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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen aiheeseen päätyminen 

Kevytsoraharkkorakentamisessa eletään murroksen aikaa, koska markkinoille 

on tullut uuden sukupolven kevytsoraharkko, jonka muurausmenetelmä poik-

keaa perinteisestä perustusharkkojenmuurauksesta merkittävästi. Yritys ni-

meltä Saint-Gobain Weber Oy Ab on tuonut markkinoille Leca® Lex nimiset 

ohutsaumamuurattavat perustusharkot. Tutkimusaihe syntyi 

HB-Betoniteollisuus Oy:n tarpeesta selvittää markkinoita valtaavan uuden ke-

vytsoraharkon sekä muurausmenetelmän rakennustekninen toimivuus ja kil-

pailukyky. Valmistaja on luvannut uuden tuotteen myötä paljon parannuksia 

kevytsoraharkkorakentamiseen. Minua kiinnostaa selvittää, millaisesta tuot-

teesta on kysymys ja kuinka hyvin uudella muurausmenetelmällä ja harkoilla 

saavutetaan niille luvattuja etuja. Kevytsoraharkoista käytetään puhekielessä 

nimitystä Leca-harkot, virallisen RUH nimityksen sijaan. Leca harkon uudis-

tuksen jälkeen onkin hyvä huomata, että kun puhutaan Leca-harkoista ja 

RUH-harkoista, puhutaan kahdesta erilaisesta tuotteesta.  

 

Ohutsaumamuuraus ei ole uusi muurausmenetelmä, vaan sitä on käytetty vä-

liseinien muurauksessa jo pitkään. Ohutsaumamuurauksesta puhutaan kun 

saumavahvuudet ovat 1 - 3 mm ja laastin ominaisuudet tarkoitukseen soveltu-

vat. Leca ® Lex-harkkoja muurataan kuitenkin 5 mm:n saumalla ja tälle sau-

mavahvuudelle kehitetyllä erikoislaastilla. Tämä tarkoittaa sitä, että perustus-

harkot eivät ole varsinaisesti ohutsaumamuurattavia vaan matalalla saumalla 

muurattavia perustusharkkoja. Tässä työssä käytän kuitenkin Leca® Lex har-

kosta nimitystä ohutsaumamuurattava perustusharkko koska valmistaja käyt-

tää sitä myös itse markkinoinnissaan.  
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 

Tutkimuksen keskeisin tavoite oli selvittää, onko uusi harkko ja muurausmene-

telmä parempi ja toimivampi kuin vanha. Tavoitteena on tutkia kevytsorahark-

korakentamisen nykytilaa käyttäjien näkökulmasta sekä selvittää HB Betonite-

ollisuus Oy:n asiakkaiden mielipiteitä alalle tulleesta uudesta tuotteesta. Tut-

kimuksessani selvitettiin lisäksi, miten ohutsaumamuuraus ja Leca® Lex-

harkot eroavat perinteisistä RUH-harkoista. Tavoitteena oli myös lisätä kevyt-

soraharkoista kirjoitettua tietoa, koska kevytsoraharkkorakentamisesta löytyy 

vielä toistaiseksi yllättävän vähän kirjallisuutta ja tutkittua tietoa.  

1.3 Tutkimustyön rajaus ja toteutus 

Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään kahden muurausmenetelmän ja harkon 

eroja pientalojen perustusratkaisuissa. Tavoitteena oli antaa työn tilaajalle tuo-

tetietoa kilpailevan harkon eduista ja markkinanäkymistä. Työn tarkoitus ei 

ollut vastata kysymykseen, kumpaa menetelmää rakentajien tulisi käyttää, 

vaan antaa rakennusteknistä ja taloudellista tuotetietoa sekä lisätä kevytsora-

harkkojen tunnettuutta.  Tutkimustyöni on tyypiltään kehittämistutkimus. Tut-

kimustyön tein alan ammattihenkilöille suunnatulla mielipidemittauksella sekä 

kustannuslaskelmalla kahdesta eri perustusharkkovaihtoehdosta. Aineistona 

opinnäytetyössä käytin kevytsoraharkkorakentamista käsittelevää uusinta kir-

jallisuutta, Internet-lähteitä ja Suomen Rakennusinsinööri liiton, RIL Ry:n, 

suunnitteluohjeita sekä muurattujen rakenteiden Eurokoodien mukaisia mitoi-

tusohjeita.  

 

Tutkimusta ennen tehtiin tutkimushypoteeseja. Oletettiin, että ohutsaumamuu-

rattava perustusharkko ei ole vielä suurelle yleisölle tuttu tuote ja siinä tehdyt 

uudistukset herättäväkin enemmän kysymyksiä kuin mielenkiintoa. Lisäksi 

oletettiin, että rakennusteknisiä kysymyksiä oli ratkaisematta ja raudoitusta 

koskevien määräysten täyttyminen tuli tutkia. Oletettiin myös, että harkolla ei 

ole merkittäviä eroja kustannustehokkuuteen.  
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2 HB-BETONITEOLLISUUS OY 

HB-Betoniteollisuus Oy on suomalainen betonialan yritys, joka on toiminut 

alalla jo 40 vuotta. Yrityksen valmistamiin tuotteisiin kuuluvat: ympäristöbe-

tonituotteet, harkot, mosaiikkituotteet, portaat sekä valmisbetoni. Yritys on yksi 

tunnetuimmista betonialan yrityksistä Suomessa. Yritys vie tuotteitaan myös 

ulkomaille, mm. Ruotsiin, Viroon ja Venäjälle.  

 

Tuotantolaitokset sijaitsevat Jyväskylässä ja Somerolla. Yrityksen tuotteilla on 

ISO 9001 ja ISO 14001-sertifikaatti. Yrityksen suurimpia asiakkaita ovat ra-

kennusainekauppaa harjoittavat alan vähittäismyyjät ja rakennusliikkeet. 

 

HB-Betoniteollisuus Oy työllistää yhteensä 160 henkilöä ja sen liikevaihto on n. 

30 miljoonaa euroa. HB Betonilla on myös tytäryhtiö HB-Kivitalot, joka markki-

noi ja myy pientalorakentamiseen talopakettiratkaisuja kevytsora- ja betoni-

harkoista. Markkina-alueena on koko Suomi. (Historia n.d.) 
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3 KEVYTSORAHARKOT 

3.1 Kevytsoraharkkojen valmistus 

Kevytsoraharkkojen valmistaminen aloitettiin 1950-luvun alkupuolella. Valmis-

tus ja käyttö ovat lisääntyneet sekä käyttökohteet monipuolistuneet tähän päi-

vään tullessa. Kevytsoraharkot valmistetaan kevytsorasta, rakennussementis-

tä, hienosta hiekasta ja vedestä. Kevytsora on paisutettua savea jota saadaan 

kun savi poltetaan yli 1100 celsiusasteen lämpötilassa pyörivässä uunissa 

(Kevytsoraharkot, n.d.). Kevytsora on keraaminen ja palamaton luonnonmate-

riaali ja se ei sisällä syövyttäviä kemikaaleja (Korhonen, 1996,2). Harkoissa 

käytetään lisäksi erilaisia lisäaineita sekä hienorakenteista täyteainetta.  

 

Kevytsoraharkkojen tarkka valmistusresepti vaihtelee eri valmistajien välillä.  

Kevytsoraharkkovalmistajia on markkinoilla useita. SFS-sertifioidut yritykset 

ovat sitoutuneet standardin määräämiin mittoihin ja laatuvaatimuksiin. SFS-

sertifioiduilla yrityksillä on oikeus käyttää FI-tarkastusmerkkiä tuotteissaan. 

Kevytsoraharkkojen osalta noudatetaan SFS-käsikirja 176 ja 771-3 standarde-

ja. (Sundell, 2001,9–10) Kevytsoraharkkoja koskee sama 10 vuoden takuu-

aika kuin muitakin runkorakennusmateriaaleja. Takuun edellytyksenä on, että 

rakentamisessa on noudatettu mm. RYL:n määräyksiä ja voimassa olevia 

normeja kuten RakMK B5 ja eurokoodi EN 1996-1-1. (Myynti ja valmistus, n.d.) 
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3.2 Harkot rakennusmateriaalina 

3.2.1 Kevytsoraharkkojen käyttökohteet 

Kevytsoraharkot tarjoavat monia ominaisuuksia erilaisiin rakennustarkoituksiin. 

Kevytsoraharkkojen työstettävyys ja muovailtavuus helpottavat suunnittelijoita 

toteuttamaan erilaisia muoto- ja tilaratkaisuja. Laadukkaalla ja maastonmuo-

dot huomioonottavalla suunnittelulla saadaan aikaan yksilöllisiä sekä arkkiteh-

tonisia ratkaisuja. Kevytsoraharkoista rakennetaan omakotitaloja, rivitaloja, 

pienkerrostaloja, kouluja, päiväkoteja, pienehköjä toimisto- ja liikerakennuksia 

sekä pienteollisuuden rakennuksia. Kevytsoraharkkojen käyttökohteita talon-

rakentamisessa ovat perustukset, ulkoseinät ja väliseinät. (Kevytsoraharkot. 

n.d) 

 

3.2.2 Tuotteet ja ominaisuudet 

Standardin mukaiset harkot ja merkinnät ovat seuraavat: 

 suorakulmainen umpiharkko   merkintä H 

 suorakulmainen uraharkko  merkintä UH 

 suorakulmainen reikäharkko  merkintä RH 

 suorakulmainen reikäuraharkko merkintä RUH 

(SFS-Käsikirja 176, 2007, 87–88). 

 

Kevytsorasta valmistetaan myös lukuisia muita harkkoja, jotka vastaavat omi-

naisuuksiltaan standardin mukaisia harkkoja. Tällaisia harkkoja ovat mm. 

 eristeharkot 

 pilariharkot 

 anturaharkot 

 lisälämpöeristetyt harkot 

 kaariharkot 

 hormiharkot 

 ponttiharkot 

 muottiharkot 
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 väliseinäharkot. 

 

Kevytsoraharkot ovat huokosia sisältävää kevytsorabetonia. Tämän takia 

harkkojen ominaisuuksiin kuuluvat veden- ja ilmanläpäisykyky. Veden ja tuu-

len tunkeutumisen estämiseksi rakenteeseen harkkojen pinta tulee käsitellä 

molemmin puolin. Käsittelymenetelmiä on useita,  tyypillisimpiä ovat lieterap-

paus (slammaus), tasoittaminen, rappaaminen ja maalaus. Kevytsoraharkko 

on kapillaarinen rakennusmateriaali, mutta kapillaarisuus on vähäisempää 

moneen muuhun yleiseen rakennusmateriaaliin verrattuna. Kapillaarisempia 

materiaaleja ovat betoni, laasti ja tiili. Harkot ovat sään- ja pakkasenkestäviä 

ja niille suoritetaan SFS-käsikirja 176:ssa esitettyjen standardien mukaiset 

pakkasenkestävyyskokeet. Hyvä pakkasenkestävyys laajentaa harkkojen 

käyttömahdollisuuksia eri kohteissa.(Kevytsoraharkot, n.d.) 

 

3.2.3 Harkkojen lujuus ja tiheys 

Muurauskappaleille asetetut vaatimukset eri käyttökohteissa on määritelty 

harkkostandardissa SFS-7001. Eurostandardi SFS-EN 771-3-A sekä kansalli-

nen soveltamisohje SFS-7001 ottavat kantaa mm. harkoissa käytettävään ke-

vytsorabetonin tiheyteen ja sitä kautta harkon puristuslujuuteen. Harkoissa 

käytettävää kevytsorabetonia on standardin mukaan kahta eri tiheysluokkaa 

650 ja 950 kg/m 3 . Näistä 650 kg/m 3  on huomattavasti yleisemmin käytetty 

tiheysluokka. Harkon laatu ilmaistaan esim. Lukusarjassa 3/650 ensimmäinen 

numero ilmaisee puristuslujuuden 3 MN/m 2  ja jälkimmäinen harkon tiheyden 

 650 kg/m 3 . Valmistaja voi halutessaan ilmoittaa myös muun tiheyden.  (Palo-

lahti, T. Mäki, T. Tikanoja, T. Sundström, J. Mattila, P. 2010, 12–14) 

 

Kevytsoraharkkojen leveydet vaihtelevat 75 mm:stä 380 mm:iin käyttötarkoi-

tuksen mukaan. Leveissä harkoissa voi olla harkkoa keventäviä ja läm-

möneristävyyttä parantavia onteloita. (Sundell, 2001, 14–15) Harkkojen kor-

keus on tyypillisesti 190mm, jolloin 10 mm laastisaumalla harkkokerroksen 

korkeus on 200 mm eli 2 moduulimittaa (moduulimitta = 1M = 100 mm). Sei-

näharkon pituus on vastaavasti 590 mm, jolloin saumalaastin kanssa harkon 
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mitaksi tulee 6M. Ohutsaumamuurattavissa harkoissa vaakasauman paksuus 

on noin 5 mm (Palolahti ym. 2010, 13). Moduulimitoitus helpottaa harkkojen 

yhteensovittamista muiden rakennusosien, kuten ovien ja ikkunoiden kanssa. 

Harkkojen dimensioissa on valmistajakohtaisia eroja riippuen siitä muurataan-

ko harkot pystysaumalla vai ei (www.betoni.com). Kaikilla valmistajilla on kui-

tenkin pyrkimyksenä, että pystysuunnassa liittymismitta olisi 200 mm ja vaa-

kasuunnassa 600 mm. Kevytsoraharkkoja voidaan tarvittaessa työstää kova-

palateräisellä sahalla tai laikkakoneella. (Sundell, 2001, 20–21)  

Standardin mukaisissa harkoissa on raudoitusurat 100 mm leveästä harkosta 

alkaen. Ura mahdollistaa riittävän laastikerroksen raudoitteen ympärille ja näin 

suojaa sitä korroosiolta. (Kevytsoraharkot, n.d.) 

3.2.4 Kevytsoraharkkojen sallitut mittapoikkeamat 

Valmistajan tulee ilmoittaa tuotteidensa mittapoikkeamaluokka D1 tai D4. 

Luokka määräytyy muuraustavan mukaan. Mittapoikkeamaluokka määräytyy 

käytettävän muurauslaastin mukaan. Yleis- ja kevytlaasteille on omansa ja 

ohutsaumalaasteille omansa. Mittapoikkeamien testaus tehdään testausstan-

dardi EN 772–16:200 ohjeiden mukaisesti. Säännöllisten muotoisten muu-

rauskappaleiden mittapoikkeamien sallitut arvot on kerrottu SFS 176-

standardissa. Tässä työssä käsiteltävät kevytsoraharkot kuuluvat molemmat 

luokkaan D 1. (SFS-käsikirja 176, 2007, 81-82) 

 

3.2.5 Palonkestävyys 

Kevytsoraharkot valmistetaan kokonaan palamattomista materiaaleista, joten 

niiden palonkestävyysominaisuudet ovat hyvää luokkaa (ks taulukko 1). Huo-

koisuuden ansiosta harkot ovat normaalia betonirakennetta lämpökestäväm-

piä. Perusharkkoja käytetään osana äärimmäistä palonkestävyyttä vaativia 

rakenteita. Eristeharkoissa käytettävät eristemateriaalit muuttavat harkon käyt-

täytymistä palotilanteessa.(Kevytsoraharkot, n.d.) 
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Taulukko 1. Kevytsoraharkkoseinien palonkestävyys (Palolahti ym. 2010). 

 

3.2.6 Raudoitteet 

Raudoitteiden tehtävänä on parantaa harkkorakenteen taivutus-, leikkaus- ja 

vetojännityskapasiteettia. Raudoitteet myös vähentävät rakenteen kutistumista 

ja halkeilua. SFS-standardin mukainen raudoitus saavutetaan normaalisti 8 - 

10 mm paksuilla betoniterästangoilla. Raudoitteiden asennuksessa tulee huo-

lehtia, että laasti antaa normien mukaisen korroosiosuojan sekä tartunnan 

teräksen ja harkon välille (ks kuvio 1). Erittäin vaativissa ympäristöolosuhteis-

sa sijaitsevissa rakennuksissa käytetään syöpymätöntä terästä (Palolahti ym. 

2010,12). Muurattujen rakenteiden mikroympäristöolosuhteiden luokitus kerro-

taan EN 1996-2 standardissa (Taulukko 2) (EN 1996-1-1,2010,45). Mikroym-

päristöluokka määrää asennettavan raudoitteen.(ks. taulukko 3) 

”Laastipeitteen vähimmäismitta raudoitteesta muuratun rakenteen pin-
taan on 15 mm” (kuvio 1) 

 

Kuvio 1. Tikasraudoitteen ja harjateräksen sijoittaminen kahdessa eri  
              harkkovaihtoehdossa. (Palolahti ym. 2010,12) 
 

”Yleis- ja kevytlaasteja käytettäessä vaakasaumaa sijoitetun raudoituk-
sen ylä- ja alapuolella olevan laastipeitteen paksuus tulee olla sellainen, 

Harkkotyyppi 

Harkon 

 leveys Kantamaton osastoiva                  Kantava 

      osastoiva osaston sisäinen 

Perusharkko 75 mm EI 60 - - 

  100 mm EI 120 REI 60 R 30 

  125 mm EI 180 REI 90 R 30 

  150 mm EI 240 REI 120 R 90 

  200 mm EI 240 REI 240 R 120 

  240–380 mm EI 240 REI 240 R 240 
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että sauma on vähintään 5 mm paksumpi kuin raudoituksen läpimit-
ta”.(EN 1996-1-1,2010,83) 

Taulukko 2. Muurattujen rakenteiden mikroympäristöolosuhteiden luokitus  
                    (SFS 176, 2007) 

Luokka Muuratun rakenteen  
mikroympäristöolosuhteet 

Esimerkkejä näissä ympäristöolosuhteissa 
olevista muuratuista rakenteista 

MX1 Kuivat ympäristöolosuhteet Normaalit asuin- ja toimistorakennusten sisätilat 
mukaan lukien ulkoseininä toimivien rakoseinien 
sisäkuoret, jotka eivät todennäköisesti kastu 
. 
Rapattu ulkoseinä, johon ei kohdistu kovaa tai 
kohtalaista viistosadetta ja johon kosteus ei 
pääse viereisistä seinistä tai materiaaleista.  

MX2 Kosteat tai märät 
ympäristöolosuhteet 

Sisätiloissa olevat seinät, joihin kohdistuu suuri 
vesihöyrypitoisuus, kuten pesuloissa. Muuratut 
ulkoseinät, joita suojaavat räystäät tai päällyski-
vet ja joihin ei kohdistu kovaa viistosadetta tai 
pakkasrasitusta. Routarajan alapuolella oleva 
hyvin salaojitetussa ei-aggressiivisessa maape-
rässä oleva muurattu rakenne 
Muurattu rakenne, johon ei kohdistu pakkas-
rasitusta tai aggressiivisia kemikaaleja ja sijaiten 
ulkona suojatiilillä päällystettynä tai räystäättö-
minä seininä, kaidemuureina, vapaasti 
 

MX3 Kosteat tai märät ympäristöolo-
suhteet sekä pakkasrasitus 

Muuratut rakenteet kuten luokassa MX2, mutta 
joihin kohdistuu pakkasrasitus.  

MX4 Suolakyllästeinen ilma tai meri-
olosuhteet 

Rannikolla sijaitsevat muuratut rakenteet. Talvel-
la suolattavien teiden läheisyydessä sijaitsevat 
rakenteet. 

MX5 Aggressiiviset kemialliset ympä-
ristöolosuhteet 

Kosteudelle alttiina olevat muuratut rakenteet, 
jotka ovat kosketuksissa merkittävien sulfaattipi-
toisuuksia sisältävän maaperän, täyttömaan tai 
pohjaveden kanssa. 
Hyvin happopitoisen maan, pilaantuneen maan 
tai pohjaveden kanssa kosketuksissa olevat 
muuratut rakenteet. Teollisuusalueiden lähellä 
olevat muuratut rakenteet, jotka ovat alttiina 
ilmassa oleville aggressiivisille kemikaaleille.  
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Taulukko 3. Raudoitteen valinta säilyvyyden kannalta (FI).  
                    (Betoni ja karkaistu kevytbetoni) (SFS-176,2007) 
Rasitusluokka  Raudoitusteräksen vähimmäissuojaus laastiin sijoitettuna 

MX1 suojaamaton tavallinen teräs 

MX2 suojaamaton tavallinen teräs
c
 

MX3 suojaamaton tavallinen teräs
c
 

MX4 ruostumaton teräs 1.4301
D

, sinkitty tavallinen teräs 

MX5 ruostumaton teräs
f

 

 

c Muurauslaasti on vähintään luokan M7,5 yleislaastia tai ohutsaumalaastia, kuvan 1 mukainen suojakerros 

kasvatetaan arvoon 30 mm. 

D Vaativissa korroosio-olosuhteissa suositellaan käytettäväksi teräslaatuja 1.4436, 1.4429 tai 1.4462 

f Teräslaatu valitaan olosuhteen perusteella projektikohtaisesti.  

 

3.2.7 Harkkorakentaminen rakennushankkeena  

Pientalorakentaminen on vaativa rakennushanke siinä missä isommat toimis-

torakennuksetkin. Rakennushanke jakautuu perinteisesti tarveselvitykseen, 

hankesuunnitteluun, rakennussuunnitteluun, rakentamisen valmisteluvaihee-

seen, rakentamisvaiheeseen sekä luovutus- ja käyttöönottovaiheeseen.  

(ks. kuvio 2) Tarveselvityksessä pohditaan rakennukselta vaadittavat ominai-

suudet, kuten se minkälaisia tiloja rakennukseen tulee ja minkälaisia vaati-

muksia niiden tulee täyttää. Hankesuunnittelu ja rakennussuunnitteluvaihees-

sa kannattaa lupa-asiat tarkastaa ja hoitaa viranomaisten kanssa hyvissä 

ajoin kuntoon, ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. (Palolahti ym.  

2010,11). 

 

Harkkoperustuksen teko alkaa pohjatutkimuksien pohjalta tehdyistä piirustuk-

sista, jotka on viisainta teettää rakennesuunnittelijalla. Rakennesuunnittelija 

osaa ottaa kantaa pohjatutkimustietoihin ja rakennuspaikan asettamiin vaati-

muksiin. Pohjatutkimuksella saadaan selville rakennukselle paras perustamis-

syvyys ja perustamistapa. Hyvät suunnittelupiirustukset helpottavat harkkojen 

ja laastin määrän laskentaa. Harkkovalmistajien sivuilta löytyy ilmaisia harkko-

laskentaohjelmia, joita voi käyttää apuna määränlaskennassa. Hankesuunnit-

telussa ja materiaalisuunnittelussa kannattaa ottaa huomioon kaikki tarvittavat 
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tuotteet ja menekit kerralla, koska tarjouspyyntövaiheessa se helpottaa tarjo-

usten vertailua. Materiaalin toimitusaikataulut kannattaa varmistaa tavaran-

toimittajalta ja sopia toimitusajat mahdollisimman tarkkaan. Näin ollen työ-

maalla ei tarvitse turhaan odottaa materiaaleja, vaan ne tulevat tontille sovit-

tuna aikana. Tontilla harkkojen ja laastien sijoituspaikat suunnitellaan valmiiksi 

siten, että ne ovat keskeisellä paikalla siirtojen helpottamiseksi sekä työn no-

peuttamiseksi. (Palolahti, 2010, 23-29) 

 

 
Kuvio 2. Rakennushankkeen vaiheet. (Palolahti, Mäki et. al, 2010,25) 
 

 

3.2.8 Kevytsoraharkkojen ympäristövaikutukset 

Kevytsoraharkot ja laastit kuuluvat muurattaviin rakennusmateriaaleihin.  Muu-

raustuotteita käytettäessä suurimmat päästöt syntyvät tuotteiden valmistuk-

sessa ja siihen käytetyn energian päästöistä. Laskennallisesti on todettu, että 

rakennusmateriaaleista syntyvät päästöt vastaavat 1 - 3 % rakennuksen koko 

elinkaaren aikaisista päästöistä, joten päästöjen määrä käyttöikään nähden on 

pieni. Suomessa muuraustuotteiden valmistuksen ympäristövaikutuksia pyri-

tään vähentämään jatkuvasti polttoprosesseja kehittämällä ja käyttämällä ym-

päristöystävällisenpää energiaa valmistuksessa. Kivimateriaalien hyvän läm-

möneristävyyskyvyn ja tiiviyden on todettu säästävän energiaa 5 - 15 % kevyt-

rakenteisempiin ratkaisuihin verrattuna. Kun katsotaan pitkän aikavälin ympä-

ristövaikutuksia, massiivinen kivirakenne kompensoi materiaalivalmistuksessa 
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aiheutuvaa energiankulutusta ja CO2-päästöjä käyttöikänsä aikana. (Raken-

nustuotteiden jalanjälki, n.d.) 

3.2.9 Valmistajia 

Suomessa on useita kevytsoraharkkojen valmistajia. Harkkojen saatavuus on 

nopeaa, sillä harkkoja löytyy tehtaiden varastoista ympäri vuoden. Tehtaat 

sijaitsevat eri puolilla Suomea, jolloin kuljetusmatkat eivät nouse pitkiksi. Ke-

vytsoraharkkojen myyntiliikkeinä toimivat rauta- ja rakennustarvikeliikkeet se-

kä osa maataloustavaraliikkeistä ympäri Suomea. 

 

Kevytsoraharkkojen valmistajia Suomessa ovat: 

HB Betoniteollisuus Oy 

Kouvolan Betoni Oy 

Lakan Betoni Oy 

Lujabetoni Oy 

Saint-Gobain Weber Oy Ab 

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy (Kevytsoraharkko valmistajat, n.d. ) 

 

3.3 Harkkoperustuksen muuraus 

Harkkoperusmuuri lähtee anturan päältä, jonka rakennesuunnittelija on mitoit-

tanut kohdetta varten. Antura valetaan vähintään betonista C20/25. Pientalo-

jen yleisin perustamistapa on matala perusmuuri.  Perustusrakenteissa käyte-

tään yleisimmin SFS standardin mukaisia perustusharkkoja leveydeltään 200 -  

380 mm, joissa on valmiit urat raudoitusten asennusta varten. Koko valitaan 

seinän kantoa vaativan kapasiteetin mukaan. Kapeampia perustusharkkoja 

käytetään perustusrakenteissa lähinnä sokkelihalkaisuissa. Yleisimmin sokke-

lihalkaisut toteutetaan käyttämällä eristeharkkoja, joissa lämmöneriste on val-

miina kahden kevytsorabetonikerroksen välissä.  
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Perusmuurin muuraus aloitetaan nurkasta, jonka sijainti ja korkeus määritel-

lään huolellisesti. Perusmuurin mittatarkkuus varmistetaan muurausjohteiden 

ja linjalankojen avulla. Johteisiin merkitään harkkovarvien yläreunojen sijainnit 

ja linjalankojen avulla seurataan muurauksen etenemistä merkintöjen mukaan. 

Harkkojako suunnitellaan siten, että harkon alareuna osuu rakenteessa olevi-

en aukkojen yläpinnan tasolle. Muurauksessa pyritään aina kerralla tekemään 

kokonainen harkkokerros. Muuraustyö nopeutuu, jos harkot on jaettu valmiiksi 

lähelle perustusta. Harkkojen muurauslaastina käytetään yleensä kuivalaastia, 

jonka joukkoon työmaalla lisätään vesi. Veden tulee olla puhdasta ja sekoituk-

sessa noudatetaan valmistajan ohjeita sekoitussuhteista ja ajasta. (Lahti, n.d.) 

Sekoittaessa tulee käyttää hengityssuojaimia. Suuriin kohteisiin laasti voidaan 

tilata myös siilotoimituksena. Tarvittaessa laasti voidaan sekoittaa työmaalla 

myös muuraussementistä, hiekasta ja vedestä. Valmis laasti tulee käyttää 

noin 3 - 4 tunnin kuluessa sekoituksesta.  

 

Eristämättömien muurattavien perustusharkkojen pystysaumoissa käytetään 

laastia. Harkko työnnetään kiinni edellisen harkon päätypintaan. Harkko laske-

taan alas valmiin laastikerroksen päälle, minkä jälkeen harkkoa ei liikutella, 

ettei harkon ja laastin tartunta heikkene. Harkko voidaan koputella kuminuijalla 

paikoilleen. Ohutsaumamuurattavissa harkoissa ei käytetä laastia pystysau-

massa. Laastipurseet tulee poistaa ennen laastin jäykistymistä. Laastisaumo-

jen hiominen esim. EPS-hiertimellä helpottaa pinnoitustyötä jatkossa. (Lahti, 

n.d.)   

3.4 Harkkolaastit 

Kevytsoraharkkomuurauksessa käytettävän laastin tehtävänä on sitoa raken-

nuskappaleet toisiinsa yhtenäiseksi rakenteeksi. Kevytsoraharkkoja muura-

taan pääsääntöisesti kahdella erityyppisellä laastilla, yleislaasteilla ja ohut-

saumalaasteilla. Kun laasti, raudoitus ja harkko toimivat moitteettomasti yh-

dessä, niin rakenne saavuttaa sille suunnitellun lujuuden. (Palolahti ym. 

2010,11) Laastin ominaisuuksien tulee olla käyttökohteeseen nähden riittäväl-
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lä tasolla, jotta se kestää rakennukselle suunnitellun käyttöiän vallitsevassa 

ympäristöluokassa. Laasti ei saa sisältää muiden rakennekappaleiden ominai-

suuksia heikentäviä lisäaineita tai vaikuttaa niiden säilyvyyteen negatiivisesti. 

Laastin käyttötilakohtaiset vaatimukset on esitetty SFS 7001 standardissa 

(RIL 206–2010, 46).  

 

3.4.1 Yleis- ja kevytlaastit  

Yleis- ja kevytlaastit soveltuvat hyvin kevytsoraharkkojen muuraukseen. Ylei-

semmin käytetty harkkolaasti on M100/500, jossa sideaineena on sementti 

(100 paino-osaa) ja runkoaineena hiekka (500 paino-osaa). Harkkolaastin 

valmistajalla on velvollisuus ilmoittaa kovettuneen laastin ominaisuudet, kun 

laastia käytetään kohteissa, joilla on rakenteellisia vaatimuksia. Lisäksi valmis-

tajan on ilmoitettava tuoreen laastin ominaisuuksista (ks taulukko 4). Ominai-

suuksien testaamisessa käytetään standardin SFS-EN 1015 mukaisia testi-

menetelmiä ja näytteidenotto-ohjeita. Yksi tärkeimmistä arvoista on muuraus-

laastin puristuslujuus. Valmistaja ilmoittaa laastin kirjaimella M, minkä perässä 

lukee laastin puristuslujuuden keskiarvo N/mm 2 :nä esim. M10 (SFS-käsikirja 

176, 2007, 138–140). 

 

Valmistajan tulee ilmoittaa kovettuneelle laastille seuraavat tiedot: 

 puristuslujuuden keskiarvo 

 tartuntalujuus 

 leikkaustartuntalujuus 

 taivutustartuntalujuus 

 kuivatiheyden vaihteluväli 

 veden imeytyminen 

 pitkäaikaiskestävyys 

Lisäksi tuoreelle laastille pitää ilmoittaa 

 kloridipitoisuus 

 ilmapitoisuus 

 notkeus 

.  (SFS-käsikirja 176, 2007, 138–140.) 
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3.4.2 Ohutsaumalaasti 

Ohutsaumalaasti soveltuu mittatarkkojen kevytsoraharkkojen, kevytbe-

toniharkkojen ja kalkkihiekkatiilien ohutsaumamuuraukseen. Ohutsaumalaasti 

sisältää luonnonhiekkaa, kalkkikiveä, sementtiä, vettä ja mahdollisia 

lisäaineita. Ohutsaumamuurauksessa kappaleet kiinnitetään ns. liimasaumalla 

(noin 2 - 3 mm paksu sauma). Ohutsaumalaasteja koskevat samat laatu- ja 

ilmoitusvelvollisuusmääräykset kuin yleislaastejakin. Lisäksi valmistajan on 

ilmoitettava laastin suurin raekoko. Kiviaineksen raekoko ei saa ylittää 2:ta 

millimetriä. Ohutsaumalaasteille on myös tiukemmat tartuntalujuusvaatimukset. 

(SFS-käsikirja 176, 2007, 138–140)  

 

3.4.3 Laastisaumat 

Kevytsoraharkkojen laastisaumana käytetään kahta eri menetelmää raken-

teen leveyden ja käyttökohteen mukaan. Kapeammat harkot kuin 200 mm 

muurataan täydellä laastisaumalla ja leveämmät ns. rakosaumalla. Täydessä 

saumassa laasti levitetään koko harkon vaakasaumaan kun taas rakosau-

massa laastipalot ovat harkon reunoilla. Täyden laastisauman etuna on pa-

rempi ääneneristävyyskyky, joten menetelmää käytetään väliseinissä ja osas-

toivissa seinissä. Perusmuurin ja ulkoseinän muurauksessa käytetään ra-

kosaumaa, koska sen lämmöneristävyys on parempi kuin täyden sauman. 

Muurauskelkka helpottaa laastin tasaista levitystä ja annostelua harkon sisä- 

ja ulkoreunaan (Lahti, n.d.). Yleis- ja kevytlaasteja käytettäessä vaaka- ja pys-

tysaumojen todellisen paksuuden tulee olla vähintään 6 mm ja enintään 15 

mm. Ohutsaumalaasteja käytettäessä, vastaavat paksuudet ovat 0,5 mm ja 

enintään 3 mm. Mikäli laasti on kehitetty tarkoituksenmukaisesti 3 - 6 mm 

saumavahvuuksille, sitä voidaan käyttää mitoituksessa yleislaastin tavoin (RIL 

206–2010, 82). Tällä hetkellä Suomen markkinoilla on vain yksi laasti, joka on 

kehitetty 3-6mm saumavahvuuksille, Weber.vetonit ML Leca laasti. (Räsänen 

2011) 
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Taulukko 4. Laastien vertailu. (tiedot Palolahti ym 2010,11; Leca-harkkorakenteet, n.d.) 

 

 

 

 

 

Tuote Harkkolaasti 

M100/500 

Talvilaasti tai 

pakkaslaasti 

Ohutsaumalaas-

tit  

 

Yleislaasti We-

ber.vetonit ML 

Leca   

Saumavah-

vuus 

6-15 mm 6-15 mm 0,5 – 3 mm 3mm-15 mm 

Muuraus Kevytsoraharkot Kevytsoraharkot 

+5….-15 C 

Liimattavat harkot 

ja -levyt 

Kevytsoraharkot, 

tiilet 

Pakkauskoko 25 kg, 500 kg, 

1000 kg 

25 kg, 500 kg, 

1000 kg 

25 kg 25 kg, 500 kg, 

1000 kg 

Vesimäärä 3…3,5 l 2,5 l kylmää vettä 5,5…6l 3,5 l 

Sekoitus Betonimylly, 

ruuvisekoitin 

Betonimylly, 

ruuvisekoitin 

Porakonevispilä Betonimylly, 

ruuvisekoitin 

Työskentelyai-

ka 

 Noin 3 h Noin 0,5 h Noin 3 h Noin 3 h 

Menekki 30…60kg/m
2

 30…60 kg/m
2

 2…2,5 kg/m
2

 5…30 kg/m
2

 

Raekoko 0…4 mm 0…4 mm 0...2mm 0…1,5 mm 
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4 LECA® LEX-HARKKO 

4.1 Leca ® Lex-harkkojen ominaisuudet 

4.1.1 Leca®Lex-harkon ja perinteisen harkon vertailu 

Leca® Lex-harkot valmistetaan samalla periaatteella kuin muutkin kevytsora-

harkot. Valmistuksessa käytetään kevytsorabetonia, vettä, hienoa hiekkaa ja 

lisäaineita. Leca® Lex-harkot omaavat myös kaikki jo edellä mainitut kevytso-

raharkoille luvatut ominaisuudet. Vertaillessa tuotteiden ulkoisia ominaisuuksia 

huomataan selviä eroja (ks. taulukko 5). Harkkojen tekniset ominaisuudet ovat 

valmistajakohtaisia, mutta standardien ohjaamia. Tarkat tekniset arvot ko. 

tuotteille löytyvät tuotevalmistajan esitteistä ja Internet-sivuilta.(Liite 1) Leca® 

Lex-harkot ovat kooltaan (pituus x leveys x korkeus) 498 x leveys x195 mm. 

Harkkojen leveydet ovat 75–420 mm. Lisäksi järjestelmään kuuluvat kulma-

harkot 200 mm leveästä harkosta alkaen. (Liite 1) 

 

Taulukko 5. Harkkojen teknistenarvojen vertailu  
                     (tiedot Palolahti ym. 2010,13 – 14; Leca-harkkorakenteet, n.d.) 

Harkkojen ominaisuuksia 3/650 RUH-200 Leca®Lex RUH-200 

Mitat. mm ( pit. x lev. x kork.) 590 x 200 x 190 498 x 200 x 195 

Menekki  8,33 kpl/m 2  10 kpl/m 2  

Kuivatiheys, kevytsorabetoni ≥650 kg/m 3  700 kg/m 3  

Puristuslujuus, kevytsorabetoni ≥3 MN/m 3  3 MN/m 3  

Lämmönjohtavuus (rakosaumat) 0,21 W/m 2 K 0,21 W/m 2 K 

Laastimenekki  n 7,0 kg 2,5 kg/harkko 

Massa  n 18 kg 11,6 kg 
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4.1.2 Leca® Lex-harkkojen työmaatekniikka 

Leca® Lex-harkot muurataan weber.vetonit ML Leca -laastilla ja talviolosuh-

teissa käytetään pakkasolosuhteita kestävää weber.vetonit ML Leca P -

pakkaslaastia. Harkkovalmistajan ohjeen mukaisesti nämä ovat ainoat laastit, 

joilla muuraustyö voidaan suorittaa. Harkot eroavat perinteisistä harkoista sii-

nä, että niiden päät on pontattu. Ponttien ansiosta laastia tarvitaan ainoastaan 

vaakasaumoihin ja pontit ohjaavat harkot oikeaan asentoon. Harkot muura-

taan ohutsaumamuurauksella. Vaakasaumoissa käytetään 5 mm:n sauma-

vahvuutta. Harkot ovat 195 mm korkeita, joten 5 mm saumavahvuudella pääs-

tään 200 mm:in tasaiseen pystysuuntaiseen etenemään. Pystysaumalaastin 

poisjättäminen ja ohuemmalla saumalla muuraaminen nopeuttavat muuraus-

työtä ja vähentävät laastin kulutusta. 

 

Muita uudistuksia työtekniikkaan on tuonut myös lyhyempi mitoitus. Harkot 

ovat 498 mm pitkiä perinteisen 590 mm:in pituuden sijaan eli moduulimitaltaan 

M5. Tällä ratkaisulla on haluttu helpottaa muurarin työtä ja keventää harkon 

painoa, jotta muurauskappaleiden liikuttelu olisi miestyövoimin ketterämpää. 

Kylmien harkkojen järjestelmässä uutuutena ovat myös omat kulmaharkot 

200 mm leveästä harkosta alkaen. Oma kulmaharkko helpottaa raudoitteiden 

asennusta ja vähentää harkkojen leikkaustyötä työmaalla. Leca® Lex-

harkkojen raudoitusurat ovat perinteisiä harkkoja matalammat. Matalamman 

raudoitustilan kapasiteetin takia suurin sallittu harjateräksen poikkileikkaus on 

näissä harkoissa 8 mm. Raudoitteita asennettaessa tulee varmistuttua siitä, 

että laasti leviää raudoitteen ympärille. (liite 2) 

 

Lisäksi harkkojen työmaatekniikkaa helpottaa huomattavasti pienempi laasti-

menekki, sekä laastin valmistustekniikka. Leca® Lex -harkkojen muuraukses-

sa käytettävä Leca ML -laasti voidaan sekoittaa porakoneeseen asennettaval-

la ruuvisekoittimella. Muuraajan ei tarvitse lähteä muurauspaikalta ruukkimyl-

lyn luo tekemään laastia. Pienempi laastimenekki myös luonnollisesti vähen-

tää laastin sekoitustyötä. Koska harkkoja ei tarvitse levittää perusmuurin vie-

reen nokkalaastitusta varten, harkot voidaan nostaa suoraan lavalta muuraus-

kelkalla levitetyn laastipalon päälle.  (Leca-harkkorakenteet, n.d.) 
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4.1.3 Maanpaineseinät 

Leca® Lex-harkon moduulimitoitus eroaa perinteisestä harkosta. Lisäksi pys-

tysaumassa ei käytetä laastia vaan harkkojen toisiinsa kiinnittyminen tapahtuu 

päätypontin välityksellä. Maanpaineseinien mitoituksessa nämä asiat on otet-

tava laskennallisesti huomioon.  Valmistaja on antanut omat suunnittelu- ja 

työohjeet harkkojen maanpaineseinien laskentaan (Liite 3). Rakenteet on mi-

toitettu Ø 8 mm:in harjaterästä käyttäen. Laskentakäyristä on myös havaitta-

vissa miten pystysaumalaasti vaikuttaa seinänmitoituskapasiteettiin. Suunnit-

teluohjeet on tehty Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B5 kevytso-

raharkkorakenteet, ohjeen 2007 mukaan. (Leca-harkkorakenteet, n.d.) 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

5.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

Kevytsoraharkkoja koskevan vertailun suoritin kvantitatiivisena tutkimuksena. 

Kvantitatiivinen tutkimus eli määrällinen tutkimus pohjautuu usein tilastollisiin 

ja laskennallisiin tutkimusmenetelmiin. Määrällisessä tutkimuksessa ollaan 

usein kiinnostuneita erilaisista luokitteluista, syy- ja seuraussuhteista, vertai-

luista ja numeerisiin tuloksiin perustuvasta ilmiön selittämisestä. Määrälliseen 

menetelmäsuuntaukseen sisältyy runsaasti erilaisia laskennallisia ja tilastolli-

sia analyysimenetelmiä. Tutkimusmenetelmäni on empiirinen, eli kokemuk-

seen pohjautuva, mikä perustuu teoreettisen tutkimuksen taustalta kehitettyi-

hin menetelmiin. Tutkimuksen tavoitteena on tällöin kerätä tietoja tietyltä koh-

deryhmältä mahdollisimman samalla tavalla ja valmiilla vastausvaihtoehdoilla 

eli kysymykset esitetään kaikille vastaajille samassa muodossa. Saatujen vas-

tausten valossa tutkitaan ja kuvataan ilmiötä sekä tehdään tarvittavia johto-

päätöksiä numeroiden avulla. Koska tällä tutkimuksella haluttiin selvittää mitä 

ihmiset tuntevat, kokevat ja ajattelevat, tutkimusmenetelmäksi eli metodiksi 

valittiin suurelle joukolle lähetettävä saatekirje (liite 5) ja Internet-pohjainen 

kyselylomake. (Liite 6) (Heikkilä 1999, 13; Hirsjärvi ym. 122, 130, 182, 189)   

 

Rakennustekniset kysymykset olivat myös osana tutkimussuunnitelmaa. Ky-

selytutkimuksen lisäksi etsin vastauksia rakennusteknisiin kysymyksiin laas-

tisauman ja raudoituksen osalta.  

5.2 Tutkimuksen tausta ja tavoite 

Ohutsaumamuuratut perustusharkot ovat olleet vasta muutaman vuoden 

markkinoilla. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää HB-Betoniteollisuus Oy:n 

toimeksiannosta, kuinka hyvin tunnettu ja kustannustehokas kilpailijat uusi 
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perustusharkko ja muurausmenetelmä ovat. Osaongelmana tutkimuksessa 

selvitettiin kokevatko tuotteen käyttäjät uuden tuotteen rakennusteknisesti luo-

tettavaksi ja hyväksi tuotteeksi. Tutkimuksessa haluttiin myös konkreettisesti 

selvittää, onko valmiiksi muuratun harkkoperustusten lopullinen hintaero mer-

kittävä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selkeä kuva asiakkaiden vastaus-

ten perusteella, miten uusi tuote on otettu markkinoilla vastaan. 

 

5.2.1 Tutkimuksen kohderyhmä 

Tutkimustulokseen vaikuttaa oleellisesti otanta. Tässä tutkimuksessa käytettiin 

kokonaisvaltaista tutkimusta, sillä kohderyhmä oli tarpeeksi suppea ja hyvin 

tavoitettavissa. Kohderyhmä muodostui kevytsoraharkkojen parissa toimivista 

yrityksistä ja HB Betoniteollisuus Oy:n asiakasrekisteristä. Ainoastaan yksi-

tyisasiakkaat rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, sillä kysely haluttiin suunnata 

kevytsoraharkkojen kanssa aktiivisesti toimiville henkilöille. Kohdejoukko käsit-

ti kaikki Suomen suurimmat rautakauppaketjut ja rakennusliikkeet. Kysely 

kohdennettiin yrityksen kevytsoraharkoista vastaavalle osastolle. Kyselyloma-

ke lähetettiin kaikkiaan 365 henkilölle.  

5.2.2 Tutkimuslomakkeen laadinta 

Tutkimuslomake on tärkeä kyselytutkimusta tehtäessä. Rakennusalalla on 

luonnollisesti aina kova kiire ja ylimääräisiin kysymyksiin vastaamiseen ja pe-

rehtymiseen ei jää aikaa ja energiaa. Tutkimukseen vastaaja päättää hyvin 

nopeasti pyynnön saatuaan vastaako siihen vai ei. Tästä syystä kyselyyn vas-

taaminen haluttiin tehdä vastaajalle mahdollisimman helpoksi. Laadin Internet-

pohjaisen kyselylomakkeen Surveymonkey-ohjelmalla, jonka avulla tutkimuk-

seen vastaaminen onnistui interaktiivisesti suoraan ohjelman verkkosivulla 

(liite 6). Kyselylomakkeen laadittuani lähetin sähköpostin välityksellä saatekir-

jeen (liite 5).  ja nettiosoitteen, missä tutkimuksen voi suorittaa. Saatekirjeen 

tehtävä oli motivoida vastaajaa osallistumaan tutkimukseen ja antamaan lisä-

tietoa tutkimuksesta ja siihen vastaamisesta. Saatekirjeessä korostin myös 

tutkimukseen vastaamisen helppoutta. (Heikkilä 1999, 46–50, 60) Kyselylo-

makkeessa oli kaiken kaikkiaan yhdeksän kysymystä ja jokaisessa oli vasta-
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usvaihtoehtoja. Pääsääntöisesti vastaajalla oli neljä vastausvaihtoehtoa: täy-

sin eri mieltä, hieman eri mieltä, hieman samaa mieltä, täysin samaa mieltä.  

Mielipidekyselyissä esitetään usein väittämiä, joihin voi ottaa kantaa asteikko-

tyyppisin vastausvaihtoehdoin. Menetelmän etuna on, että muutamalla kysy-

myksellä ja vastauksella saadaan paljon informaatiota. Heikkoutena menetel-

mässä on, että koskaan ei voi saada täyttä varmuutta, millä painoarvolla vas-

taus on annettu. Yleisesti on käytössä 4- tai 5-vastausvaihtoehdon asteikko. 

(Heikkilä 1999, 50–52) 

 

Huomattavasti pienemmälle osalle kohderyhmästä lähetin lisäksi sähköpostilla 

hintatiedustelupyynnön, jossa pyysin tarjousta tutkittavista tuotteista. Hintatut-

kimuksen kohteeksi valitsin 290 mm leveän perinteisesti muurattavan RUH- 

harkon ja Leca® Lex 300 ohutsaumamuurattavan harkon. Omakotitalon pe-

rustuksissa 200 mm ja 290 mm leveät harkot ovat suosituimpia, mutta myös 

leveämpiä käytetään.  

5.2.3 Kyselyn toteutus 

Tutkimus suoritettiin kyselylomakkeella ja tarjouspyyntölomakkeella, jolloin 

voitiin tavoittaa määrällisesti paljon vastaajia maantieteellisesti laajalta alueel-

ta. Kysely toteutettiin Internet-pohjaisella kyselylomakkeella, joka lähetettiin 

sähköpostitse. Kysely sisälsi vain rastitettavia kysymyksiä.  

 

Kysely lähetettiin 177 jälleenmyyjälle ja 177 rakennusalan ammattilaiselle, 

sekä kuudelle suurimmalle kevytsoraharkkovalmistajalle. Vastaajat sijaitsivat 

maantieteellisesti ympäri Suomea. Kysely kohdennettiin Suomen suurimpiin 

jälleenmyyjäketjuihin, kuten Starkki Oy, K-rauta, Rautia ja S-ryhmän liikkeet. 

Suuret liikkeet kattoivat 77 % otannasta. Loput jälleenmyyjistä olivat pienem-

piä, itsenäisiä kauppoja. Myös rakennusliikkeistä kysely kohdennettiin pää-

sääntöisesti suuriin rakennusliikkeisiin. Lemminkäinen Talo Oy, NCC Raken-

nus Oy, SRV Asunnot Oy, Skanska Talorakennus Oy, YIT Rakennus Oy ja 

Peab Oy kattoivat 87 % otannasta. Loput kyselyt lähetettiin pienemmille ra-

kennusliikkeille ja insinööritoimistoille.  Kyselyn tekemiseen  annettiin vasta-

usaikaa kaksi viikkoa. Kyselyyn saatiin 102 vastausta eli 28 % otoksesta. 
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Kohdejoukon suuren koon takia vastauksista saa edustavan näytteen asiak-

kaiden mielipiteistä. 

 

Kevytsoraharkkojen hintatietopyynnöt lähetettiin 16 jälleenmyyjälle eri puolille 

Suomea. Tarjouspyynnön kohteena oli 200 m 2  kokoisen kylmän kevytraken-

teisen konevaraston perustus. Lisäksi tarjouspyyntöön lisättiin molempien 

harkkojen muuraukseen tarvittava laastimäärä. Leca® Lex-harkkoja ei valmis-

tajan ohjeiden mukaisesti saa muurata kuin Weber.vetonit ML Leca laastilla, 

niin tämä täytyi ottaa jo tarjouspyyntövaiheessa huomioon. Perustuksiin käy-

tettyjen harkkojen menekki oli 36 m 2 . Perinteisiä RUH-harkkoja perustuksen 

valmistukseen kuluu 

36 m 2  x 8,33 kpl/ m 2  = 300 kpl  

tai ohutsaumamuurattavia Leca® Lex harkkoja  

36m 2 x 10 kpl/ m 2 = 360 kpl. 

Hintatietopyyntöihin vastauksia tuli seitsemän kappaletta eli 44 % otoksesta. 

Vastauksen antaneet jälleenmyyjät sijaitsivat pääkaupunkiseudulla, Vaasassa, 

Jyväskylässä, Porissa ja Oulussa. Kohdejoukon levinneisyyden johdosta vas-

tauksista saa kohtuullisen hyvän kuvan harkkojen hintaeroista eri puolilla 

Suomea. Harkkotarjouksissa ei huomioitu rahteja.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Kyselytutkimus 

6.1.1 Taustatiedot kyselyyn vastanneista yrityksistä 

Vastaajia pyydettiin antamaan tietoja ammatistaan, miten he ovat tekemisissä 

kevytsoraharkkojen kanssa. (kuvio 3) Tällä tavoin saatiin tuloksia siitä, miten 

tutkimuksen kohderyhmät kyselystä kiinnostuivat. 

 

 

Kuvio 3. Vastausten jakautuminen vastaajan ammatin mukaan (n=102kpl) 
 

Kuvion 1 mukaan 57 % vastaajista oli kevytsoraharkkojen jälleenmyyjiä. Kos-

ka kyselyjä lähetettiin ammattirakentajille ja jälleenmyyjille lukumäärällisesti 

saman verran, voidaankin todeta, että tutkimus on kiinnostanut jälleenmyyjiä 

selvästi enemmän.  

 

6.1.2 Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 

Vastaajia pyydettiin valitsemaan mielestään kaksi tärkeintä kriteeriä, jotka vai-

kuttavat asiakkaan ostopäätökseen kevytsorjaharkkoja tilattaessa. Odotusar-

vona oli, että hinta vaikuttaisi eniten, joten toinen vastaus kertoisi tuotteesta ja 

sen ominaisuuksista enemmän. (kuvio 4) 
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Kuvio 4. Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät (n=99) 

 

 Hinta olikin odotetusti suurin ostopäätökseen vaikuttava tekijä 44 %. Hinnan 

jälkeen seuraavat valintakriteerit näyttävät perustuvan hyviin kokemuksiin 

tuotteesta ja valmistajan kykyyn reagoida asiakkaan vaatimuksiin, kuten toimi-

tusaikaan ja toimitusvarmuuteen. Tutkimuksen kannalta mielenkiintoisinta oli 

selvittää vaikuttaako muuraustekniikka ostopäätökseen. Muuraustekniikka 

keräsi 13 % vastauksista, eli sen vaikutus ostopäätökseen on vähäinen. Mie-

lenkiintoista oli myös huomata, että tuotteen ulkonäkö, laatutakuu ja merkki 

eivät vaikuta ostopäätökseen juuri millään tavalla. 

6.1.3 Ohutsaumamuurattavan perustusharkon tunnettavuus  

Vastaajilta kysyttiin kuinka hyvin he tuntevat ohutsaumamuurattavan perus-

tusharkon.(kuvio 5) Näin saatiin selville tietävätkö vastaajat kysymyksien koh-

teena olevan tuotteen. 
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Kuvio 5. Ohutsaumamuurattavan harkon tunnettuus (n=97) 
 

Ohutsaumamuurattavan perustusharkon tunnettavuutta koskevaan kysymyk-

seen tuli 97 vastausta. Vastaajista 67 % tunsi tuotteen ja 30 % tunsi tuotteen 

hyvin. Vain 11 %:lle vastanneista harkko ei ollut lainkaan tuttu. Tarkennukse-

na vastaajilta tiedusteltiin myös uuden tuotteen kiinnostavuudesta. Tällä halut-

tiin selventää oliko tuote tuttu ainoastaan markkinoinnin kautta vai oliko henki-

lö tutustunut tuotteeseen tarkemmin. Vastaajista 61 % piti tuotetta hieman 

kiinnostavana ja 20 % todella kiinnostavana. Vain 2 % oli sitä mieltä, että tuote 

ei ole lainkaan kiinnostava.  

6.1.4 Uudistusten vaikutukset 

Tutkimukseen osallistujia pyydettiin arvioimaan ohutsaumamuurattavan har-

kon uudistuksia kuluttajan kannalta (kuvio 6) sekä vertaamaan uudistuksia 

perinteiseen harkkoon.(kuvio 7) Lisäksi haluttiin myös tietää miten uudistukset 

ovat vaikuttaneet vastaajan ostopäätökseen.(kuvio 8) 
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Kuvio 6. Harkon uudistukset kuluttajan näkökulmasta (n=94) 

 

Tutkimuksessa kartoitettiin myös mitä yritykset ajattelevat ohutsaumamuurat-

tavassa perustusharkossa tehdyistä uudistuksesta asiakkaan näkökulmasta. 

Kysymys keräsi 94 vastausta. Kysymyksellä haluttiin tarkentaa oliko uudistuk-

set tehty nimenomaan kuluttajien toivomukset huomioon ottaen, vai olivatko 

uudistukset olleet enemmän markkinataloudellisia. Yhteensä 70 % vastaajista 

oli sitä mieltä, että uudistukset ovat olleet hyviä kuluttajan kannalta. 9 % vas-

taajista oli sitä mieltä, että uudistukset vastaavat täysin kuluttajien tarpeita ja 

30 % vastaajista ei pitänyt uudistuksia kovinkaan tärkeinä.  

 

Kuvio 7. Perinteisen RUH-harkon ja ohutsaumamuurattavan perustusharkon vertailu. 
(n=95) 
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Vastaajille esitettiin kolme eri väittämää, kun ohutsaumamuurattavaa perus-

tusharkkoa verrattiin perinteiseen RUH harkkoon. Harkkojen vertailua koske-

vaan kysymykseen kommentoi 95 vastaajaa. Kaikissa väittämissä enemmistö 

oli ohutsaumamuurattavan harkon kannalla. Rakenteen luotettavuudesta täy-

sin samaa mieltä oli 45 % vastaajista ja hieman samaa mieltä 39 %.  Harkon 

väitettiin helpottavan rakentajan työtä, mistä täysin samaa mieltä oli 36 % vas-

taajista. Kustannustehokkuusväittämä aiheutti kysyttävistä kohdista eniten 

hajontaa. Se sai enemmän eri mieltä kohdan vastauksia kuin muut väittämät. 

Täysin samaa mieltä vastauksia tuli 19 %, hieman samaa mieltä 59 %. Eri 

mieltä vastauksia kohdat keräsi yhteensä 22 % vastauksista. Tutkimuksen 

luotettavuutta mielestäni heikentää neutraalin ”samassa tasossa” vaihtoehdon 

puuttuminen.  

 

 

Kuvio 8. Mitä harkkoa vastaaja itse käyttäisi (n=100) 

 

Viimeinen kysymys käsitteli vastaajien henkilökohtaista valintaa perustusma-

teriaaliksi, jos he itse rakentaisivat harkkoperustuksen. Harkon valintaa kom-

mentoi 100 vastaajaa. Vastaukset jakaantuivat harkkojen välille lähes tasan. 

Vastaajista 38 % kannatti perinteistä RUH-harkkoa ja 37 % vastaajista ohut-

38 37

5

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Perinteinen RUH-
harkko

Ohutsaumamuurattava 
perustusharkko

En osaa sanoa En kumpaakaan

% Jos rakennat itse harkkoperustuksen niin mitä harkkoa 
käyttäisit?



32 

 

saumamuurattavaa perustusharkkoa. Vastaajista 5 % ei osannut sanoa kan-

taansa ja 20 % ei olisi valinnut kumpaakaan tuotetta.  

 

6.2 Harkkojen kustannustehokkuus 

Harkkojen kustannustehokkuutta haluttiin tutkia tarkemmin kuin pelkästään 

mielipidemittauksella. Hintatutkimus suoritettiin tarjouspyyntökierroksella jäl-

leenmyyjille ympäri Suomea. Vastauksia tuli kaikkiaan seitsemän (liite 7). Vas-

tauksen antaneet jälleenmyyjät sijaitsivat pääkaupunkiseudulla, Vaasassa, 

Jyväskylässä, Porissa ja Oulussa. Tarjouksista laskettiin keskiarvo. (kuvio 9) 

 
 
Ohutsaumamuurattava Leca® Lex 300 harkko 360 kpl 

( 7 jälleenmyyjän keskiarvohinnat) 
 

  Harkko €/kpl 3,21 

Määrä Yks.  360 

Laasti  €/1000 kg 140 

Määrä sk 1 

Arvo Yhteensä 1297 € 

 

Perinteinen RUH-290 harkko 300 kpl 
(7 jälleenmyyjän keskiarvohinnat)  

 

  Harkko €/kpl 3,59 

Määrä Yks.  300 

Laasti €/1000 kg 70,95 

Määrä sk 3 

Arvo yhteensä 1291 € 

 

Kuvio 9. Harkkotarjoukset 

 

Harkkotarjouksista kävi ilmi, että esimerkin mukaisen kohteen perustusharkko-

jen kustannukset ovat valtakunnallisesti lähes samat harkkovaihtoehdosta 

riippumatta. Harkkotarjousten välillä oli kuitenkin kauppakohtaisia eroja ja tar-
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jouksista laskettu keskihajonta kertoo, kuinka paljon tarjouksen hinta keski-

määrin poikkesi yllä olevien tarjousten keskiarvosta. Ohutsaumamuurattavan 

harkon kohdalla keskihajonta oli 105,1 € ja RUH harkkojen kohdalla 62,5 €. 

(Liite 7) 

 

Harkkotarjousten lisäksi harkkojen muuraustyöstä kerättiin tarjouksia kaiken 

kaikkiaan kymmeneltä eri muurausliikkeeltä. Suurimmasta osasta muuraus-

liikkeitä vastaukseksi tuli, että hinta on sovittava tapauskohtaisesti, joten kat-

tavaa muuraustyön hintatietoa en tutkimukseen saanut. Suullisen kyselyn pe-

rusteella suurimmalle osalle muurausliikkeitä ohutsaumamuurattava perustus-

harkko oli tuttu. He eivät kuitenkaan olleet tehneet erillistä hinnoittelua eri 

harkkovaihtoehtojen välille. Kohteen hinnoitteluun vaikuttavat enemmän ra-

kennettavan kohteen muoto ja muurauksen ohella tehtävät lisätyöt. Kuusi 

muurausliikettä antoi harkkokohtaisen hinnan muuraustyöstä eri vaihtoehtojen 

välille. Keskiarvoltaan muuraustyö oli n. 20 % halvempaa ohutsaumamuurat-

tavilla harkoilla, kuin perinteisellä RUH-harkolla tehtynä. Otanta on kuitenkin 

hyvin pieni ja sen virhemarginaali on suuri. Tutkimustuloksena saatiin var-

muus, että mahdollinen edullisuus tulee työajan säästönä. 

6.3 Ohutsaumamuuratun harkon raudoitus ja laastisauma 

Minua kiinnosti, kuinka valmistaja oli ratkaissut raudoituksen suojaetäisyydet 

ja laastisauman riittävän tartunnan. Mikäli raudoitteen ympärille ei saada riittä-

vää laastipeitettä, raudoite joudutaan vaihtamaan ruostumattomaan tikas-

raudoitteeseen. Tämä johtaisi rakenteen kokonaiskustannusten nousuun. 

Raudoitteen ympärillä tulee olla myös riittävä laastipeite tartuntalujuuden saa-

vuttamiseksi.  

 

Valmistaja oli ratkaissut ongelmat kehittämällä tuotteelle oman laastin (Tau-

lukko 4). Lisäksi harkkoon oli tehty riittävän syvä raudoiteura, että 8 mm harja-

teräs mahtuu juuri eurokoodien mukaisten mitoitusohjeiden puitteissa laas-

tisaumaan (Kuva 1). (RIL 206-2010,83) 
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7 YHTEENVETO 

Harkkorakentaminen ja harkkotuoteteollisuus on yhä suurempien muutospai-

neiden alla. Harkkorakentaminen on hyvin suosittu perustusratkaisu pientalo-

jen pohjiin, mutta harkkovalmistajien on yhä vaikeampi erottua massasta. Ny-

kyaikaisissa harkkotehtaissa saadaan valmistettua tasalaatuista ja mittatark-

kaa tuotetta vuodenajasta riippumatta. Kaikkien valmistajien harkot ovat sil-

mämääräisesti samannäköisiä ja suuret valmistajat ovat myös poikkeuksetta 

laatusertifioineet tuotteensa. Valmistajakohtaiset erot ovat hyvin pieniä, mikä 

vaikeuttaa erottumista kilpailijoiden joukosta. Yksi valmistajista Maxit Oy Ab 

(nykyisin Saint-Gobain Weber Oy AB) on kuitenkin onnistunut saamaan tuote-

nimensä Leca-sora ja Leca-harkot niin tutuiksi kuluttajille, että kevytsoraharkot 

tunnetaan yrityksen tuotenimikkeellä valtakunnallisesti hyvin laajalti.  

 

Tutkimuksen (kuvio 4) mukaan asiakkaiden tärkeimmät ostopäätökseen vai-

kuttavat kriteerit ovat tuotteen hinta ja hyvät kokemukset tuotteesta. Tarjous-

pyyntökyselyn perusteella (kuvio 9) hintakilpailu kevytsoraharkoissa on hyvin 

tiukkaa, joten tavarantoimitus- ja rahtikustannukset vaikuttavat merkittävästi 

koko harkkokaupan toteutumiseen. Puhtaasti valmistajan keinoiksi kilpailijoista 

erottumiseen on jäänyt hyvä asiakaspalvelu, varma ja joustava tavarantoimi-

tus sekä markkinointi.  

 

Ohutsaumamuurattavaa perustusharkkoa valmistava yritys Saint-Gobain We-

ber Oy AB on lopettanut kokonaan perinteisen harkon valmistuksen ja keskit-

tynyt ainoastaan uuteen tuotteeseen. Uudella harkkomallilla ja muurausmene-

telmällä on haluttu tehdä pesäeroa muihin harkkovalmistajiin. Mittauudistukset 

ja muurausmenetelmän muutos on viety myös eristettyihin harkkoihin. Silmiin-

pistävin huomio Leca® Lex-harkon kohdalla on valmistajan markkinointi. Val-

mistaja esitteli tuotteensa ohutsaumamuurattavaksi tuotteeksi, mutta kuitenkin 

muuratessa käytettävä laasti luokitellaan yleislaastiksi. Lisäksi harkkoja kos-

kevat laatu- ja mittatarkkuusmääräykset menevät yleis- ja kevytlaasteilla muu-

rattavien tuotteiden mukaan. Itselläni oli kuva työn alkuvaiheessa, että näitä 
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tuotteita muurataan samalla tavalla, kuin esimerkiksi väliseiniä. Väliseinistä 

tuttu esim. kastelukannulla levitettävä ohutsaumalaastimuuraus tuntui helpolta 

ratkaisulta, minkä ansiosta kiinnostuin tutkimaan tuotetta lisää.  Konkreettises-

ti eron ohutsaumamuuraukseen huomasin vasta kun kävin valmistajan pitä-

mässä työnäytöksessä, jossa tuotetta muurattiin. Mielestäni matalasauma-

muurattava perustusharkko sopisi tuotteelle kuvaavammaksi nimeksi.  

 

Tutkimus lähetettiin yhteensä 365 henkilölle ja vastauksia tuli takaisin 102 

kappaletta. Tutkimukseni kohderyhmän valintaan vaikuttivat helppo tavoitetta-

vuus ja kyselyn kohdentaminen jatkuvasti kevytsoraharkkojen kanssa toimivil-

le henkilöille. Vastausprosentti 28 % ei ole kovin suuri, mutta kohdejoukon 

suuren koon ansiosta tuloksista saa suuntaa-antavan kuvan, kuinka ohut-

saumamuurattavaperustusharkko on otettu rakennusalan ammattilaisten ja 

jälleenmyyjien joukossa vastaan. Ohutsaumamuurattava perustusharkko näyt-

täisi saaneen jalansijaa rakentajien keskuudessa, sillä se on tutkimuksen mu-

kaan kiinnostava ja siihen tehdyt uudistukset ovat asiakkaiden tarpeet huomi-

oonottavia. Valmistaja on ratkaissut epäilemäni rakennustekniset ongelmat 

tuotteelle kehitetyllä erikoislaastilla. Lisäksi uusissa eurokoodeissa oli myös 

huomioitu uusi muuraustapa ja harkko. Myös kyselytutkimuksen tulokset puol-

sivat sitä, että harkon rakennusteknisiin ominaisuuksiin luotetaan rakentajien 

keskuudessa (kuvio 7.)  

 

 

Perinteisellä RUH-harkolla on pitkät perinteet rakentajien keskuudessa. Har-

kolla on rakennuttu pientalojen perustuksia jo kymmeniä vuosia. Rakentajien 

haastatteluiden ja tutkimuksen perusteella (Kuvio 8) mielipiteet rakentajien 

keskuudessa ovat nyt jakaantuneet kahtia.  

 

Tutkimustyön edetessä ilmeni kohtia, joita en ollut ottanut tarpeeksi hyvin 

huomioon. Suuret rakennusliikkeet tekevät harvemmin isoja kohteita kylmistä 

kevytsoraharkoista. Kokemukseni mukaan kohteet ovat pääsääntöisesti erilai-

sia osastoivia väliseiniä, tukimuureja ym. joita massiivisen kohteen aikana tu-

lee vastaan. Tällöin lyhyet työajan säästöt eivät nouse ison urakan kannalta 
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merkittäviksi. Mikäli työmaalla on totuttu käyttämään jotain tiettyä harkkoa, työ 

sujuu nopeammin kuin uuden muuraustekniikan ja tuotteen opettelu.  Tutki-

mustyössäni olisin voinut vielä tarkemmin paneutua omakotirakentajien ja 

pienten asennusliikkeiden mielipiteisiin tuotteesta. Moni omakotirakentaja ra-

kentaa harkkoperustukset itse tai tilaa työn pieniltä muutaman hengen toi-

minimillä toimivia rakennusporukoilta. Omakotitalojen pohjarakennustöissä 

juuri nämä pienet yritykset ovat ratkaisevassa asemassa, jos urakoitsija saa 

itse päättää millä harkolla kohteen toteuttaa. Tällöin mahdolliset työtä ja työ-

aikaa helpottavat ratkaisut, saavat urakoitsijan ostamaan harkot, jopa hieman 

kalliimmalla mikäli työajansäästö on merkittävä.  

 

Tutkimustyö olisi hyvä tehdä uudestaan vuoden tai kahden kuluttua, sillä suu-

rin osa muurausliikkeistä vasta harjoitteli ohutsaumamuurattavan perustus-

harkon käyttöä, eivätkä olleet hinnoitelleet tuotteita erikseen. Uusintatutkimus 

paljastaisi myös, ovatko ohutsaumamuurattavan harkon markkinanäkymät 

parantuneet vai heikentyneet. 

 

Tutkimuksen aikana sain hyvää tietoa kevytsoraharkkorakentamisesta ja sy-

vensin tietämystä myös tuotteiden valmistukseen sekä markkinointiin liittyen. 

Työn tilaaja sai tietoa kilpailevan tuotteen markkinanäkymistä ja ajatuksia 

omantuotannon suunnitteluun.  
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Liite 3. Leca® Lex rakenteen poikkileikkaukset 
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Liite 4. Leca® Lex maanpaineseinän mitoitus 
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Liite 5. Saatekirje kyselytutkimukseen 

 

Terve 

Minun nimeni on Anssi Pentsinen ja olen Jyväskylän Ammattikorkeakoulun ra-

kennustekniikan opiskelija. Teen opinnäytetyötä kevytsoraharkoista ja ohut-

saumamuurauksesta. Olisiko teillä tai kollegallanne hetki aikaa vastata muuta-

maan kysymykseen? Kysymyksiin vastaaminen vie vain muutaman minuutin ja 

voitte tehdä sen netissä rastiruutuun menetelmällä. Tutkimukseen pääsette seu-

raavasta linkistä: http://www.surveymonkey.com/s/KHCVBG2 

 

************************************************ 

Anssi Pentsinen 

Rakennustekniikka (Tra6s1) 

0407615743 
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Liite 6. Internet-kyselytutkimuslomake 
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Liite 7. Kevytsoraharkkojen hintavertailu
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