflash tai Ceramik 
(testaa ensin jos 

materiaali: marmori, 
kalkkikivi tai slate)

Deterflash tai Ceramik 
(testaa ensin jos 

materiaali: marmori, 
kalkkikivi tai slate)

Deterflash tai Ceramik 
(testaa ensin jos 

materiaali: marmori, 
kalkkikivi tai slate)

Deterflash

Suosittelemme luonnonkivien sekä keraamisten laattojen suojaukseen Beretta-tuotteita. Alla kaavio eri luonnokivien suojaukseen, asennukseen ja hoitoon. 

Huomioi aina ennen pesuaineiden ja muiden kemikaalien käyttöä: Varmista tuotteen soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita. Testaa tuotteen soveltu-
vuus pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä. Kytke lattialämmitys pois päältä edellisenä päivänä ennen käyttöä.
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Käsitteitä

Mineraali
Luonnossa esiintyvä, kiinteä, epäorgaaninen alkuaine tai kemiallinen yhdiste, jolla on määrätty kemiallinen 
koostumus ja tietty fysikaaliset ominaisuudet sekä tavallisesti säännöllinen kiderakenne.

Luonnonkivi
Luonnon geologisessa prosessissa syntynyt kiinteä, mineraaleista koostuva aine.

Blokki / ”a block”
Jatkojalostusta varten valmistettu rakennuskivilouhinnan lopputuote, jolla on tietty ulkonäkö, tietyt fysikaali-
set ominaisuudet ja mitat.

Släbi / ” a slab”
Kivilohkareen sahauksessa syntyvä levyaihio, josta valmistetaan paloittelusahauksessa määrämittaisia kivi-
laattoja.

Ohutlaatta / ”cut to size”
Kivilaatta, jonka paksuus on alle 15 mm. Kalibroitu ohutlaatta on mittatarkka ohutlaatta.



 
www.abl.fi


