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Pihan kunnostuksessa voi helposti luoda uutta ilmettä pienilläkin asioilla. 
Koko pihaa ei tarvitse tehdä kerralla. Luonnos tai suunnitelma auttaa 
hahmottamaan kokonaisuutta, mutta sitä voi toteuttaa pala kerrallaan. 
Terassit, patiot, pihaportaat ja muurit ovat hyvä tapa aloittaa pihan  
kunnostus.



KIVIÄ &
 IDEOITA

PIHAKIVEYS LUO ILMETTÄ 
JA HELPPOHOITOISUUTTA

Mitä tulee ottaa huomioon, kun 
valitsee pihakiviä?

Oman pihakiveyksen ulkonäkö ja värit 
kannattaa aina valita miellyttämään 

omaa silmää. Kivien ulkonäköä valites-
sa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon 
pihapiirin rakennusten ikä ja värimaa-
ilma sekä kokonaisuutena ympäristö, 

johon kivet tulevat. Kivien koot, muodot, 
pintakäsittelyt, värit ja saumaukset 

vaikuttavat kokonaisilmeeseen.

Kivivalinnassa on hyvä kiinnittää erityistä 
huomiota pihan käyttöön, kulutukseen ja 
puhtaanapitoon. 
Harkiten valitut värit ja ladontakuviot elävöit-
tävät pihakiveystä ja tekevät siitä yksilöllisen. 
Kiveys kannattaa sovittaa talon ikään ja pihan 
muotoihin. Pehmeästi mutkittelevia käytäviä 
on helpointa rakentaa kaarevareunaisista tai 
suhteellisen pienikokoisista kivistä. Suuret 
laatat vaativat tasaisen ja tasaisesti kallistuvan 
asennusalustan. Jos pinnan muodot vaihtelevat 
huomattavasti lyhyellä matkalla, on hyvä valita 
pienikokoinen kivi, joka toistaa pohjan muodot 
luontevasti.

Muurit jäsentävät pihaa ja niiden 
avulla voidaan hallita tontin kor-
koeroja
Rinteen terassointi tai pengertäminen tuo lisää 
mahdollisuuksia tilan käyttöön. Se myös estää 
eroosiota. 
Muureilla voidaan elävöittää myös tasaista 
pihaa, jolloin ne toimivat hyvin tilanjakajina. 
Esimerkiksi sisääntulon yhteydessä olevat 
muuri-istutukset toivottavat tulijan tervetul-
leeksi ja rajaavat tontin katualueesta. 
Rinteessä kasvava nurmikko on työlästä pitää 
siistinä. Tukimuuri luiskan alataitteessa ja 
rinteen verhoaminen kasvillisuudella poistaa 
niittotarpeen ja ryhdistää koko pihan olemuk-
sen.

Rajatut alueet tekevät pihasta 
jäsennellyn ja ryhdikkään
Reunakivillä luodaan raamit ja tuki koko piha-
kiveyksen alueelle. Ne tukevat askellettavan 
kiveyksen reunaa ja pitävät sen kestävänä. Ne 
helpottavat myös pihan ylläpitoa. 
Reunakivet kannattaa asentaa heti pohjatöiden
jälkeen, jolloin ne toimivat apuna kiveyksen 
asentamiselle. Kaarevat ja mielenkiintoiset ko-
rotetut reunukset nostavat istutukset jalustalle. 
Kasvit saavat kukoistaa rauhassa.

Pihan muotokieli vaikuttaa kivien ja laattojen valintaan. Suorakulmaisiin muotoihin 
sopivat lähes kaikki kivityypit.
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Pihatiet, kulkureitit ja polut yh-
distävät pihan alueet toisiinsa
Harkiten valitut värit ja ladontakuviot elävöit-
tävät pihakiveystä ja tekevät siitä yksilöllisen. 
Kivipinnan värit kannattaa valita niin, että sävyt 
ovat harmoniassa keskenään ja sointuvat 
rakennusten väritykseen. Lisäksi niillä voidaan 
rajata tai korostaa alueita ja viitoittaa kulkua.

Kulkureittien suunnittelussa mielikuvitus on 
rajana. Reitti voi olla suoraa, kaarevaa tai 
polveilevaa. Pienimmillään reitti voi syntyä as-
kelkivistä. Kotipihassa kiven paksuudella ei ole 
suurta merkitystä. Valitse kivimalli muotojen 
mukaan: kaarteisiin pienempi kivikoko.

Portaat ovat tärkeä osa kulkureittejä rinnepi-
hassa. Toteutustapoja on monia ja portaiden 
suunnittelussa on tärkeää pitää mielessä 
turvallisuus.

Terassit ja patiot ovat pihan 
paraatipaikkoja
Ne sijoittuvat usein pihan lämpimimpiin ja mai-
semallisesti kauneimpiin kohtiin. Oleskelualue 
on parhaimmillaan luonnollinen jatke sisätiloille 
ja se yhdistää rakennukset pihaan yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Alue kannattaa mitoittaa 
niin tilavaksi, että puutarhakalusteet mahtuvat 
terassille väljästi. Kalustetulla terassilla pitää 
myös pystyä liikkumaan vaivatta. Terassin pääl-
lysteeksi sopivat vähintään 50 mm pihakivet ja 
-laatat.

Viimeistelty piha nostaa talon 
arvoa
Hyvin hoidettu piha voi nostaa talon arvoa
yli 10 prosentilla ja vastaavasti epäsiisti piha
voi laskea arvoa tai pidentää myyntiaikaa.
Erityisesti sisääntulon kiveykset ja istutukset, 
oleskelupihan terassi tai patio, näkösuojat ja 
istutukset, grillipaikka tai kesäkeittiö sekä
leikkialue tai pelipaikka vaikuttavat kiinteistön
arvoon myönteisesti. Tarkkaan harkitulla suun-
nittelulla ja rakentamisella sekä pihan hoidosta
huolehtimalla kiinteistön hinta voi nousta jopa
enemmän kuin pihaan on investoitu.

Monimuotoiset pihapolut ovat kauniit ja helppohoitoiset. Syksyisin ne on helppo 
harjata ja talvella kulkuväylien pihakiveyksen voi hiekoittaa hiekoitussepelillä. 

Ajopihan kiveys luo pihasta huolitellun ensivai-
kutelman. 

Sisäänkäynnintäydellinen muodonmuutos.Kaunis kiveys luoilmettä ja nostaa arvoa.
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Pihaideoita ja oppaita
Pihakivi.com -sivustolta löydät pihaideoita ja ammattilaisten 
laatimia oppaita, joista saat apua pihasi suunnitteluun ja ra-
kentamiseen. Selkeät pihakivikokonaisuudet, etenkin vanho-
jen omakotipihojen perusparannushankkeet, voidaan usein 
toteuttaa urakoitsijan ja asiakkaan keskustelujen pohjalta ilman 
tarkasti piirrettyä suunnitelmaa. Nettisivuilta löydät ohjeita 
ja vinkkejä myös pihan kunnostukseen. Tutustu esimerkiksi 
Pihaelämää-idealehteemme, pihan kunnostusoppaaseen ja 
pihakivien asennusoppaaseen.

Voit seurata meitä myös FB- ja Instagram-sivustoilla. Löydät 
meidät nimellä Pihakivicom. Tervetuloa mukaan!

Hyvin mietityt ratkaisut
toimivat myös talvella
Pihakiveys on ryhdikäs ja helppo myös talvella. 
Muurien pystypinnat näkyvät talvellakin ja
tuovat ilmettä pihaan. Muureihin voi helposti
yhdistää valaistusta ja parantaa pihan turvalli-
suutta pimeään aikaan.
Pihalle kannattaa varata myös alue, johon voi
aurata talven lumimassat, ja josta ne keväällä
sulaessaan imeytyvät kätevästi maahan. Kesän

pelikenttä tai varaparkkialue ovat oivallisia 
myös tähän tarkoitukseen.

Toimiva piha on paras piha 
Haaveiletko hyötypuutarhasta, kasvihuoneesta 
tai omasta nuotiopaikasta? Kaiken tämän voi 
toteuttaa omalla pihallasi kiveysten avulla. 
Helpota pihan hoitoa ja ota enemmän aikaa 
pihaelämälle - omassa pihassa viihtymiselle. Jos 
haluat pihatöihin ammattilaisen apua, ota yh-
teyttä ammattilaisiin jo aikaisin keväällä tulevan 
kesän asennuksista.

Pienillä, hyvin suunni-
telluilla yksityiskohdilla 

saat pihaan paljon 
erilaisia toimintoja.Pihakivistä syntyy aikaa kestävä

ratkaisu yrttien kasvattamiseen

 Kaunis kaarimuuri rajaa istutukset
 ja helpottaa pihan hoitoa.

Muurivalaisin korostaa pihan parhaita puolia ja 
lisää liikkumisen turvallisuutta

Helppohoitoinen pihakiveys antaa aikaa pihaelämälle, 
tulipaikkaratkaisut lisäävät tunnelmaa.

Muuriratkaisut toimivat talvellakin. Pystypinnat 
näkyvät ja tuovat ilmettä.


