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1. YLEISTÄ
Maanvarainen perustus on yleisin perustamistapa pientaloissa. Alapohja on edullisinta tehdä maanvaraisena silloin, 
kun rakennuspaikan korkeuserot ovat pienet. Suuremmilla korkeuseroilla täyttömäärät kasvavat merkittävästi.

Kellarillinen perustus on usein rinnetonteilla käypä ratkaisu, mutta se voidaan tehdä myös tasaiseen maastoon.

Ryömintätilainen perutus kantavalla alapohjalla soveltuu parhaiten, kun perustukset maaperän heikon kantavuu-
den takia joudutaan paaluttamaan tai halutaan välttää korkeita täyttökerroksia.

Yleisimmät harkkoperustukset

Eristettyä Luja-ponttiharkkoa Pontti EH-420 voidaan 
käyttää matalaenergiatalojen ulkoseinissä. Eristetyn 
Luja-ponttiharkkoseinän U-arvo on 0,12 W/(m2K).
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2. VALMISTELEVAT TYÖT 
Rakennuspohjan laatu on syytä selvittää jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Maapohjan kantavuuden ja 
perustamistavan ja –syvyyden selvittämiseksi on rakennuspaikasta syytä tehdä pohjatutkimus tarpeelliseksi katso-
tussa laajuudessa.

Ennen rakennustyön aloittamista pyydetään kunnan rakennusvalvonnalta tai mittausosastolta rakennuksen nurk-
kapisteiden ja korkeusaseman merkintä. Linjapukit rakennetaan riittävän kauas tulevan rakennuksen reunasta. 
Rakennuksen seinälinjat merkitään käyttäen apuna linjapukkeja ja linjalankoja tai elektronisia mittalaitteita sekä 
viranomaisten merkitsemiä nurkkapisteitä. 

Ennen varsinaisia kaivuutöitä rakennuspaikalta aina 2...3 m tulevan rakennuksen seinälinjojen ulkopuolelta raiva-
taan puut ja poistetaan multa, turve sekä muu humuspitoinen maa-aines.  Varsinainen kaivuu ulotetaan rakenne-
suunnitelmissa mainitun perustamissyvyyden alapuolelle siten, että anturan alle voidaan laittaa vähintään 200 ... 
300 mm paksu tiivistetty sorakerros. Kaivuutyö tehdään siten, että perusmaa viettää rakennuksen keskeltä kaivan-
non reunoille päin kaltevuudessa n. 1:100. 

Kaivuutöiden jälkeen pyydetään rakennusvalvonnalta pohjakatselmus.
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Anturan alle tulee vähintään 200 mm paksu hyvin tiivis-  
tetty sorakerros. Anturan tullessa suoraan vettä läpäise- 
mättömän maakerroksen päälle on anturaan asennet-
tava läpivientiputkia n. 2 metrin välein sisäpuolisen ve- 
den ohjaamiseksi salaojiin. Vaihtoehtoisesti anturan alle 
tehdään salaojasoralla täytetty n. 100 mm syvä 200 mm 
leveä ura. 

Salaojaputket asennetaan siten, että salaojaputken ylä- 
pinnan tulee olla joka kohdassa viereisen seinäanturan 
alapintaa alempana. Suositeltava kaato salaojaputkille 
on yleensä vähintään 1:100.  
 
Salaojaputkea ympäröivän salaojasorakerroksen tulee 
olla salaojaputken alla ja sivuilla vähintään 100 mm ja 
putken päällä 200 mm.

Kaivanto täytetään noin 300 mm:n kerroksina. Täytesora 
kostutetaan ja tärytetään tiiviiksi ennen seuraavaa täyt-
tökerrosta, niin saadaan painumaton maapohja perus-
tuksille.

Anturan nurkkapisteet merkitään ja mitataan linjapuk-
kien ja linjalankojen avulla. Anturaharkot asennetaan 
linjalankojen avulla. Anturaharkkomuottiin asennetaan 
tarvittava raudoitus. Valettaessa maata vasten tulee rau-
doituksen betonipeitteen olla vähintään 50 mm. Valun 
aikana on huolehdittava, että teräkset pysyvät suunni-
tellussa asemassa. Valun yhteydessä on syytä kiinnittää 
huomiota anturan yläpinnan korkeusasemaan ensim-
mäisen harkkokerroksen muuraustyön helpottamiseksi. 
Ensimmäinen laastisauma anturaa vasten voi olla nor-
maalia (5 mm) suurempi anturan yläpinnan korkeusase-
man tasaamiseksi. Tämä on syytä ottaa huomioon laas-
timenekissä. 

3. ANTURAN JA PERUSMUURIN RAKENTAMINEN
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Anturan ristimitat on syytä tarkistaa. Perusmuurin nurk-
kapisteet merkitään valettuun anturaan linjapukkien ja 
linjalankojen avulla (kuva 6). Perusmuurin muurausta 
varten kiinnitetään anturan kylkeen muurausjohteet 
(kaksi lautaa pystyyn siten, että lautojen toinen syrjä on 
perusmuurin ulkolinjassa), joihin merkitään harkkoker-
rosten korkeusetenemä 200 mm. Jos anturan yläpinnas-
sa on pienoista korkeuseroa, mittaus kannattaa aloittaa 
korkeimmasta kohdasta.

Harkkomuuraus aloitetaan perusmuurin nurkasta. Nur-
kissa käytetään erillistä kulmaharkkoa. Seinän toiseen 
päähän tulee yleensä sovituskappale, jonka pituus riip-
puu seinän pituudesta. Sovituskappaleen tulee olla vä-

hintään 78 mm, minkä vuoksi joudutaan mahdollisesti 
lyhentämään kahta viimeistä harkkoa.  Jos harkkokuvio 
jää näkyviin, niin ulkonäkösyistä käytetään tällöin yleen-
sä puolen kiven limitystä. Muussa tapauksessa limitykse- 
nä voidaan käyttää minimilimitystä 78 mm. Kun muu- 
rauksen halutaan etenevän puolen kiven limityksellä, 
niin harkosta leikataan vakiosovituskappale, jonka pi-
tuus on Pontti RUH-420 harkolla 320 mm. Muissa hark-
koleveyksissä noin puolen kiven limitys toteutuu ilman 
vakiosovituskappaletta. Harkot voidaan katkaista ko-
vametalliteräisellä sahalla, tarkoitukseen tehdyllä sähkö-
sahalla tai isoteräisellä kulmahiomakoneella.

harkko
lyhennetty

kulmaharkko

kulmaharkko
toisinpäin

49
8

420

42
0

498

320

1. harkkokerros

2. harkkokerros

vakiosovituskappale
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Harkot kannattaa kantaa rakennuksen lähelle nopeutta-
maan työn etenemistä.

Muuraus suoritetaan sisäpuolelta. Harkkomuuraus ete- 
nee nurkasta aloittaen harkkokerros kerrallaan. Linja- 
langat nostetaan muurauksen edetessä tulevan hark-
kokerroksen yläreunan tasolle. Harkkokerrosten kor-
keus ja suoruus varmistetaan linjalaudalla ja -langalla.

Harkot muurataan ohutsaumamuurauslaastilla. Talvi-
olosuhteissa käytetään pakkaslaastia. Laastisauman 
paksuus on 5 mm, joten 195 mm korkeiden harkkojen 
etenemä korkeussuunnassa on 200 mm. Laastin levit-
tämiseen voidaan käyttää erityistä muurauskelkkaa, joka 
nopeuttaa työtä ja säästää laastia. 200 mm ja  leveäm-
mät harkot muurataan ns. rakosaumalla, jossa harkon 
rei’itetyn keskiosan kohdalla ei ole laastia. Kapeammat 
harkot muurataan umpisaumalla, samoin eristeharkon 
kuoret. Harkkojen pystysaumoissa ei käytetä laastia. 
Poikkeuksena ovat katkaistut harkot, joiden leikattu-
jen päiden pystysaumoissa käytetään laastia. Laastia 
käytetään myös pystysaumassa, jossa harkon pontattu 
pääty liittyy toisen harkon kylkeen. 

Harkot on pidettävä puhtaina. Talvella on huolehdittava,  
että harkot eivät ole märkiä, lumisia tai jäisiä.  
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Harkot voidaan nostaa suoraan lavalta paikoilleen laas-
tin päälle. Harkko työnnetään kiinni edellisen harkon 
päätypintaan ja lasketaan sen jälkeen valmiin laastiker-
roksen päälle. Harkko kopautetaan kumivasaralla lo- 
pullisesti paikalleen. Harkkoa ei pidä liikuttaa laastiker-
roksen päällä, jotta  harkon ja laastin välinen tartunta ei 
heikkene.

Harkon raudoitusurat täytetään laastilla ennen har-
jaterästen asentamista. Teräkset painetaan laastilla 
täytettyyn uraan. Nurkan raudoitus tehdään kuvan  
osoittamalla tavalla taivuttamalla ja limittämällä ulko-
reunan teräkset. Limityspituuden minimiarvo on 8 mm:n 
harjateräksellä 700 mm. Teräkset sopivat kulmaharkko-
jen raudoitusuriin harkkoa työstämättä.

Laastipurseet poistetaan ennen laastin kovettumista. 
Laastisaumat hiotaan esim. styrox- tai uretaanipalalla, 
mikä helpottaa jatkossa pinnoitustyön suorittamista. Nurkan raudoitus 

700
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Anturan yläpintaan sokkeliliittymään tehdään laastilla viiste. Matalaperustuksissa harkkopinta pinnoitetaan slam-
maamalla (notkean laastin levitys harjaamalla), oikaisulaastilla tai ohutrappauslaastilla sekä maan päälle  että maan 
alle jääviltä osilta. Pinnoituksella saavutetaan riittävä ilmatiiveys ja suljetaan harkon pintahuokoset. Radonalueilla 
pinnoitus tehdään perusmuurin molemmille puolille. Laasti levitetään lastalla alhaalta aloittaen ja slammataan. 
Maanpinnan yläpuolelle näkyviin jäävä pinta voidaan käsittelyn jälkeen pinnoittaa erilaisilla valmiilla värilaasteilla 
tai rouhepinnoitteella.

Maanpinnan alapuoliset osat eristetään tarvittaessa kosteudelta perusmuurilevyllä tai bitumilla. Bitumikermi-
eristys ulotetaan anturan pystypintaan n. 100 mm anturan yläreunasta ja harkkosokkelissa perusmuurilevyn alle  
n. 100 mm.  Slammatun pinnan päälle asetetaan huolellisesti yläreunastaan kiinnitetty kosteudeneristyslevy (kuva 
17). Kosteudeneristyslevyt limitetään vaakasuunnassa vähintään 100 mm ja pystysuunnassa 200 mm.

4. PERUSTUKSEN PINTAKÄSITTELYT JA ERISTYKSET

Kellarillisen rakennuksen maan alle jäävä seinä on aina eristettävä kosteudelta.  Kun perusmuuriin ei kohdistu suora-
naista vedenpainetta, voidaan käyttää epäjatkuvia vedeneristeitä kuten perusmuurilevyjä. Vaativammissa kosteus- 
olosuhteissa käytetään jatkuvia vedeneristeitä, esim. bitumieristeitä. Radonalueilla kellarin seinän ulkopuolisena 
vedeneristeenä suositellaan käytettäväksi kumibitumikermiä, jolloin seinästä saadaan samalla riittävän tiivis radon-
kaasuille.

 Notkean laastin levitys harjaamalla Oikaisulaastin levitys

Perusmuurin vesieristys



LUJA-PONTTIHARKKO TYÖOHJE 11

Vesieristys ulotetaan aina niin alas, ettei vesi jää anturan päälle, vaan valuu salaojiin. Ennen vedeneristyksen asen-
tamista seinä pinnoitetaan oikaisulaastilla tai ohutrappauslaastilla. Mahdollinen lisälämmöneristys asennetaan ve-
deneristyksen ulkopuolelle. Lämmöneristeenä voidaan käyttää EPS- ja XPS-levyjä, kevytsoraa tai kevytsoratäytteisiä 
geosäkkejä. Kevytsora ja geosäkit muodostavat samalla seinän viereen pystysuuntaisen salaojakerroksen. Muussa 
tapauksessa perusmuurin viereen tuleva pystysuuntainen salaojakerros (leveys vähintään 200 mm) tehdään täyt-
töjen yhteydessä. Tiili- ja puurakenteet tulee aina eristää harkkopinnasta bitumihuopakaistaleen avulla. Lisäksi on 
huolehdittava sauman ilmatiiveydestä. Puurakenteisen seinän alajuoksu kiinnitetään harkkoon tarkoitukseen sovel-
tuvalla kevytbetoniruuvilla tai tulpallisilla kiinnikkeillä. Ylin harkkokerros tiivistetään oikaisulaastilla koko pinnaltaan.

BITUMIKERMI

Perustuksen viereinen täyttö tehdään routimattomalla 
ja vettä läpäisevällä karkealla soralla tai kevytsoralla. 
Täytön yläosa tiivistetään vettä läpäisemättömällä 
maa-aineksella. Täyttöjen jälkeen lopullinen maanpinta 
kallistetaan 1:20 rakennuksen seinästä ulospäin 3 metrin 
matkalta.

bitumikermi
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5. ULKOSEINÄN MUURAUS
Lämpimän rakennuksen ulkoseinissä käytetään eristet- 
tyä Pontti EH-420 harkkoa, jossa harkkokuorien välissä 
on polyuretaanieriste. Perustusten maanalaisiin osiin 
käytetään Pontti RUH-420 harkkoa ja maanpäälliset osat 
sekä kellarin seinän kaksi ylintä kerrosta tehdään eriste-
tystä harkosta Pontti EH-420. Myös matalaperustuksissa 
eristettyä harkkoa voidaan käyttää routaeristeen ylä- 
puolisissa perusmuurin osissa.    

Harkkojen yläpinnassa oleviin  uriin  sijoitetaan tarvittava 
pituussuuntainen raudoitus. Järjestelmään kuuluu rau-
doitusuraan helposti sopiva tikasraudoite, jolla saadaan 
hyvä tartunta laastiin. Vaakasaumoihin sijoitetaan myös 
muuraussiteet.
 
Aukkojen ylityksiin käytetään kylmäsillattomia palkki-
harkkoja Pontti EP-420, joiden uriin asennetaan palkin 
vaatima raudoitus ja urat täytetään betonilla.

Pontti EH-420 harkkojen muuraukseen käytetään ohut-
saumamuurauslaastia tai talviolosuhteissa pakkaslaas-  
tia. vaakasauman paksuus on 5 mm, jolloin 195 mm 
korkealla harkolla päästään 200 mm:n etenemään pys-
tysuunnassa.

Muuraustyö aloitetaan nurkasta pääsääntöisesti täysillä 
harkoilla. Kulmissa käytetään kulmaharkkoja, joita on 
oikea- ja vasenkätisinä. Kulmaharkkoja on erikseen sekä 
ulko- että sisäkulmaa varten. Tarvittava limitys saadaan 
aikaan käyttämällä seuraavassa kerroksessa toisenkätistä 
kulmaharkkoa. Muurauksen päättyessä kulmaan tai auk-
koon, viimeinen harkko katkaistaan sopivaan mittaan. 
Seinän päissä joudutaan yleensä käyttämään lyhennet-
tyä harkkoa. Limityspituuden ja katkaistun harkon tu-
lee olla vähintään 78 mm. Limityksen jäädessä näkyviin 
käytetään yleensä puolen kiven limitystä.

Harkot voidaan katkaista kovametalliteräisellä sahalla, 
tarkoitukseen tehdyllä sähkösahalla tai isoteräisellä kul-
mahiomakoneella.

Muuraustyö etenee harkkokerros kerrallaan. Linjalangat 
nostetaan muuraustyön edetessä aina seuraavan hark-
kokerroksen yläreunan korkeudelle. Harkkokerrokset, 
joiden alapuoliseen saumaan tulee raudoitteiden jat-
koksia tai muuraussiteitä, saadaan oikeaan korkoon, kun 
muut harkkokerrokset muurataan mahdollisuuksien mu-
kaan hiukan linjalangan alapuolelle harkkojen yläpinnan 
saamiseksi oikeaan korkoon

Saumalaasti levitetään harkon molempien kuorien pääl- 
le jättäen eristeen kohta vapaaksi. Laastia tulee käyttää 
siten, että se ei juuri pursua harkon ulkopuolelle tai eris-
teen päälle. Muuraustyön helpottamiseksi laastin levi-
tykseen voidaan käyttää erityistä muurauskelkkaa, joka 
jättää eristeen kohdan paljaaksi. Eristeen kohtaa ei 
saa täyttää, koska se huonontaisi seinän lämmöneris- 
tyskykyä. Vaakasaumassa voidaan käyttää lisäeristeenä 
vähän paisuvaa polyuretaanivaahtoa. Vaahto purso-
tetaan kahtena kaistana saumauspistoolin avulla. Poly-
uretaanivaahto laitetaan laastin levittämisen jälkeen.  

Kulmaharkkojen eristeen liittyminen pystysaumoissa 
tiiviisti suoran harkon eristeeseen varmistetaan vähän 
paisuvalla polyuretaanivaahdolla.
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Harkko työnnetään kiinni edellisen harkon päätypintaan 
ja lasketaan alas valmiin laastikerroksen päälle. Harkko 
kopautetaan kumivasaralla lopullisesti paikalleen. Hark-
koa ei tämän jälkeen saa enää liikuttaa laastikerroksen 
päällä jotta  harkon ja laastin välinen tartunta ei heik-
kene. Ylipursunut laasti poistetaan saumoista mahdol-
lisimman pian.  Laastisaumat hiotaan esim. styrox- tai 
uretaanipalalla, mikä helpottaa jatkossa pinnoitustyön 
suorittamista. 

Aukkojen pieliin laitetaan ohjauslaudat, joiden avulla 
pystypielet saadaan suoriksi.  Aukon ja karmin joka sivulle 
tulee jäädä riittävä, noin 15 mm:n asennus- ja tiivistys-
vara. Aukon yläpuolelle laitetaan palkkiharkot. Palkki-
harkkokerrosten lukumäärä 1...3 rakennesuunnitelmien 
mukaisesti. Palkkiharkkojen tulee ulottua vähintään  
250 mm aukon reunojen yli.

Palkkiharkot asennetaan ilman laastia pystysaumoissa, 
tuetaan huolella ja oikea sijainti tarkistetaan linjalan- 
galla. Suunnitelmien mukainen raudoitus tuetaan esi-
merkiksi muovivälikkeillä tai nauloilla. Raudoituksen 
tulee jatkua yhtenäisenä aukon kohdalla ja sen tulee 
jatkua vähintään 300 mm yli aukon reunan alemmassa 
ja vähintään 900 mm ylemmässä palkkikerroksessa. 
Palkkiharkossa oleva ura valetaan täyteen, esimerkiksi 
betonilla C25/30 tai kuivabetonilla S100. Kouruihin tar-
vittavan betonin määrä on 20 l/m. Valussa ei saa käyttää 
laastia. Betonin on oltava niin juoksevaa, että se täyt-
tää kunnolla koko uran ja että se voidaan tiivistää esim. 
laudan pätkällä. Betoniin ei saa jäädä nk. rotankoloja. 
Raudoitusten on pysyttävä paikoillaan tiivistyksen ai-
kana. Valun pinta tasataan muurauskauhalla tai teräs- 
lastalla. Harkkojen saumoista ylipursunut betoni 
poistetaan välittömästi. Valunaikaiset tuet puretaan 
betonin kovetuttua, esimerkiksi 1…2 viikon kuluttua 
valusta. Mikäli betonin kovettumisolot ovat huonot, aika 
on pidempi. Lämpötiloja seuraamalla todetaan lujuuden 
kehittyminen. Leveiden aukkojen ylitykseen voidaan 
käyttää betonipalkkia tai erilaisia muototeräsprofiileja, 
joiden koko ja tyyppi valitaan käytettävän harkon, jän-
nevälin ja kuormituksen mukaan.
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Puurakenteisen väli- tai yläpohjan alapuolinen harkko- 
kerroksessa käytetään palkkiharkkoa Pontti EH-420 Palk-
ki. Palkin uraan tehtävä valu ja teräkset muodostavat 
rakennuksen ympäri kiertävän rengaspalkin. Kun hark-
kojen päälle tulee betonilaatasto, johon rengasraudoi-
tus voidaan sijoittaa, erillistä palkkiharkkokerrosta ei tar-
vita. Kuitenkin suositellaan, että myös betonilaatan alla 
käytetään palkkiharkkokerrosta. Ontelolaattojen nimel-
linen tukipituus kevytsoraharkkojen päällä on 80 mm.

Rengaspalkki 
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Harkon yläpinnassa olevat urat täytetään laastilla en-
nen raudoitteiden asentamista. Raudoitteet painetaan 
uriin. Korroosion estämiseksi ja hyvän tartunnan var-
mistamiseksi laastin tulee ympäröidä raudoitusta joka 
puolelta. Ympäristön rasitusluokan MX4 (suolarasitetut 
kohteet esim. merenrannalla tai suolattujen teiden var-
silla) tulee harkkojen ulkokuoressa käyttää sinkittyä tai 
ruostumatonta terästä.

Kulmissa tikasraudoitteen ulommainen tanko katkais-
taan ja raudoite taivutetaan kulman muotoon. Taivutettu 
pää limitetään jatkospituuden verran toisen suuntaisen 
seinän raudoitteen kanssa. Jatkospituuden minimiarvo 
on 8 mm:n harjateräksellä 700 mm ja tikasraudoitteella 
400 mm. 

Ylimmän harkkokerroksen alapuoliseen vaakasaumaan laitetaan muuraussiteet ø4 k 500 (1 kpl/harkko). Muuraus-
siteet k 500 (1 kpl/harkko) laitetaan myös välipohjan ala- ja yläpuoliseen vaakasaumaan. Yli 3,5 m korkeissa seinissä 
muuraussiteitä tulee olla koko seinän alueella vähintään 4 kpl/m2. 

Seinään tulevat raudoitukset asennetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kutistumisraudoitukseksi harkon mo-
lempiin kuoriin laitetaan vähintään 8 mm:n harjateräkset tai 2ø4 mm:n tikasraudoitteet vähintään joka kolman-
teen saumaan ellei suunnitelmissa ole muuta mainittu. Tämän lisäksi vaakaraudoitus on laitettava ikkuna-aukon 
alapuoliseen saumaan ja aukkojen yläpuolisen palkkiharkon saumaan  sekä seinän alimpaan ja ylimpään saumaan. 
Vaakaraudoitus laitetaan lisäksi betonirakenteisen välipohjan ylä- ja alapuoliseen saumaan. Aukon ala- ja yläpuo- 
linen raudoitus ulotetaan vähintään teräksen jatkospituuden verran aukon reunan yli. 

palkki  T10
>250 >250

T8 tai 2Ø4

T8 tai 2Ø4

EH-420
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Ikkuna- ja oviaukkojen pieliin laitetaan yksi 4 mm:n ruos-
tumaton muurausside jokaiseen saumaan. Side laitetaan 
vähintään 150 mm:n päähän aukon reunasta, jotta ovien 
ja ikkunoiden kiinnittämisessä tarvittavat apukarmit 
mahtuvat niille eristeeseen tehtyihin uriin. Jos apu-
karmeja ei tule, niin vaakasaumat tiivistetään aukkojen 
pielissä esim. polyuretaanivaahdolla.

Väliseinä ja ulkoseinä sidotaan toisiinsa muuraussiteillä. 
Muurausside sijoitetaan jokaiseen vaakasaumaan. Yleen-
sä väliseinät muurataan runkomuurauksen jälkeen.
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6. IKKUNOIDEN JA OVIEN ASENNUS
Ikkunat ja ovet kiinnitetään eristeharkon eristeeseen kiinnitettyyn apukarmiin. Apukarmien asentamista varten  
eristettä poistetaan karmin vaatimalta alueelta. Apukarmi kiinnitetään eristetilaan polyuretaanivaahdolla. 

 Ikkunan liittyminen Luja-ponttiharkkoseinään 

muuraussiteet k600

EH-420 palkki

mukaan
aukon leveyden

tiivistys polyuretaanisaumavaahdolla
2/3 karmin leveydestä
ulkopuoliseen osaan min.villa

muuraussiteet k200

painekyllästetty puu 50*100

tiivistys polyuretaanisaumavaahdolla

ulkopuoliseen osaan min.villa
2/3 karmin leveydestä

A

A-A

ikkunapelti

ympärille polyuretaanivaahto

tippanokka
laastilla

Pontti EH-420
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Kevytsorabetoni on huokoista, joten aukkojen pielet ik- 
kunoissa ja ovissa on käsiteltävä oikaisulaastilla tai ta-
soitteella. Ikkuna- ja ovipieliin asennetaan ohjauslaudat 
oikaisukerroksen paksuuden mukaan. Oikaisu ja pielien 
täyttö tehdään ohutrappauslaastilla tai vastaavalla.  

Ikkuna- ja ovipielien käsittely 

Ikkunakarmi sovitetaan paikoilleen kiilaamalla. Karmin 
suoruus tarkistetaan vesivaa’alla ja ristimittauksella, ikku-
nan karmin tiivistäminen tehdään huolellisesti.  Ikkunoi-
den sisäpuoli tiivistetään n. 2/3 karmin syvyydestä poly- 
uretaanisaumavaahdolla ja ulko-osa mineraalivillalla. Ik-
kunoiden tiiveys varmistetaan elastisella saumausmas-
salla ikkunoiden sisäpuolelta. Koska polyuretaanisauma-
vaahto turpoaa, on ikkunan karmien tuenta vahvistettava 
tukipuilla. Saumavaahto pursotetaan väliin varoen liiallista 
täyttöä. Kun saumavaahto on kuivunut, ylipursunut vaah-
to leikataan pois. Lopuksi ikkunan pielet viimeistellään 
rappaamalla, pintakäsittelyllä ja vesipiellillä. Ikkunan ylä-
puoliseen rappaukseen tulee tehdä tippanokka , jotta vesi 
ei pääse ikkunarakenteisiin.

Ikkunakarmin sovitus paikoilleen kiilaamalla 

 Ikkunakarmin tiivistäminen 
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7. SÄHKÖASENNUKSET JA PAIKKAUKSET
Harkon työstäminen onnistuu tavallisilla käsityövälineillä. Sähkörasioiden vaatimat upotukset voidaan tehdä myös 
rasiaporalla. Sähkövetojen vaatimat urat pyritään tekemään seinän pystysuunnassa. Pitkä vaakasuuntainen ura 
saattaa vaikuttaa seinän kantokykyyn, jolloin asiasta on neuvoteltava rakennesuunnittelijan kanssa.  Urat voidaan 
tehdä esim. sähkökäyttöisellä roilokoneella. Luja-ponttiharkoissa olevia pystyreikiä kannattaa hyödyntää sähköput- 
kien asennuksessa.

Rasiapora Urakaavin 

Sähköputket kiinnitetään roiloihin esim. nauloilla.  Putkien asentamisen jälkeen roilot täytetään laastilla tai pika-
täyttömassalla ennen varsinaista pintakäsittelyä.  Laastipaikkauksen tartunta sähköputkiin varmistetaan sivelemällä 
niihin saneerauslaastia tuuhealla maalaussiveltimellä. Tarvittavat paikkaukset ja korjaukset tehdään laastilla 2...3 
päivää ennen rappaustyön aloittamista. Ennen rappausta poistetaan seinäpinnasta laastipurseet, pöly ja suolahärme 
kaapimalla tai harjaamalla. Ulkona pinnat voidaan puhdistaa paineilmalla tai painepesurilla ja sisätiloissa imurilla. 

Jotta sähköputkien läpiviennit eivät heikennä talon tiiviyttä, seinän ja läpivientien liitoskohdat on tiivistettävä tarkoi-
tukseen valmistetulla teipillä tai valmiilla tiivistyslaipoilla.

Harkon lohkeamien paikkaus
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8. SEINIEN PINNOITUS

8.1 PERUSMUURIN PINNOITUS

Perusmuurin pinnoitusta on käsitelty kohdassa Perus-
tuksen pintakäsittelyt ja eristykset. 

8.2 ULKOSEINÄN PINNOITUS

Ulkoseinät pinnoitetaan kaksikerrosrappauksella. Hark-
koseinät oikaistaan ohutrappauslaastilla kahteen ker-
taan. Pinnoittaminen tehdään värillisellä julkisivulaastil-
la, silikonihartsipohjaisella maalilla tai pinnoitteella. 
Silikonihartsipohjaisten tuotteiden  etuna on tasaväri-
syys ja likaa hylkivä pinta.  Sementtisideaineisilla tuot-
teilla saadaan puolestaan elävä pinta. Lopullinen pinta 
voidaan tehdä joko hiertämällä tai ruiskuttamalla.

Kaksikerrosrappauksessa oikaisulaasti levitetään sei-
nään joko koneella tai käsin. Oikaisu tehdään kahtena 
kerroksena. Ensimmäisen kerroksen on annettava kui- 
vua n. vuorokausi ennen toista kerrosta. Laasti levitetään 
alhaalta ylöspäin ja tasoitetaan välittömästi teräslastalla.

Pinta voidaan viimeistellä harjaamalla kevyesti yhden-
suuntaisin vedoin.

Harkkoseinän yläpinta tiivistetään oikaisulaastilla koko 
pinnaltaan.

Tasoitusta oikaisulaastilla

Vähintään ensimmäinen rappauskerros suositellaan 
tehtäväksi ennen talven tuloa, jolloin rakenne pääsee 
paremmin kuivumaan. Jos rappaus tehdään koko-
naan valmiiksi ennen ensimmäistä lämmityskautta, on 
suositeltavaa käyttää pohjarappauksen vahvistuksena 
lasikuituverkkoa. Verkko painetaan ensimmäiseen 
märkään rappauskerrokseen rappaustyön yhteydessä.

Harkkoseinän yläpinnan tiivistys laastilla
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8.3 VÄLISEINIEN TASOITUS

Sisäseinät oikaistaan ohutsauma- tai oikaisulaastilla. 
Lasikuituverkkoa käytetään vahvistuksena betonivalu-
jen ja harkkojen rajakohdissa, aukonylityspalkkien koh-
dalla, aukkojen kulmissa ja muissa halkeilulle alttiissa 
kohdissa. Lasikuituverkkoa käytetään myös silloin, kun 
aikataulusyistä rakenteet eivät ole ehtineet riittävästi  
kuivua ja kutistuma ei ole vielä täysin tapahtunut ennen 
tasoitusta.

Rakenteen ilmatiiveyden ja kosteusteknisen toimin-
nan varmistamiseksi harkkoseinät tulee tasoittaa myös  
alaslaskettujen kattojen kohdalta, kiintokalusteiden ja 
panelointien takaa.

Kuivat tilat tasoitetaan tasoitteella. Pinta voidaan maa-
lata, tapetoida tai kuvioida halutulla tavalla. Kosteissa ti-
loissa seinäpinta tasoitetaan märkään tilaan soveltuvalla 
tasoitteella. Vedeneristys tehdään sertifioidulla veden-
eristysjärjestelmällä valmistajan ohjeen mukaan.

Oikaisulaastin levitys aloitetaan alhaalta. Laastikerroksen 
paksuutta seinällä säädellään lastan kallistusta ja painoa 
muuttamalla.

Oikaisulaastin levitys

9. RAUDOITTEET JA TYÖVÄLINEET
Luja-ponttiharkkoseinissä käytettävät raudoitteet ovat  
 
- tikasraudoite ruostumaton Bi37R
- ruostumattomasta teräksestä tehty muurausside ø4

Lisäksi tarvitaan harjaterästä T8 A500HW.

 Tikasraudoite

Muurausside

Tarvittavia työvälineitä ovat:

- metrimitta
- vesivaaka
- laastikauha
- kumivasara
- pinnoituslasta
- muurauskelkka
- kovametalliteräinen saha 
- rasiapora
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10. LUJA-PONTTIHARKOT
LUJA-PONTTIHARKKOJEN MITAT JA PAINOT

HARKKO  PITUUS LEVEYS KORKEUS Kg/KPL KPL/M2 LAASTIME-
NEKKI

mm mm mm litra/harkko

Pontti VSH-88 puolikas 300 88 297 4,5 11,1 0,2

Pontti VSH-88 600 88 297 9,1 5,6 0,4

Pontti VSH-88 uraharkko 600 88 297 8,4 5,6 0,4

Pontti UH-100 500 100 195 6,6 10 0,5

Pontti UH-125 500 125 195 8,3 10 0,6

Pontti UH-150 500 150 195 10,0 10 0,6

Pontti RUH-200 500 200 195 11,1 10 1,0

Pontti RUH-200 kulma 500 200 195 13,0 5/m 1,1

Pontti RUH-250 500 250 195 14,5 10 1,1

Pontti RUH-250 kulma 500 250 195 15,0 5/m 1,1

Pontti RUH-300 500 300 195 16,0 10 1,2

Pontti RUH-300 kulma 500 300 195 16,9 5/m 1,7

Pontti RUH-420 500 420 195 21,8 10 1,5

Pontti RUH-420 kulma 500 420 195 24,1 5/m 2,0

Pontti EH-420 500 420 195 16,9 10 0,9

Pontti EH-420 ulkokulma 290 420 195 8,5 5/m 0,5

Pontti EH-420 sisäkulma 330 420 195 11,9 5/m 0,6

Pontti EH-420 palkki 500 420 195 13,2 1) 10 0,7

Taulukko 1. Kevytsorabetoniharkkojen tekniset ominaisuudet1) Ilman täyttövalua; täyttövalu 9,3 litraa/harkko
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