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KEKKILÄ KORISTEKIVI PUNAINEN GRANIITTI 

Koristekivi Punainen graniitti on kivimurskaa, jonka raekoko on 8–12 mm. Tutussa punertavassa kivilajissa on hieman 
tummanharmaata. Kaunis sävy sopii erinomaisesti suomalaisiin pihoihin ja luontoon. 
 
Käyttökohteet 
Istutusalueiden kattaminen, puiden ja pensaiden ympärykset, pihan koristepinnat ja käytävät, kiveysalueiden ja 
rakennusten seinustojen huolittelu, ruukkujen viimeistely ja sisustaminen 
 
Käyttö  
Istutusalueiden multapinnan kattaminen, koristepensaat ja havukasvit: 1 säkki/1 m2 3 cm:n kerroksena, alle suositellaan 
maankatekangasta. 
Istutusalueiden multapinnan kattaminen, perennat ja kivikkopuutarha: 1 säkki/ 1m2 3 cm kerroksena, alle suositellaan 
maankatekangasta. 
Yksittäispuut ja pensaat: 2 säkkiä/ø 0,6 m = 1,5 m2 alue. 7–9 säkkiä/ø 1,5 m = 7 m2 alue. Suositellaan 
maankatekangasta. 
Koristepinnat, kiveysalueiden ja rakennusten seinustojen huolittelu: 1 säkki/ 1m2 3 cm kerroksena. Puhtaalle murske- tai 
kivipohjalle ei tarvita maankatekangasta. 
Käytävien pinnat: 1 säkki/ 1,5 m2 2 cm kerroksena. Ei katekangasta. 

 
 

Tuoteseloste  

Tyyppinimi: Katemateriaali 

Raaka-aineet: Punainen Graniittikivi 

Paino: 25 kg 

Koristekivissä esiintyy luonnollista vaihtelua niin värisävyssä kuin kivien koossakin. 

 

Käyttöohje 

Istutusalueet: Kaiva istutusalue kasveille sopivan syvyiseksi. Lisää pohjalle reilusti uutta multaa, ja sekoita se hyvin 
alkuperäisen maan kanssa. Tiivistä multa hyvin ennen kivien väriin sopivan maankatekankaan levittämistä. Tee 
kankaaseen viillot kasvien kohdalle. Kaiva istutuskuopat ja istuta kasvit. Levitä Kekkilä Koristekiveä tasaisena 
kerroksena.  

Puiden ja pensaiden ympärykset: Koristekivipinta puun rungon ympärillä läpäisee vettä ja ravinteita paremmin kuin 
nurmikko ja lisäksi se suojaa puun runkoa ruohonleikkurin kolhuilta. Asenna tarvittaessa Kekkilä Rajausreunaa pyöreänä 
muotona, jotta kivet ja nurmikko pysyvät erillään. Levitä maankatekangas ja lisää koristekiveä tasaisena kerroksena. 

Koristepinnat: Koristekivet ovat isompina pintoina käytettynä varteenotettava vaihtoehto perinteiselle nurmikolle. 
Rakennusten ja terassien reunustat saa viimeisteltyä koristekivillä. Koristekivi sopii hyvin myös käytävien 
pintakerrokseksi tiivistetyn kivimurskepohjan päälle.  

Kivipinta pidetään puhtaana roskista kevyesti haravoimalla. Koristekivipinnan ilmeen voi uudistaa lisäämällä ohuelti uutta 
kiveä.
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