
Koneladonta

Koneellisesti asennettu betonikiveys on 
rakentajalle edullinen päällystemate-
riaali.
 

Betonikiveysten käyttö laajojenkin alueiden päällystee-
nä on lisääntynyt viime vuosina myös Suomessa. Vaa-
tivien, liikenteellisesti vilkkaiden alueiden päällysteenä 
betonikiveys on osoittautunut erittäin toimivaksi ratkai-
suksi.

Kauniin ja harmonisen ulkonäkönsä lisäksi betonikivi-
päällyste nostaa alueen imagoa ja arvoa. Se on pinnoi-
te, joka kestää suuriakin staattisia tai dynaamisia pis-
tekuormia ja johon voidaan kätevästi tehdä opaste- ja 
ohjausmerkintöjä laajan väri- ja tuotevalikoiman ansi-
osta. Koneellisella asennustyöllä kokonaiskustannukset 
on saatu asettumaan kohtuutasolle ja voidaankin hyväl-
lä syyllä todeta: 
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1 -
 2

00
9

Rudus Betonituote Oy
Myynti ja tilaukset:  Osoite:  Puhelin:
Etelä-Suomi Tuusula  Ristikiventie 2, 04300 Tuusula  020 4474 301
 Lahti  Orimattilankatu 180, 15680 Lahti  020 4474 360
 Lohja  Lohjanharjuntie 930, 08500 Lohja as  020 4474 200
 Tammisaari  Tiilimäki, 10600 Tammisaari  020 4474 400
Itä-Suomi Hamina  Vältie 97, 49490 Neuvoton  020 4474 340
 Lappeenranta  Kaakkoiskaari 2, 53500 Lappeenranta  020 4474 370
Länsi-Suomi Turku  Vanha Moisiontie 2, 20360 Turku  020 4474 435
 Kurikka  Nummentie 12, 61300 Kurikka  020 4474 350
Keski-Suomi Tampere  Vilusen puistokatu 24, 33710 Tampere  020 4474 410
Pohjois-Suomi Oulu  Hautakorventie 4 (PL 45), 90501 Oulu  020 4474 390
 Tornio  Raidekatu 12, 95420 Tornio  020 4474 420

Pohjatyö sujuu nopeasti ja tarkasti asianmukaisilla
pohjantekovälineillä.

Koneellinen asennus säästää aikaa ja 
kuluja
Koneellinen asennustyö sujuu käsinladontaan verrattu-
na noin 5 kertaa nopeammin, mikä lyhentää merkit-
tävästi aikaa jonka työmaa on käyttämättömänä. Poh-
jatyö sujuu nopeasti ja tarkasti asianmukaisilla pohjan-
tekovälineillä. 

Betonikiveys on kestävä, pitävä ja jous-
tava ajopinta 
Korkean lujuusominaisuutensa ansiosta ohjeiden mu-
kaan pohjustettu ja betonikivistä asennettu ajopinta 
kestää muuttumatta runsaatkin sademäärät, roudan, 
lämpötilavaihtelut (kesäiset vaihtelut jopa yli +50°C) ja 
suolauksen rasitukset.

Betonikivi kestää pistekuormia parhaiten
Pinnoitteiden vertailussa betonikivi kestää pistekuor-
mia parhaiten. Pinnoite voidaan korjata joustavasti 
vaihtamalla vaurioituneet kivet. Myös myöhemmissä 
vaiheissa pääsy päällysteen ja maan alla sijaitseviin 
esim. teknisiin rakenteisiin yksinkertaistuu ja päällys-
teen palauttaminen alkuperäiseen kuntoonsa hoituu 
pienin työ- ja materiaalikuluin.

H-kivi Uni-kivi

Kartano-kivi Linna-kivi Kartano-laatta

Betonikiveys soveltuu kaikenlaisille 
kadunkäyttäjille
Erinomaisia kohteita ovat pysäköinti- ja terminaali-
alueet, kääntöpaikat, varastoalueet ja teollisuuspihat, 
puisto- ja jalkakäytävät sekä asuntokadut. Varsinkin 
raskasliikenteisillä alueilla pääsevät betonikiven monet 
edut oikeuksiinsa.
Yhtenä esimerkkinä vaikkapa Rudus Betonituotteen 
100 mm:n Uni-kivi, joka  on liikenteellisesti raskaimpien 
kuormitusten kohteissa voittamaton päällystevalinta.
Laajat alueet tuovat koneellisen asennuksen edut par-
haiten esiin. Koneelliseen ladontaan soveltuvat Rudus 
Betonituotteen 80 mm:n H-Kivi, Uni-kivi, Kartano- ja 
Linna-kivi sekä Kartano-laatta. Ladontakuviona on tii-
liladonta.
Jos haluatte minimoida ajan, jonka työmaa on käyttä-
mättömänä, järkevin päällystevalinta ovat betonikivet 
ja -laatat koneellisesti asennettuina. Useat asennusyri-
tykset kautta maan tarjoavat työn kokonaistoimituk-
sena, joka sisältää koneellisen asennuksen lisäksi beto-
nikivet ja -laatat, asennushiekan, saumahiekan ja sau-
mauksen.


