Muurikiven asentaminen
Pienenkin muurin pystyttäminen routivalle maaperälle edellyttää perusteellista pohjatyötä, jotta routa ei pääse liikuttamaan muuria. Mikäli maaperä on routivaa maa-ainesta (esimerkiksi savi, siltti, hiesu ja runsaasti hienoainesta sisältävä moreeni), maa-aines on vaihdettava routimattomaksi
maa-ainekseksi routarajaan asti tai maapohja on suojattava routaeristeillä. Mikäli kyseessä on erittäin tiivis pohjamaa, muurin perustus kannattaa
myös salaojittaa.
Helpommalla päästään, jos pihamuuri rakennetaan routimattomalle pohjamaalle. Silloin tarvitsee vain poistaa humuspitoinen maa-aines, suuret
kivet ja kannot. Pohjalle levitetään ja tiivistetään 20 cm kerros murskesoraa (0–32 mm) ja asennushiekka, jonka päälle muurikivet ladotaan.
Muurikivistä ladottavan muurin korkeudeksi suositellaan korkeintaan 70
cm. Tätä korkeampi muuri täytyy vahvistaa harjateräksillä ja laastilla, joten
sen perustuksen ja ankkuroinnin suunnittelu kannattaa antaa rakennesuunnittelijan tehtäväksi. Korkeampi muuri voi vaatia myös rakennus- tai
toimenpideluvan. Asia kannattaa varmistaa etukäteen kunnan rakennuslupavirastosta.
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1. Poista routiva maa-aines routaeristämis-

6. Pingota linjalanka muurin etureunan

tä varten reilun 0,5 metrin paksuudelta tulevan muurin alta ja 0,5–2 metriä
muurin ulkopuolen siltä sivulta, joka jää
lähimmäksi maan pintaa. Suojattavan
alueen leveys riippuu paikkakunnan routarajan syvyydestä ja talvisin perustuksia
suojaavan lumikerroksen paksuudesta.

kohdalle kulmasta kulmaan ensimmäisen kivikerroksen korkeudelle.

7. Lado tukimuurin alin kerros erityisen

huolellisesti linjalankaa hyödyntäen.
Käytä vatupassia apuna varmistaaksesi,
että alimman rivin kivet tulevat vaakasuoraan. Tarvittaessa voit oikoa kiviä
kuminuijalla lyömällä.

2. Levitä kaivannon pohjalle 10 cm hiekkaa
ja tasaa se.

8. Lado seuraava muurikivikerros. Lisää

3. Asenna tasatun hiekan päällä 5 cm pak-

muurin taakse joka toisen kerroksen jälkeen asennushiekkaa noin 10 cm:n leveydeltä. Varmista, että muuri kallistuu
noustessaan hieman taaksepäin. Muurikivistä riippuen muurista tulee useimmiten automaattisesti taaksepäin kallistuva.

sut routaeristyslevyt (EPS 120 Routa- tai
XPS-levyt) siten, että levyjen päät asettuvat tiiviisti toisiaan vasten. Ulota routaeristys muurin reunan ulkopuolelle 0,5–2 metriä. Levitä eristeiden päälle
noin 10 cm:n hiekkakerros.

9. Lado seuraavat kerrokset ja asenna

4. Täytä kaivantoa noin 20 cm:n kerroksel-

10 cm:n paksuinen routaeriste muurin taakse. Täytä eristeen ja muurin väli
asennushiekalla ja routaeristeen tausta
täytehiekalla.

la murskesoraa (0–16 tai 0–32 mm) ja
tiivistä sorakerros tärylevyllä.

5. Levitä tiivistetyn kerroksen päälle 5 cm:n
kerros asennushiekkaa tai kivituhkaa.
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Routiva maapohja
Tasaushiekka 10 cm
Routaeristelevy EPS- tai
XPS-levy 5 cm
Hiekkakerros 10 cm
Murskesora (0–16 tai
0–32 mm) n. 20 cm
Asennushiekka
Muurikivet

Asennushiekka n. 5 cm
Routaeristelevy EPS- tai
XPS-levy 10 cm
10. Täytehiekka
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Nämä työohjeet ovat yleisiä ohjeita. Tarkista aina
materiaalintoimittajan erityisohjeet ennen työn aloittamista.
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