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LAASTIN NÄKÖKULMA

“STRADA 
MAGGIORE”
RAKENNUSTYÖMAA
TIEN TARINA SEN 
TEKOVÄLINEIDEN 
KERTOMANA

“Sanotaan, että minä olen seitsemän kertaa vahvempaa kuin betoni, jota käytetään rakennuksia pystyssä 
pitäviin pilareihin. Sanotaan, että kestän uskomattoman hyvin syövyttäviä suoloja ja jäätävän kylmää säätä. 
Tämä saa minut kuulostamaan joltain vieraalta planeetalta peräisin olevalta materiaalilta, ikään kuin olisin se 
Terminator-elokuvista tuttu sulava ja taas yhdistyvä aine. Olen kuitenkin vain laastia. Hyvä on, olen ultralujaa 
Mapestone TFB 60 -superlaastia, mutta kuitenkin pelkkää laastia – ainetta, jolla liitetään kiviä yhteen. Sinun on 
parasta muistaa se. Kuitenkin, jos muinaiset roomalaiset olisivat voineet käyttää minua teidensä rakentamisessa, 
kenelläkään muulla ei olisi ollut asiaa työmaalle. Minua käytettiin Bobo (Bologna) -rakennustyömaalla 
Strada Maggioren antiikkilaattojen kiinnittämiseen, ja nyt voin kuulla niiden kuiskailevan: “teikäläinen se saa 
kaiken vaikuttamaan niin helpolta”, “kyllä roomalaiset tekivät parempaa työtä”, “nykyajan tekijät selviytyvät 
sinun ansiostasi” ja jopa “tietenkin kaikki oli aivan toisenlaista vanhoina hyvinä aikoina, sietäisit hävetä, tämä 
on pyhäinhäväistys…”. Mokomat häijyt ja kiittämättömät masokistilaatat, ettekö muista, miten huonosti 
roomalaisten taltat kohtelivat teitä, hakkasivat kerran toisensa jälkeen, työnsivät ahtaasti toisianne vasten niin 
että väliin jäi vain todella tiiviit, kapeat saumat massiivisen vaikutelman luomiseksi niin, että teidän oli pakko 
asettua mahdollisimman lähelle toisianne? Hiekka ja jokisora olivat heikot kohdat. Sideaine oli heikko kohta. 
Roomalaisilla ei ollut todella lujaa sideainetta, mutta mennäänpä asiaan: italialaiset ovat edelleen maailman 
parhaita teiden rakentamisessa. Ja se, että he voivat tänä päivänä luottaa minuun, tarkoittaa, että olemme olleet 
kaiken aikaa eturintamassa, aina muinaisten roomalaisten ajoista lähtien. Vasaraniskut saavat teidät vajoamaan 
tukevaan kehtooni, osa minusta kohoaa reunoillenne, välit kaadetaan täyteen minua, ja kun sideaine on kuivunut, 
olette kiinni minussa ikuisesti. Pitelen teitä lujasti helteessä ja pakkasessa, sateessa ja lumessa, jopa johdinbussien ja 
autojen pyörien painon alla. Tästä ette liikahda enää koskaan. Olen superlaasti, koska teidän on jäätävä kiinni.”



UNI 11714-1:2018 -standardi esittelee liikennekuormituksen 
tyypin mukaisen luokituksen kiveämiselle ja yksilöi pääasialliset 
suunnitteluehdot kullekin luokalle (P4, P5, P6, P7, P8 ja P9).

VAIN JALANKULKU
Parvekkeet, terassit, patiot, pihat, 
pihapolut ja katukäytävät

JALANKULKU JA KEVYT 
AJONEUVOKÄYTTÖ
Pysäköintiin sopivat katukäytävät, 
paikoitusalueet tai rampit / autotalliin 
vievät käytävät, pihat, vierekkäiset 
pysäköintipaikat ja rakennusten ja niiden 
pysäköintipaikkojen väliset reitit

JALANKULKU JA KEVYT 
AJONEUVOKÄYTTÖ
Alueet, joilla on 30 km/h:n nopeusrajoitus, 
kadut tai aukiot, joille ajoneuvoilla on 
rajoitettu pääsy, julkiset paikoitusalueet ja 
julkiset liittymärampit

VAIN JALANKULKU
Ravintoloiden/baarien ulkoterassit, vain 
jalankulkuun ja pyöräilyyn tarkoitetut 
väylät

JALANKULKU JA KEVYT AJONEUVOKÄYTTÖ
Aukiot, joita käyttävät satunnaisesti hitaasti 
liikkuvat ajoneuvot, myös raskaat ajoneuvot 
(kirkkojen sisäpihat, hautausmaat jne.), 
torit, kuormaus-/purkamisalueet ja esim. 
kaupunkifestivaalien kaltaisiin tapahtumiin 
käytettävät aukiot jne.

RASKAS AJONEUVOKÄYTTÖ
Kadut, julkisen liikenteen kaistoja tai 
määrättyjä kaistoja sisältävät tiet, runsaasti 
liikennöidyt tiet, risteykset ja hidastustöyssyt

Yhtenäinen vesitiivis kiveys
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MEKAANINEN RASITUS
Autojen ja raskaiden ajoneuvojen 
jatkuva liikenne luo puristusjännitystä 
(ajoneuvojen paino) ja vetorasitusta 
(ajoneuvojen suorittamat liikkeet), 
jotka saavat tien pintakivien heikot ja 
epäsäännölliset alustat pettämään.

SUUNNITTELU JA ASENNUS
Nykyaikaiset kiviset tienpinnat on 
kehitettävä ja suunniteltava KESTÄMÄÄN 
vuosia, aivan kuten mitkä tahansa muut 
pystyrakenteet.
Tästä syystä olennaista on sopivimman 
asennusjärjestelmän valinta. Myös 
ainoastaan pätevien, kiviasennukseen 
erikoistuneiden työntekijöiden käyttä-
minen on avaintekijä, kun halutaan 
varmistaa, että tämäntyyppinen järje-
stelmä asennetaan oikein. Epäsopivien 
asennusjärjestelmien tai -menetelmien 
valinta lyhentää kivisten tienpintojen 
käyttöikää.

JÄÄTYMIS- JA 
SULAMISJAKSOT, TIE- 
JA MERISUOLAT
Tiesuoloja (kalsium- ja natriumkloridi) 
käytettäessä muodostuu paljon lämpöä ja 
ympäristön matalat lämpötilat aiheuttavat 
nopeaa jäähtymistä, jolloin syntyy 
kontrasti. Tämä lämpötilojen vaihtelu sekä 
jäätymis- ja sulamisjaksot, joissa jäähtyvä ja 
jäätyvä vesi saa aikaan rasituksia, aiheuttaa 
materiaalin supistumista, laajentumista ja 
murenemista, mikä puolestaan heikentää 
saumoja ja alustaa. Merisuolojen 
sisältämien kloridien toiminta kiihdyttää 
huokoisten, sementtipitoisten massojen 
heikentymistä.
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MAPESTONE-
JÄRJESTELMÄ

Yhtenäinen Mapestone-järjestelmä 
edustaa standardin UNI 11714-1:2018 
vaatimukset täyttävää "avaimet 
käteen" -ratkaisua, jolla saadaan luja ja 
pitkäikäinen jäätymis- ja sulamisjaksoja, 
tiesuoloja ja merivettä kestävä lopputulos.  
Mapei on kehittänyt esisekoitettuja 
sementtipohjaisia tuotteita, joiden 
poikkeukselliset fyysiskemialliset 
ominaisuudet sopivat jaksoittain märille 
ja kuiville kausille altistuville alueille 
altistusluokan XF4 sementti-pohjaisisten 
tuotteiden kuvauksen mukaisesti. 
Erikoissideaineista ja valikoiduista 
täyteaineista koostuvat tuotteet 
sekoitetaan veteen, ja niitä voidaan käyttää 
ajoneuvokäyttöön sopivan arkkitehtonisen 
kivipäällysteen valmistukseen. Järjestel-
mään sisältyvät Mapestone TFB 60, 
esisekoitettu jauhemainen laasti, joka sopii 
erityisesti pintakerrosten tekemiseen ja 
kiven asennukseen, sekä Mapestone PFS, 
Mapestone PFS 2 Visco ja Mapestone 
PFS PCC 2, esisekoitetut jauhemaiset 
laastit saumaukseen. Yhdistämällä näitä 
tuotteita saadaan aikaan pitkäikäinen 
yhtenäinen rakenne.
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1  Betoni
2  Kuitukangas- tai PVC-levy
3  Mapestone TFB 60

4  Hakatut katukivet ja laatat
5  Mapestone PFS 2, Mapestone PFS 2 Visco 

tai Mapestone PFS PCC 2
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2. Heftbrytende sjikt i ikke-vevd tekstil eller PVC
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KESTÄVYYS
Kestää 
kaikkein 
vilkkaimman 
tieliikenteen 
rasitukset.

TURVALLISUUS
Ehkäisee 
kulumista, joka 
usein aiheuttaa
onnetto-
muuksia.

KÄYTTÖKOHTEET
Yhtenäistä Mapestone-järjestelmää 
käytetään arkkitehtonisen kiveyksen 
tekemiseen (mm. hakatuista katukivistä, 
pyöreistä kivistä, laatoista ja nupukivistä).
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NEUTRAALI
TUMMAN- 
HARMAA

Mapestone PFS 2:n ja 
Mapestone PFS 2 Visco värit

TEKNISET HYÖDYT
• SUURI MEKAANINEN LUJUUS
• HOMOGEENINEN, TASALAATUINEN TUOTE
• KESTÄÄ KYLMÄÄ SÄÄTÄ JA TIESUOLOJA
• KESTÄÄ MERISUOLOJA, MIKÄ TARKOITTAA 

KESTÄVÄÄ, PITKÄIKÄISTÄ LOPPUTULOSTA

LOGISTISET HYÖDYT
• TIETÖISTÄ AIHEUTUVIEN JÄTTEIDEN JA 

ESTEIDEN VÄHENEMINEN
• PIENET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
• HELPPO PUHDISTAA

SOSIAALISET HYÖDYT
• PIENEMMÄT YLLÄPITOKUSTANNUKSET
• VÄHEMMÄN MELUA
• VÄHEMMÄN HÄIRIÖTÄ ASUKKAILLE
• VÄHEMMÄN ONNETTOMUUKSIA (PYÖRILLÄ, 

MOPOILLA JA KORKOKENGILLÄ KAATUMISIA)

TALOUDELLISET HYÖDYT
• ERITTÄIN KESTÄVÄ, VIIMEISTELTY LOPPUTULOS
• VÄHEMMÄN KUNNOSSAPITO- 

JA/TAI KORJAUSTÖITÄ
• EI MATERIAALIN TUHLAUSTA
• TIETÖIHIN TARVITAAN VÄHEMMÄN AIKAA
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Painoteknisistä syistä värejä tulee pitää 
ainoastaan suuntaa-antavina todellisten 
tuotteiden sävyihin.
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JOITAKIN TÖITÄ
JOISSA ON KÄYTETTY 
MAPESTONE-JÄRJESTELMÄÄ

Palazzo del 
Cinema, 
Lido di Venezia 
(Italia)

Jalankulkualue 
Košicen vanhassa 
kaupungissa 
(Slovakia)

Tori, Spoleto,
Perugia
(Italia)



Materan vanha 
kaupunki (Italia)

Parisian Hotel, 
Macao (Kiina)

Stavangerin
keskus
(Norja)

Hôtel de Ville 
Vincennes,
Pariisi 
(Ranska)

Kirkkoaukio Sirtassa, 
Forcola, Sondrio 
(Italia)

11

NYKYAIKAISIA
TIENPINTOJA
KIVESTÄ
STANDARDIN UNI 11714-1:2018 
VAATIMUSTEN MUKAISESTI



PÄÄKONTTORI
MAPEI OY
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
Puhelin +358 9 867 8900
Fax +358 9 8678 9011
info@mapei.fi
www.mapei.fi
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