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KEKKILÄ ISO RANTAKIVI 

Iso Rantakivi on kaunis, veden pyöreäksi hioman kivi tumman ja vaaleamman harmaan ja lähes valkoisen sävyissä, 
mukana myös hieman punertavia kiviä. Raekoko on 16-32. Kivi sopii hyvin ruukkuistuksiin ja puutarhan yksityiskohtiin 
sekä rakenteiden, kuten talon seinustojen ja terassien huolitteluun. 
Kiveä voidaan käyttää myös istutusalueiden kattamiseen, jolloin kasvien muodot tulevat hyvin esille. Kiveä voi yhdistää 
muiden koristekivien kanssa. Kauniin sävyiset kivet sopivat hyvin myös sisustamiseen, esimerkiksi monenlaisiin 
asetelmiin ja parvekkeiden somistamiseen. Neutraali sävy on helppo yhdistää muihin materiaaleihin. 
Koristekivien käyttö helpottaa kasvien hoitoa, sillä katekerros pidättää maan kosteutta ja estää rikkaruohojen kasvua. 
Talvenarat ja pintajuuriset kasvit hyötyvät auringossa lämpenevästä kivikatteesta keväällä. Koristekivien alle on hyvä 
laittaa kivien väriin sopivaa katekangasta, jolloin kivet eivät ole suorassa kosketuksessa multaan. Kivipinta pidetään 
puhtaana roskista kevyesti haravoimalla.  
Koristekivissä esiintyy luonnollista vaihtelua niin värisävyissä kuin kivien koossakin. 
 
Käyttökohteet 
Istutusalueiden multapinnan kattaminen 
Puiden ja pensaiden ympärykset 
Koristepinnat 
Kiveysalueiden huolittelu  
Rakennusten seinusten huolittelu 
Ruukkujen viimeistely ja sisustaminen 

 
 

Tuoteseloste  

Materiaali:     Jokikiviä  

Raekoko: 16-32 mm 

Paino:  noin 25 kg 

Riittoisuus: N. 0,5 m2/25 kg 

 3-5 cm kerrospaksuudella 

 

Käyttöohje 

Käyttöohje istutusalue: 

Perusta istutusalue kasveille sopivalla mullalla. Peitä maa maankatekankaalla ja tee kankaaseen tarvittaessa aukkoja 
kasveille. Istuta kasvit ja kastele hyvin. Viimeistele alue Isoilla rantakivillä. 
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