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1. Kennoharkkorakenne ja
-muuraus
1.1 Poroton-harkkotyypit
Poroton-ulkoseinärakenne on monoliittinen, yksiaineinen
ja hengittävä harkkorakenne, joka voi olla muurattu joko
avokennoisista harkoista (U8-harkko) tai perliittitäytteisistä*
harkoista (S8-, T6,5- ja T7-harkko). Ulkoseinärakenne
täyttää sellaisenaan, ilman erillistä lämmöneristettä, ulkoseiniltä vaaditun 0,17 W/m2K lämmöneristysvaatimuksen.
Käytännössä ulkoseinä on energiatehokkuudeltaan
kuitenkin laskennallista U-arvoaan parempi, sillä paksun
rakenteensa ansiosta se sekä varastoi lämpöä että tasaa
lämpötilojen vaihtelua kaikkina vuodenaikoina perinteisen

massiivitiilirakenteen tapaan. Harkoilla on lisäksi suuri
kosteuskapasiteetti, jonka ansiosta rakenne tasaa kosteuden vaihtelua sisätiloissa pitäen sisäilman laadun optimaalisena niin talvella kuin kesälläkin.
Avokennoiset harkot sekä T-tyypin perliittitäytteiset harkot
soveltuvat alle kolmekerroksisten rakennusten kantavaksi
ja ei-kantavaksi rakenteeksi. S-tyypin harkot on suunniteltu enemmän kantavuutta ja parempaa ääneneristävyyttä
vaativienrakennusten kuten kerrostalojen ja erilaisten julkisten rakennusten kuten koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten kantavaksi rakenteeksi. Poroton-talojen julkisivu voi
olla rapattu, tiili- tai esimerkiksi puuverhottu.

*Perliitti on steriili vulkaaninen kiviainesrouhe, joka on tiilen lailla
poltettu korkeassa lämpötilassa ja jolla on sama vesihöyrynläpäisevyys kuin savipohjaisella tiilellä.

1.2 Poroton-harkkojen ominaisuudet

Ulkoseinäharkot

Mitat PxLxK
(mm)

Paino
(kg/kpl)

Menekki
(kpl/m2)

U-arvo
(W/m2K)

Muurin puristuslujuus fk (MN/m2)

Lamdaarvo (λ)

Paloluokka
(REI)

Poroton U8-490

248x490x249

18,2

16

0,16

2,1

0,08

90

Poroton T7-490

248x490x249

18,2

16

0,14

1,3

0,07

90

Poroton T7-425

248x425x249

15,8

16

0,16

1,8

0,07

90

Poroton T6,5-365

248x365x249

11,3

16

0,17

1,8

0,065

60

Poroton T8-300 ***

248x300x249

11,2

16

0,25

1,8

0,08

Poroton S8-490

248x490x249

22,7

16

0,16

3,6

0,08

60

Poroton S8-490 220 HAZ**

248x490x220

20

16

0,16

3,6

0,08

60

Poroton S9-425

248x425x249

21

16

0,20/0,18*

5,3

0,09

90

Poroton puolikasharkot

Ominaisuudet kuten
täysharkoilla

123x(leveys)x249

* U-arvo 40 mm eristelaastilla (esim. Knauf LUP 222) rapattuna 0,18W/m2K
** Erikoistilauksesta kerrostalokohteisiin (tarvittaessa saatavissa myös muita tiilikorkeuksia)
*** Puolilämpimän tilan ulkoseinäharkko

Nurkan soviteharkot
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Mitat PxLxK
(mm)

Paino
(kg/kpl)

Poroton S9-300

248x300x249

Poroton S9-300
nurkkaharkko

183x300x249

Menekki
(kpl/m2)

U-arvo
(W/m2K)

Muurin puristuslujuus fk (MN/m2)

Lamdaarvo (λ)

Paloluokka
(REI)

13,9

3,6

0,09

60

10,25

3,6

0,09

60

Väliseinä- ja maskiharkot

Mitat PxLxK
(mm)

Paino Menekki
(kg/kpl) (kpl/m2)

U-arvo
(W/m2K)

Muurin puristuslujuus fk (MN/m2)

Lamdaarvo (λ)

Poroton T-08-115/498 *

498x115x249

11

8

1,67

3,7

Poroton T-08-175 *

373x175x249

12,6

10,7

1,33

3,7

Poroton T-08-240 *

373x240x249

17,2

10,7

1,09

3,7

DRS-kuoriharkko 180 **

500x120x180

2,8

2 kpl/jm

0,032

DRS-kuoriharkko 200 **

500x120x200

3,2

2 kpl/jm

0,032

DRS-kuoriharkko 240 **

500x120x240

3,8

2 kpl/jm

0,032

DRS-kuoriharkko 300 **

500x120x300

4,7

2 kpl/jm

0,032

Paloluokka
(REI)
90

0,39

90
90

* Käytetään myös ulkoseinien maskiharkkoina väli- ja yläpohjarakenteissa.
** Maskiharkko, kun runkoharkkona Poroton T6,5-365.

Aukonylitys U-harkot

Mitat PxLxK
(mm)

Paino Menekki
(kg/kpl) (kpl/jm)

U-arvo
(W/m2K)

Muurin puristuslujuus fk (MN/m2)

Lamdaarvo (λ)

Paloluokka
(REI)

U-harkko

250x175x238

5,8

8

60

U-harkko

250x240x238

7,4

8

60

U-harkko

250x365x238

8,7

8

60

WU-harkko *

250x365x238

9,4

8

60

* Aukonylityspalkki, kun runkoharkkona Poroton T6,5-365.

Sovitetiilet

Mitat PxLxK
(mm)

Paino Menekki
(kg/kpl) (kpl/jm)

U-arvo
(W/m2K)

Muurin puristuslujuus fk (MN/m2)

Lamdaarvo (λ)

Paloluokka
(REI)

Poroton T0,8-240 HAZ *

373x240x114

7,9

2,66

1,09

3,7

0,39

90

Poroton S-Mz Blockziegel *

300x270x113

12,4

3,33

1,52

7,5

0,68

90

* Välipohjalaatan alle tuleva soviteharkko tarvittaessa. Harkon alla normaali muurauslaasti

Lisäeristysharkot

Mitat PxLxK
(mm)

Paino Menekki
(kg/kpl) (kpl/m2)

U-arvo
(W/m2K)

Muurin puristuslujuus fk (MN/m2)

Lamdaarvo (λ))

Paloluokka
(REI)

Poroton WDF *

495x80x249

6,2

8

0,42**

2,0

0,065

A2 – s1,d0

Poroton WDF *

495x120x249

6,9

8

0,33**

2,0

0,060

A2 – s1,d0

Poroton WDF *

495x180x249

8,6

8

0,23**

2,0

0,055

A2 – s1,d0

* Soveltuu myös maskiharkoksi, kun runkoharkkona Poroton T6,5-365.
** U-arvo yhdessä, kun lisäeritettävän seinän U-arvo noin 1,0W/m2K.
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1.3 Muurauslaastit
Poroton-harkkojen muurauksessa käytetään kennoharkkojen muuraukseen kehitettyä Poroton-ohutsaumamuurauslaastia (Dunbettmörttel). Harkkojen vaakasauman
suunnittelupaksuus on 1 mm, koska harkot ovat korkeussuunnassa nimellismittaansa hiotut ja siksi erittäin
mittatarkkoja. Koska harkkojen korkeusmitta on 249 mm
voidaan suunnitelmissa mitoituskorkeutena käyttää 250
mm. Harkkojen reunaponttauksen ansiosta pystysaumoihin ei levitetä normaalisti lainkaan laastia. Joissakin
kohdissa voidaan laastisidontaa käyttää myös pystysaumoissa, mikäli ko. kohtaa pitää erityisesti vahvistaa.
Tällaisia kohtia voivat olla esimerkiksi ei kantavien väliseinien ovenylitykset, joissa harkot kannatellaan yleensä
teräsprofiililla. Joissakin tapauksissa riippuen detaljoinnista
myös maskiharkkomuurauksia voidaan joutua vahvistamaan pystysaumalaastilla esimerkiksi kerrostalokohteissa
tasakattoisten talojen räystään yläreunoilla.
• Poroton ohutsaumalaastin raekoko on 0–1 mm ja
lujuusluokka > M10
• Tiilen ja Poroton-ohutsaumalaastin välinen karakteristinen leikkauslujuus 0,30 N/mm2
• Tiilen ja OL 15P -laastin välinen leikkauslujuus on 0,31
MN/m2 ja lujuusluokka M15
Ohutsaumalaastin menekki U8 ja T7 -harkkoja muurattaessa on noin 6 kg/m2, T6,5-365 -harkoilla noin 5 kg/m2
ja S8-harkkoja muurattaessa noin 7 kg/m2.
Ensimmäisen harkkokerroksen alla on noin 10 mm
tasaussauma, jonka laastityyppi on muurauslaasti M5
(M100/600) tai M10 (M100/500) riippuen kuormituksesta.
Tasaussauma tehdään aina myös alimpaan harkkosaumaan välipohjan jälkeen muurausta jatkettaessa.

1.4 Muurausolosuhteet
Muuraustyössä tulee aina huomioida vallitsevat sääolosuhteet. Kuivana kesäkautena muurattaessa harkkojen
muurauspintoja tulee kostuttaa esimerkiksi puutarharuiskulla ohuen laastikerroksen liian nopean kuivumisen
estämiseksi. Ohutsaumamuurauslaastia ei tule levittää
liian pitkälti kerrallaan, jotta laasti ei pääse kuivumaan ja
kuorettumaan ennen harkkojen asennusta.
Harkkomuurausta ei tulisi tehdä alle 0 °C lämpötilassa.
Kennoharkkojen muurauksessa ohjeellinen alin lämpötila on + 5 °C, jonka alittuessa tulee huolehtia riittävän
suojauksen rakentamisesta ja muurauskohteen lämmittämisestä niin, että lämpötilarajat eivät alitu edes öiseen
aikaan. Talviolosuhteissa tulee käyttää Weber Vetonit
OL15 P -pakkaslaastia, joka soveltuu kennoharkkojen
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muuraukseen, kun lämpötila on +10…-10 °C. Myös
tasaussauman muurauksessa käytetään talviolosuhteissa
M5-talvimuurauslaastia.
Kylmissä olosuhteissa on huolehdittava riittävästä rakenteiden sadesuojauksesta. Muurattavat harkot eivät saa
olla talviolosuhteissa liian märkiä eivätkä jäisiä.

2. Rakenteiden suunnittelussa huomioitavaa
Ulkoseinien mitoitus voidaan tehdä harkon leveysmitan
etenemällä, joka on normaalisti 250 mm. Muuraus ei
kuitenkaan aina ole työmaalla yhtä tarkkaa etenemän
suhteen kuin piirustuksissa. Tällöin voidaan harkkoja
kaventaa työmaalla esimerkiksi tiilisirkkelillä.

2.1 Harkkomuurauksen limitys ja
etenemä
Poroton-harkkojen muuraus etenee normaalisti puolenkiven limityksellä. Limityksen minimipituus tulisi olla aina
248 mm leveillä harkoilla vähintään 100 mm. Pystysuunnassa harkot ovat erittäin mittatarkkoja, mutta vaakasuunnassa voi esiintyä jonkin verran mittapoikkeamaa. Mikäli
muurauksen limitys pienenee 100 mm pienemmäksi,
tulee harkkoa tällöin kaventaa muuraustyön edetessä
riittävän limityspituuden ylläpitämiseksi.
Myös nurkissa ja ikkunanpielissä tulee huomioida harkkojen limitys. Tätä varten on useimmista harkkotyypeistä
saatavissa ns. puolikasharkkoja, joilla sekä nurkkien että
ikkunan pielien aloitus voidaan toteuttaa puolenkiven
limityksellä. Myös muissa kuin 90-asteen kulmissa on
huomioitava harkkojen limittäminen.

min.100 mm

Muuraus aloitetaan aina nurkasta, jossa ensimmäisen
harkon tulee olla täysikokoinen harkko. 490 mm harkkoja
käytettäessä seuraava harkko on aina puolikasharkko,
jonka jälkeen jatketaan kokonaisilla harkoilla. 425 mm harkoilla nurkka aloitetaan täydellä harkolla ja seuraava harkko on puolikasharkon puolikas, joka sahataan työmaalla.
Vaihtoehtoisesti nurkat voidaan tehdä erikoismittaisilla S9300 soviteharkoilla. 365 mm harkkoja käytettäessä nurkat
tehdään ilman puolikasharkkoja, koska täydet harkot
limittyvät automaattisesti puolenkiven limitykselle.
Vaakasauman paksuus on 1 mm ja pontattu laastiton
pystysauma noin 2 mm, mikä tarkoittaa sitä, että sekä
korkeus- että vaakaetenemä ovat 250 mm. Tarvittaessa
on saatavissa 220 mm korkeita Poroton HAZ -soviteharkkoja (isot rakennuskohteet). Jokaisen kerroksen
aloitussauman paksuus on normaalisti 10 mm, joka tulee

ottaa korkeusmitoituksessa huomioon. Pienempiä määriä
erikoiskorkuisia harkkoja on saatavissa rajoitetusti esimerkiksi kerrosten välisiin sovitekohtiin.

2.2 Liikuntasaumat
Poroton-harkkorakenteen kuivumiskutistuma on pieni ja
rakenteen pintalämpötilojen vaihtelu on niin vähäinen, että
rakenne ei ole herkkä kuivumiskutistumien eikä lämpötilojen vaihtelusta aiheutuvien jännitysten aiheuttamille muodonmuutoksille. Tästä syystä Poroton-harkkomuureihin
ei normaalisti tarvitse tehdä liikuntasaumoja muihin kuin
rakenteellisten liikuntasaumojen kohdille.
Poroton-runkomuurauksen ulkopuolinen tiiliverhous jaetaan kuitenkin liikuntasaumoin osiin rakennesuunnittelijan
ohjeistuksen mukaisesti. Tyypillinen liikuntasaumaväli on
n.15 m, mutta tapauskohteisesti se voi olla tiheämpikin.

Muurauksen aloitus, harkot ja limitykset eri ulkoseinävahvuuksilla
Ulkoseinä 365 mm, 1. ja 2. krs

Ulkoseinä 425 mm, 1. ja 2. krs

Ulkoseinä 490 mm, 1. ja 2. krs
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3. Ääneneristävyys
Kennoharkkojen ääneneristävyys vaihtelee sen mukaan,
onko kyseessä avokennoinen vai perliittitäytteinen harkko.
Lisäksi ääneneristävyyteen vaikuttavat käytettävän harkon
paino ja seinärakenteen paksuus. Koska sisätiloissa harkkoseinät pinnoitetaan tai rapataan, ääneneristävyyteen
vaikuttaa myös pinnoitteen paksuus. Taulukossa esitetyt
harkkojen Rw-arvot perustuvat rakenteeseen, jossa on
vähintään 15 mm paksuinen rappaus tai tasoite.

3.1 Huonetilojen välinen ääneneristävyys
Eri huonetilojen väliset seinät voidaan tehdä joko tiilistä,
betonista tai levytettyinä rankarakenteina. Kevyiden levytettyjen rankaseinien, kuten muidenkin seinien, liittyminen
ulkoseinään tulee tehdä huolellisesti, jotta saavutetaan
riittävä ääneneristävyys eri huonetilojen välillä.
Levyseinäratkaisu toteutettuna 66 mm paksuisella rungolla,
mineraalivillaeristyksellä ja molemmin puolin tuplakipsilevytyksellä saavuttaa mittausten mukaan 53 dB ilmaääneneristävyyden (R’w), joka riittää useimpien julkisten
rakennusten väliseinien toteutukseen. Kyseinen ratkaisu
ei kuitenkaan riitä asuinrakennuksien eri huoneistojen väliseksi seinäratkaisuksi, jossa ilmaääneneristävyysvaatimus
(Rw) on 55 dB.
Levyseinä kiinnitetään suoraan
harkkorakenteeseen ja liitos
tiivistetään akustikon hyväksymällä elastisella massalla.
Samaa menetelmää käytetään
myös lattian ja alakattorakenteen liitoksissa.

3.2 Huoneistojen välinen ääneneristävyys
Huoneistojen välinen seinä tulee olla vähintään 200 mm
paksu betoniseinä, jotta vaatimusten mukainen ilmaääneneristävyys (R’w) 55 dB saavutetaan. Äänen sivutiesiirtymien välttämiseksi betoniseinä tulee upottaa ulkoseinän sisään vähintään 80 mm kuvan osoittamalla tavalla.
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1. TB-väliseinä 200 mm
3. S8-490 mm harkko
5. Juotosbetoni

2. Tasoite/rappaus
4. Ulkopuolen rappaus

3.3 Kerrosten välinen ääneneristävyys
Kerrosten välinen ilmaääneneristävyys kennoharkkorakenteisissa rakennuksissa riippuu välipohjarakenneratkaisusta.
Sivutiesiirtymän kannalta on tärkeää, että välipohjarakenne
ulottuu riittävästi seinärakenteen sisään. Normaalisti niin
ontelolaatta kuin massiivibetonilaattakin on suunniteltu
toteutettavaksi siten, että laatta ulottuu vähintään 200 mm
seinärakenteen sisään, jolloin äänen sivutiesiirtymä on
mahdollisimman pieni. Esimerkiksi eri kerrosten väliseksi
ilmaääneneristävyydeksi (R’w) on mittauksissa saatu 57
dB, kun välipohjarakenteena on ontelolaatta ja ulkoseinärakenteena 490 mm Poroton S8 harkko. Mikäli välipohjarakenteena on vastaavan paksuinen massiivibetonilaatta,
ilma- ja askelääneneristävyys on tätäkin parempi.
Ulkoseinäharkot

Ulkoseinä
mm

Ääneneristävyys
(Rw) dB

Poroton U8-490

490

43*

Poroton T7-490

490

43,2*

Poroton T7-425

425

43,2*

Poroton T6,5-365

365

43,0*

Poroton S8-490

490

> 48*

Poroton S8-490 220 HAZ

490

48,0*

Poroton S9-425

425

50,1*

Väliseinäharkot

Väliseinä
mm

Ääneneristävyys
(Rw) dB

Poroton T-08-115/498

115

41,6**

Poroton T-08-175

175

46,0**

Poroton T-08-240

240

49,6**

Seinä
mm

Ääneneristävyys
(Rw) dB

Poroton-T0,8-240 HAZ

240

49,6

Poroton S-Mz Blockziegel

240

Sovitetiilet

* Harkon sisäpinnassa 15 mm tasoite ja ulkopinnassa 20 mm
rappaus. ** Väliseinän molemmin puolin 15 mm tasoite.

3.4 Muita ääniteknisiä huomioita
Mikäli avokennoisista kennoharkoista muuratulla rakennuksella on erityisiä ääneneristysvaatimuksia eri kerrosten välillä, ylimpään harkkokerrokseen voidaan ennen
välipohjarakennetta asentaa ulkomitoiltaan avokennoista
U8-harkkoa vastaava perliittitäytteinen S8 P -harkko paremman kerrostenvälisen ääneneristyksen saavuttamiseksi.
Tällöin perliittitäytteisen harkon alle tulee asentaa ohutlaastin levityksen yhteydessä harkon levyinen kuituverkko.
Tällaisessa harkkoyhdistelmäratkaisussa rakenteellinen
kuormituskestävyys on kuitenkin noin 17 % heikompi kuin
U8-harkkotyypillä tehtynä, mikä pitää ottaa rakennelaskelmissa huomioon.

4. Seinien mitoitus

Seinän yläpää, paikalla valetti välipohja

4.1 Mitoitusperusteet
Seinät käsitellään pystykuormitettuina ilman raudoitusta
toimivina rakenneosina. Taulukoissa huomioidaan harkkotyypit (U8-490 ja S8-490, T7-425 sekä T6,5-365) yhteensä neljällä eri kuormitusepäkeskisyyden arvolla.
Mitoitusperusteet on valittu Eurokoodien ja Suomen
kansallisten liitteiden mukaan.
EN 1990, Rakenteiden suunnitteluperusteet.
EN 1991-1-1, Rakenteiden kuormat. Yleiset kuormat,
tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat.
EN 1992-1-1, Betonirakenteiden suunnittelu.
Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt.
EN 1992-1-2, Betonirakenteiden suunnittelu.
Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus.
EN 1996-1-1, Muurattujen rakenteiden suunnittelu.
Raudoitettuja ja raudoittamattomia muurattuja
rakenteita koskevat yleiset säännöt.
EN 1996-2, Muurattujen rakenteiden suunnittelu.
Muuratun rakenteen materiaalien valinta ja työnsuoritus

Seinän yläpää, elementtirakenteinen välipohja

4.2 Kennoharkkojen puristuslujuudet
Ulkoseinäharkot

Ulkoseinä Puristuslujuus (fk)
mm
MN/m2

Poroton U8-490

490

2,1

Poroton T7-490

490

1,3

Poroton T7-425

425

1,8

Poroton T6,5-365

365

1,8

Poroton S8-490

490

3,6

Poroton S8-490 220 HAZ

490

3,6

Poroton S9-425

425

5,3

Seinän alapää

• Seinän tehollinen paksuus tef = harkon paksuus
• Muurauksen osavarmuusluku γm = 1,8 (kategoria I,
ominaisuuslaasti, EN 1996-1-1)
• Kimmokerroin E = 500 x fk (EN 1996-1-1), eli oletetaan
sisältävän viruman vaikutukset
• Seinien tehollinen korkeus välillä hef = 2,4 m…3,4 m
Taulukoissa ilmoitetaan seinien pystykuormakapasiteetit
murtorajatilassa [kN/m]

4.3 Epäkeskisyystarkastelu
Taulukot määritetään neljälle eri epäkeskisyyden arvolle
(e = 0…0,15 x t). Mitoitusepäkeskisyytenä on käytettävä
aina vähintään vähimmäisarvoa (suurempi arvoista
hef / 450 tai 0,05 x t).

Mitoitusepäkeskisyydessä on huomioitava vähimmäisepäkeskisyyden ja ylä- ja alapään liitosepäkeskisyyksien
lisäksi esim. vaakavoimien ja konsolikuormien aiheuttamat
lisäepäkeskisyydet. Mitoituksessa käytettävä arvo voidaan
määrittää momentin ja normaalivoiman suhteesta
(ei = Mdi / Ndi).
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4.4 Seinien mitoitustaulukot eri harkkotyypeille
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5. Rakenteet ja liitokset
5.1 Sokkelin ja kennoharkkoseinän liitos
Sokkelin pinta oikaistaan mahdollisten epätasaisuuksien
ja mittavirheiden välttämiseksi sekä sujuvan muurauksen varmistamiseksi. Oikaisuun käytetään joko M5- tai
M10-muurauslaastia tai vaihtoehtoisesti betonia riippuen
sokkelin rakenneratkaisusta. Kun sokkelin yläpinta on
tasattu suoraksi, asennetaan oikaistun sokkelikerroksen
päälle muurattavaa harkkoa leveämpi bitumihuopakaista,
joka ulottuu riittävästi alapohjarakenteeseen suunnitelmien
mukaisesti. Bitumihuopakaista toimii sekä sokkelin kapillaarikatkona että sokkelin ja alapohjarakenteen liittymäkohdan tiivistyksenä.
Sokkelin päälle muurattavan ensimmäisen Porotonharkkokerroksen alle tulee 10 mm tasaussauma, joka
tulee korkeusmitoituksessa ottaa huomioon. Tasaussauman tarkoitus on varmistaa, että muurauksen ensimmäinen harkkokerros saadaan asennettua mahdollisimman
suoraksi ja mahdolliset alustan epätasaisuudet ja mittapoikkeamat eliminoitua. Mikäli sokkelin eristekaista jää
sokkelin yläpinnan oikaisun ja tasauksen jälkeen reunoja
matalammaksi, vajaaksi jäänyt eristeosa täytetään esimerkiksi paisumattomalla PU-vaahdolla tai sopivan paksuksi leikatulla SPU-eristekaistalla kylmäsiltojen eliminoimiseksi. Eristekaista, etenkään PU-vaahtoa käytettäessä,
ei saa kuitenkaan jäädä kantamaan yläpuolista harkkorakennetta. Useampikerroksisissa rakennuksissa toistetaan edellä mainitut asiat aina kerroksittain.

5.2 Välipohjarakenteet
Pientalojen välipohjat voidaan toteuttaa ontelolaatoilla,
paikalla valaen betonista tai puusta. Kerrostalojen välipohjaksi soveltuu parhaiten paikallavalettu välipohja silloin,
kun Poroton harkkoseinä toimii kantavana rakenteena.
Alle kolmikerroksisten rakennusten välipohja voi olla myös
elementtirakenteinen. Mikäli harkkoseinät eivät toimi kantavana rakenteena, myös kerrostalojen välipohjarakenne
voidaan toteuttaa elementtirakenteisena.
5.2.1 Välipohja ontelolaatoilla - alle kolme kerrosta
Ontelolaatat tulee asentaa päistään vähintään 200 mm
ulkoseinän harkkomuurin päälle. Esimerkiksi 490 mm
paksuja ulkoseinäharkkoja käytettäessä välipohja tuodaan
yleensä noin 250 mm harkkomuurin päälle. Laataston alle
jäävän harkkokerroksen päälle asennetaan eristeeseen
asti ulottuva bitumihuopakaista. Ontelolaattojen asennusaikaista tukemista varten asennetaan ontelolaattojen päiden alle asennuspalat. Elementtiasennukseen soveltuvien
asennuspalojen (esimerkiksi 80x120x30 mm) tulisi olla

vähintään 20–30 mm paksuja, jotta myöhemmin valettavan reunavalun betonimassa pääsee riittävän tasaisesti
tunkeutumaan myös ontelolaatan alle. Reunavalumassan
rakeisuudessa tulee huomioida kiviaineksen maksimiraekoko, joka ei saa ylittää laatan alle jäävän raon korkeutta.
Muutoin valu ei pääse riittävän tasaisesti kulkeutumaan
ontelolaatan ja sen alla olevan harkon väliin.
Ontelolaattojen reunoille suunnitellaan reunaraudoitukset
ja betonivalu. Myös ontelolaattojen pitkittäissuuntaiselle
reunalle tulee reunavalu, mikä tulee huomioida ontelolaattakaaviota suunniteltaessa. Elementin alle työntyvän betonimassan valuminen sisäseinäpinnalle tulee estää esimerkiksi seinän ja ontelolaataston väliin asennetun kastellun
kiilamaisen puuriman, PU-vaahdon tai muun riittävän tiiviin
ja valupainetta kestävän työnaikaisen saumatiivistysratkaisun avulla.
Välipohjan kohdalle harkkoseinän ulkoreunaan suunnitellaan perusharkkoja kapeampi maskiharkkokerros,
jota vasten asennetaan lämmöneristelevy. Suunnitelmien
mukainen eristelevy, esimerkiksi SPU, vaahdotetaan
tiukasti kiinni maskiharkkoon ja alustaansa riittävän valutuen aikaansaamiseksi ontelolaattojen reunavalua varten.
Muuratun maskiharkon tulee antaa riittävästi kuivua ja
lujittua ennen reunavalua. Mikäli joudutaan käyttämään
kahta päällekkäistä maskiharkkokerrosta, on maskiharkot
tuettava/sidottava valun ajaksi.

Pintalaatta ja eristekaista
Ontelolaatta ja reunavalu
Tarvittaessa korotusvalu
Rappaus
Rappausverkko
Maskiharkko
Eristelevy
Asennuspala
Tiivistys ja reunakittaus
Bitumihuopakaista
Kennoharkko

Jos välipohjalaatta jää maskiharkkoa matalammaksi,
laatan reunaan tehdään korotusvalu reunavalun yhteydessä. Ontelolaatan päältä lähtevä muuraus suunnitellaan
alkamaan samalla tavalla kuin sokkelinkin päältä muurausta aloitettaessa. Ensin asennetaan bitumihuopakaista
ja alimman harkkokerroksen alle muurataan10 mm paksuisen tasauslaastikerros M5- tai M10-muurauslaastilla.
Poroton T6,5-365 -harkkotyyppin kanssa maskiharkkona
käytetään valmiiksi eristettyä DRS-kuoriharkkoa, jonka
korkeus valitaan välipohjalaatan paksuus huomioiden.
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T6,5-365 harkko
Tasauslaasti M5 tai M10
Bitumihuopakaista
Ontelolaatta
Rappaus
Rappausverkko
DRS-harkko
Reunavalu
Asennuspala
Tiivistys ja reunakittaus
Bitumihuopakaista
T6,5-365 harkko
Ontelolaatta mm Asennuspala mm

DRS-harkko koko
(PxLxK) mm

150

30

500x120x180

175

25

500x120x200

200

40

500x120x240

265

35

500x120x300

Välipohjalaatan alla voidaan tarvittaessa käyttää sovitetiiliä, joilla välipohjalaatan paksuus saadaan paremmin
sovitettua harkkomuurauksen kanssa. T0,8-240 HAZ
soveltuu parhaiten pientalojen välipohjalaatan alla käytettäväksi ja S-MZ-240 silloin, kun vaaditaan parempaa
kantavuutta, kuten esimerkiksi kerrostaloissa tai julkisissa
rakennuksissa. S-MZ-240 sovitetiilien alla käytetään M5tai M10-muurauslaastia.
Tasauslaastikerros
Bitumihuopakaista
Ontelolaatta + reunavalu

Välipohjalaatta tulee ulottaa vähintään 200 mm harkkorakenteen päälle ja asuinkerrostaloissa vieläkin enemmän,
jotta voidaan varmistaa riittävä ääneneristys eri kerroksissa sijaitsevien huoneistojen välille. Laatan tukipinta
suunnitellaan yleensä noin 230–260 mm leveäksi, jolloin
kantavuus paranee.
Rakentamisvaihetta helpottaa, jos välipohjalaatan paksuus
on harkon korkeuden kanssa sama. Riippuen välipohjalaatan paksuudesta laatan reunan päälle saatetaan tarvita
korotusvalu.
Tasauslaastikerros
Bitumihuopakaista
Paikallavalettu välipohjalaatta

Bitumihuopakaista
Sovitetiili esim. S-MZ-240, 113 mm
M5- tai M10-muurauslaasti 10 mm
Kennoharkko, esim. S8-490 P

Välipohjalaatan saavutettua riittävän lujuuden aloitetaan
harkkojen muuraus kuten sokkelin päältä. Aluksi varmistetaan alustan suoruus ja tehdään tarvittavat oikaisut, jonka
jälkeen asennetaan laakeriksi ensimmäisen harkkokerroksen alle bitumihuopakaista. Tämän jälkeen jatketaan muurausta aivan kuten sokkelin päältä muuraustyötä
aloitettaessa. Alimman harkkokerroksen alle tulee 10 mm
tasauslaastikerros M5- tai M10-muurauslaastilla.
5.2.3 Puuvälipohja – vain pientalokohteet

Asennuspala, tiivistys ja reunakittaus
Bitumihuopakaista
Sovitetiili esim. S-MZ-240, 113 mm
M5- tai M10-muurauslaasti 10 mm
Kennoharkko, esim. S8-490 P

5.2.2 Paikallavalettu välipohja
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Ennen välipohjalaatan valua harkkoseinän ulkoreunaan
muurataan perusharkkoja kapeampi maskiharkkokerros,
jota vasten asennetaan eristelevy. Suunnitelmien mukainen eristelevy, esimerkiksi SPU-eriste, vaahdotetaan tiukasti kiinni maskiharkkoon ja alustaansa riittävän valutuen
aikaansaamiseksi. Maskiharkon ja eristelevyn saumojen
annetaan riittävästi kuivua ja lujittua ennen välipohjalaatan valua. Huolellisesti liimattu eristelevy ja maskiharkko
toimivat valun aikaisena reunatukena. Valun alle jäävän
Poroton-harkon yläpintaan asennetaan tiivistykseksi ja
laakeriksi bitumihuopakaista, joka ulottuu eristeeseen asti.

Mikäli välipohja halutaan toteuttaa puusta, suunnittelussa
tulee huomioida rakennuksen vaatima jäykkyys, puun
eläminen ja suojaaminen kosteudelta. Välipohjan kohtaan
orsien alle asennetaan seinärakenteeseen jäykistäväksi
tukirakenteeksi ja lujaksi kiinnitysalustaksi U-harkkomuurauskerros (esim. U-harkko 175 mm + lämmöneriste 140
mm + maskiharkko T0,8-175 mm), joka raudoitetaan ja
valetaan suunnitelmien mukaisesti. Tarvittaessa voidaan
tukirakennekerros tehdä myös betonivaluna ilman U-harkkoa kuormituskestävyyden tai liitososien sitä vaatiessa.
Palkkimaiseen U-harkkokerrokseen voidaan kiinnittää
vaarnatapit tai orsien kannatusprofiili tai -kengät välipohjapalkiston kiinnitystä varten. Mikäli välipohjapalkistot asennetaan seinän sisään, ulkoseinärakenteen sisään jäävien
orsien päät pitää suojata kosteudelta. Välipohjarakenne
tiivistetään hyvin seinän ja välipohjan liittymäkohdassa ääneneristävyyden varmistamiseksi kerrosten välillä. Puuvälipohjaa ei suositella kerrostalorakentamisessa.

6. Aukot ja ylitykset

6.3 Ikkuna- ja oviaukkojen ylitykset

6.1 Aukkojen alareunat

Aukkojen ylitykset toteutetaan aukkotukien varaan asennetuilla U-harkoilla. Koska U-harkot ovat korkeussuunnassa normaalia ohutsaumattavaa Poroton-harkkoa
11 mm matalampia, ne asennetaan aukon reunalla
11 mm paksun normaalimuurauslaastista (M5 tai M10)
tehdyn laastipatjan varaan, mikä tulee ottaa sekä suunnitelmissa että asennuksessa huomioon. U-harkoista tehtävän palkin tulee ulottua vähintään 250 mm aukon reunan
yli riittävän tukipinnan varmistamiseksi. Leveiden aukkojen
päälle suunniteltavat palkit saattavat vaatia suuremman
tukipinnan, jonka määrittelee rakennesuunnittelija.

Ikkuna- ja muiden aukkojen alareunojen harkkopinnat on
hyvä pinnoittaa mahdollisimman pian muurauksen jälkeen
lasikuituverkolla vahvistetulla rappauslaastikerroksella.
Lasikuituverkko asennetaan laastikerroksen sisään.
Laastina voidaan käyttää kuitupohjaista rappausoikaisulaastia (esim. Weber 410 ohutrappauslaasti) tai
Poroton-ohutsaumalaastia. Myös perinteisiä muurausja rappauslaasteja paremmin eristäviä laasteja, kuten
esimerkiksi Fescon kevytrappauslaasti KEV KS 35/65 tai
Knauf LUP222, voidaan käyttää harkkopinnoissa, kun
rappauskerros halutaan tehdä normaalia paksumpana
tai kun halutaan hieman parempi lämmöneristävyys.
Laastikerroksen välissä tulee olla kuituverkko.
Vaihtoehtoisesti aukkojen alareunat voidaan tehdä naaraspontti alaspäin kyljelleen muuratulla perliittitäytteisellä
Poroton S-8P puolikasharkkoaihiolla, joko kokonaisena
tai puolikkaaksi sahattuna. Poikittainen asennus helpottaa
ikkunoiden kiinnitystä ja suojaa harkon yläpintaa rakentamisen aikana. Asennuksen yhteydessä myös S-8Pharkon pystysaumoihin levitetään ohutsaumalaasti.

Ikkunan alla puolikasharkkoaihio käännetään poikittain.
Pystysaumoihin levitetään ohutsaumalaastikerros. Harkon
alapuoliseen saumaan tulee noin 10 mm paksu kevytlaastikerros, esim. Knauf Lup 222, Fescon kevytrappauslaasti
KEV KS 35/65 tai vastaava.

U-harkkojen väliin asennetaan eriste (esim. SPU tai
vaahtolasi). Tiiviin asennuksen varmistamiseksi voidaan
eristeen ja U-harkon väliin levittää esimerkiksi ohutsaumalaastia. Vaihtoehtoisesti U-harkkojen ja eristeen tiivistämiseen käytetään PU-vaahtoa. U-harkkojen sisään suunnitellaan raudoitteet ja betonivalu. Palkkien mitoitukseen on
käytettävissä valmiit mitoitusohjeet ja -taulukot. U-harkoista
toteutettavan palkin suunnittelee aina rakennesuunnittelija.
Ylityspalkit voidaan raudoittaa ja valaa joko asennuspaikassa tai jo etukäteen työmaalla tasaisen alustan päällä.
Tällöin etukäteen valetut palkit voidaan nostaa paikoilleen
tukipinnoille levitetyn M5- tai M10-laastikerroksen tai
suunnitelmien mukaisen betonikerroksen päälle. Palkin
päiden painumisen estämiseksi käytetään apuna esimerkiksi asennuspaloja suunnitelmien mukaisen koron ylläpitämiseksi. Vaihtoehtoisesti valmiiksi valettu palkki voidaan
asentaa myös ohuemman laastikerroksen päälle, jolloin
palkin yläpinta tasataan M5- tai M10- muurauslaastilla tai
betonilla ympäröivää harkkokorkeutta vastaavaksi. Leveiden aukkojen ylityspalkit tai suurempia kuormia kantavat
aukkopalkit voidaan toteuttaa myös teräsbetonirakenteina
rakennesuunnittelijan suunnitelmien mukaisesti.
Jos runkomuurauksessa käytetään T6,5-365 harkkoa,
ylityspalkit toteutetaan WU-harkoilla (mitoitustiedot päivittyvät myöhemmin).

6.2 Ikkuna- ja oviaukkojen pielet
Aukkojen pielissä joka toinen harkkokerros aloitetaan
puolikasharkoilla ja joka toinen kokonaisilla harkoilla, jotta
puolenkiven limitys toteutuu sujuvasti. Perliittitäytteisten
harkkojen puolikasharkot sahataan työmaalla puolikkaiksi
”harkkoaihioista”, joissa on valmiit seinämät puolittamista varten. Puolikasharkoilla saadaan ikkunoiden ja ovien
kiinnityksissä käytettäville ruuvitulppayhdistelmille parempi
tartuntavetolujuus.

425/490 mm

365 mm

365 mm
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6.4 Runkopalkkien mitoitus
Runkopalkkien mitoitustaulukot on määritetty eri jänneväleille kahdelle yleisemmin käytetylle harkkotyypille U175
ja U240, kahdella eri kuormitussuhteella (rakenteiden
paino / hyötykuorma) olettamalla harkkojen jälkivalettava
betoniosa ainoana rasituksia siirtävänä rakenneosana.
Palkkien kuormituskestävyys ilmoitetaan sallittuna kuormituksena (kN/m) taulukoiden yhteydessä esitetyn raudoitusperiaatteen mukaisesti.
Mitoitusperusteet on valittu Eurokoodien ja Suomen
kansallisten liitteiden mukaan.
EN 1990, Rakenteiden suunnitteluperusteet.
EN 1991-1-1, Rakenteiden kuormat. Yleiset kuormat,
tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat.
EN 1992-1-1, Betonirakenteiden suunnittelu.
Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt.
EN 1992-1-2, Betonirakenteiden suunnittelu.
Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus.
EN 1996-1-1, Muurattujen rakenteiden suunnittelu.
Raudoitettuja ja raudoittamattomia muurattuja rakenteita
koskevat yleiset säännöt.
EN 1996-2, Muurattujen rakenteiden suunnittelu.
Muuratun rakenteen materiaalien valinta ja työnsuoritus

6.5 Palkkien materiaaliominaisuudet
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U-harkkojen mittatiedot
• U175-harkko (P) 250 x (L) 175 x (K) 238 mm
• U175-harkon valuosan mitat 95 mm x 195 mm (b x h),
harkon paino 0,69 kN / m
• U240-harkko (P) 250 x (L) 240 x (K) 238 mm
• U240-harkon valuosan mitat 150 mm x 195 mm (b x h),
harkon paino 1,02 kN / m
Ankkurointipituus
• Teräkset ulotettava tuelle vähintään 250 mm
Mitoituksessa ei huomioida U-harkon lujuusominaisuuksia
(harkko toimii vain muottina ja on mukana vain kuormana).
Palkeissa käytettävä pääteräsmäärä on optimoitu betonipoikkileikkauksen kapasiteetin kautta (ilman puristusterästen vaikutusta) mahdollisimman lähelle tasapainoraudoitettua poikkileikkausta.
Leikkausraudoitus on valittu siten, että leikkaus mitoittavana kriteerinä vain lyhyimmillä aukkomitoilla.
Taipumamitoitus tehdään betonin viruma huomioiden
(sisäolosuhteet, suhteellinen kosteus 50 %) käyttörajatilan
pitkäaikaisyhdistelmällä (yhdistelykerroin hyötykuormalle
0,3) ja betonin vetojäykistysvaikutus huomioiden (Quast
Method). Kuivumiskutistuman vaikutus ei ole laskelmissa
mukana.

Runkopalkkien taulukot on laskettu käyttämällä seuraavia
materiaalitietoja ja oletusarvoja (arvot valittu pääasiassa siten, että taulukoille saadaan mahdollisimman laaja
käyttöalue).

Taulukoissa on ilmoitettu ylityspalkkien murtorajatilan taivutusmomenttikapasiteetti (Mrd), murtorajatilan leikkausvoimakapasiteetti (Vrd) ja eri jännevälejä vastaava sallittu
kuormitus (kN/m, palkin oma paino huomioitu taulukon
arvoissa).

Betoniteräslaadut
• Pääraudoitus B500B / A500HW (tunnus T, SFS 1268),
• Leikkausraudoitus B600KX (tunnus E, ruostumaton
harjateräs, SFS 1259).
• Rasitusluokka XC3 / XC4, ulko-olosuhteiden mukaan.

Mitoittavana kriteerinä on taipuma lukuun ottamatta lyhimpiä jännevälejä (kaksi lyhintä kuormitussuhteella 100/0 ja
kolme lyhintä kuormitussuhteella 50/50, näissä leikkauskestävyys määräävä).

Suojapeitepaksuudet
• Pääraudoitus 35 mm (EN 1992-1-1 ja EN 1992-1-2),
• Leikkausraudoitus 20 mm (EN 1996-1-1, runkopalkki
käsitellään rakoseinänä).

Hyötykuorman suhteellisen osuuden kasvattaminen
parantaa runkopalkin kapasiteettia taipuman kannalta.
Vaihtoehtoisia ratkaisuja esim. raudoitusten tai materiaalivalintojen puolesta voidaan hakea aina tapauskohtaisesti.

Betonin lujuusluokka
• C30/37 (rasitusluokkaa vastaava vähimmäisvaatimus).

Palomitoituksen kannalta sekä U175- että U240-runkopalkkeja voidaan käsitellä R60-luokassa.

Kuormitus
• Kuormituksesta 50 % /100 % rakenteiden omaa painoa, hyötykuorma kuormaluokassa A (EN 1991-1-1).
• Kuormituksen osavarmuusluvut murtorajatilassa
kuormitussuhteen mukaan
• Taipumaraja käyttörajatilassa L / 500, laskettu
kuormituksen pitkäaikaisyhdistelmällä.

Palkin pituus
Palkin pituudella taulukossa tarkoitetaan vapaata aukkomittaa.

6.6 Runkopalkkien mitoitustaulukot
Kuormasuhde 50/50 (rakenteiden paino/hyötykuorma)

PALKIN VAPAA
AUKKOMITTA

PALKIN VAPAA
AUKKOMITTA

Kuormasuhde 100/0 (rakenteiden paino/hyötykuorma)

PALKIN VAPAA
AUKKOMITTA

PALKIN VAPAA
AUKKOMITTA
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7. Ulokeparvekkeen tai
muun raskaan rakenteen
kiinnitys runkoon
Mikäli kennoharrkorunkoiseen taloon tulee ulokeparvekkeita tai muita raskaita ulokekiinnityksiä, ne tulee kiinnittää
välipohjan betonivaluun esimerkiksi valmiita ulokeparvekkeiden kannatuksiin suunniteltuja raudoite-elementtejä,
kuten esim. Peikko NIRO, käyttäen. Muiden, hieman
pienempien ja kevyempien, ulkopuolisten rakenteiden kiinnitys Poroton-harkkoseinään voidaan tehdä esimerkiksi
Poroton U-harkoilla. U-harkko asennetaan kiinnitettävälle
puolelle ja toiselle reunalle esimerkiksi T 0,8-175 -harkko
ja väliin SPU-eriste. Vaihtoehtoisesti U-harkko voi tulla
myös molemmille puolille.

8. Seinän liittyminen
kattorakenteeseen
Muurauksen saavuttaessa kattorakenteen, seinän viimeisen paksun kennoharkkokerroksen päälle asennetaan
U-harkot, lämmöneriste ja maskiharkot katon rakennetyypin mukaan. Uloinna olevan maskiharkkokerroksen ja eristelevyn alle jäävän harkon avoimet kennostot tiivistetään
yläpinnasta joko muurauslaastilla tai PU-vaahdolla.
Maskiharkkokerros muurataan yleensä ensimmäisenä,
jonka jälkeen asennetaan eristelevy ja vasta sen jälkeen
U-harkot. Maskiharkot muurataan harkon nousumitoituksen mukaan yleensä ohutsaumalaastilla, kuten muutkin
kennoharkot. Eristelevyt liimataan tiiviisti niin pohjaansa
kuin ympärillä olevaan U- ja maskiharkkoon. U-harkot
muurataan 10 mm paksun M5- tai M10-muurauslaastikerroksen päälle.
U-harkkojen muurauksen jälkeen asennetaan raudoitussuunnitelmien mukaiset raudoitteet ja täytetään harkot
suunnitelmien mukaisella betonimassalla. Betonivalun
yhteydessä asennetaan kattotuolien kiinnittämiseen tarvittavat asennusosat kuten esimerkiksi kierretangot. U-harkkojen muodostaman palkkirakenteen tehtävä on toimia
sekä kattotuolien asennustukina että yläpään jäykistävänä
rakenteena koko rakennukselle. U-harkkojen valun kovettumisen jälkeen niiden päälle levitetään bitumihuopakaista
ja kattotuolien alle tuleva alaohjauspuu, joka kiinnitetään
kierretangolla U-harkkolinjaan. Lopuksi asennetaan kattotuolit rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kattotuolien asennuksen jälkeen muurataan loput maskiharkot paikoilleen.
Viimeinen maskiharkkokerros sahataan kattokaltevuus
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huomioiden oikeaan muotoonsa. Maskiharkon yläpään
reiät tiivistetään laastilla tai PU-vaahdolla tiiviiksi. Maskiharkon päälle asennetaan vielä myrskypelti, joka tiivistetään tiivistysmassalla sekä päältä että etureunastaan, jotta
myrskyn aikana mahdollinen ylöspäin nouseva sadevesi ei
pääse kulkeutumaan rakenteen sisään eikä sen takapuolelle. Pellin alla voidaan käyttää tarvittaessa myös tiivistävää bitumihuopakaistaa.

T6,5-365 -harkon yläpohjaliitos joko U- tai WU-harkolla.
Maskiharkkona 120 mm WDF-harkko

9. Väliseinien toteutus
kennoharkoilla
Väliseinät muurataan suunnitelmien mukaisilla harkoilla.
Kantavan väliseinän paksuus tulee olla vähintään 175 mm.
Mikäli kantavan väliseinän päällä on esimerkiksi ontelolaattojen jatkoskohta, seinän paksuuden tulee olla vähintään 240 mm. Kevyiden väliseinien paksuus voidaan valita
vapaasti, mutta yleensä ne tehdään esimerkiksi 115 mm
paksuisista Poroton-harkoista. Logistisesti väliseinäharkoksi kannattaa valita sama harkkotyyppi, jota käytetään myös maskiharkkomuurauksissa.

9.1 Muuraus ja sidonta ulkoseinärakenteeseen
Väliseinät muurataan samaan tapaan kuin ulkoseinät.
Ensimmäisen harkkokerroksen alle asennetaan bitumihuopakaista, jonka päälle muurataan M5- tai M10muurauslaastilla noin 10 mm tasaussauma. Tämän
jälkeen muurausta jatketaan suunnitelmien mukaisesti
1 mm paksuisella ohutsaumalla Poroton-laastilla muuraten.
Väliseinien sidonnassa ulkoseiniin on kaksi eri vaihtoehtoa. Väliseinäharkot voidaan asentaa ulkoseinäharkkojen muurauksen yhteydessä etukäteen valmiiksi mitatuille
paikoille ulkoseinäharkkojen sisään harkkoja koloten tai
ne asennetaan vasta ulkoseinien muurauksen jälkeen,
mikä on yleisempi tapa. Tällöin reiällinen teräsvanneside
kiinnitetään ensin tulpparuuvilla ulkoseinään, jonka jälkeen

se taitetaan väliseinäharkon vaakasaumaan. Väliseinäharkon pintaan lovetaan raspilla pieni ura, jotta side ei jää
kantamaan harkkoa. Ulkoseinään liittyvän väliseinän reuna
tiivistetään muurauslaastilla tiiviiksi.

9.2 Väliseinien aukonylitykset
Väliseinien aukonylitykset voidaan tehdä usealla eri tavalla.
Ei-kantavan seinän aukonylitys voidaan tehdä esimerkiksi
aukon yläpuolelle asennetun T-profiilin varaan. Teräksestä
tai alumiinista valmistettu T-profiili asennetaan aukon reunoilla olevan ylimmän harkon kolottuun reunaan. T-profiilin päälle asennettavien harkkojen alapintaan tehdään
pituussuuntaisesti T-profiilin paksuutta ja korkeutta hieman
suurempi ura. T-profiilin päälle muurattavien harkkojen
pystysaumoihin laitetaan muusta muurauksesta poiketen myös saumalaasti. Joissakin tapauksissa pienemmissä aukonylityksissä riittää, että harkot on liimattu
Poroton-laastilla pontillisista pystysaumoista huolellisesti
toisiinsa kiinni. T-profiilin sijaan voidaan ei-kantavan väliseinän kannatus tehdä samaan tapaan kuin WDF-harkkojen
aukonylityksissä, kts. sivu 20
Kantavien väliseinien aukonylitykset tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti joko 175 mm tai 240 mm
U-harkoilla. Leveiden aukkojen ylitykset voidaan tehdä
myös rakennesuunnittelijan suunnittelemista teräsbetonipalkeista. Seiniä pinnoitettaessa on betonipalkkien
kohdalla käytettävä lasikuituverkkoa niin, että verkko
ulottuu reilusti palkkia ympäröivälle muurauspinnalle.

10. Julkisivuratkaisut
10.1 Kaksikerrosrappaus
Ulkoseinien rappaus toteutetaan yleensä kaksikerrosrappauksena, jonka kokonaisvahvuus on noin 15 mm.
Pohjan täyttö ja oikaisu tehdään esimerkiksi Vetonit
410 tai 440 kuitupohjaisella tai vastaavat ominaisuudet
omaavalla sementtilaastilla valmistajan ohjeiden mukaisesti. Pintarappaus tehdään värillisellä vettä hylkivällä
pintalaastilla esimerkiksi weber Silcopinnoite ja Silcomaali
tuoteyhdistelmällä tai vastaavat ominaisuudet omaavalla
pintarappauslaastilla.
Täyttörappauksessa on suositeltavaa käyttää lasikuitupohjaista rappausverkkoa laastivalmistajan ohjeiden
mukaisesti etenkin silloin, kun pohjamateriaali vaihtuu
(esimerkiksi betonipalkkien liitoskohdat ja kohdat, joissa
rappaus menee suoraan eristeen tai rakennuslevyn päälle).
Toinen vaihtoehto on rajata pohjana olevan materiaalin
vaihtumiskohta liikuntasaumalla, esimerkiksi liittymäkohdat
pitkiin betonipalkkeihin.

Rappaustyö tulee tehdä yli + 5 °C lämpötilassa, jonka alle
mentäessä tulee huolehtia riittävän suojauksen rakentamisesta ja rappauskohteen lämmittämisestä siten, että edellä mainittu lämpötila ei alitu. Tarkemmat rappaustyöohjeet
ovat saatavissa rappauslaastin valmistajien kotisivuilta.

10.2 Kolmikerrosrappaus
Vaihtoehtoisesti rappaus voidaan tehdä myös perinteisenä
kolmikerrosrappauksena kalkkisementtipohjaisilla
rappauslaasteilla. Tällöin alin tartuntakerros tehdään
esimerkiksi webervetonit 401 tai 402 KS tartuntalaastilla,
jonka kerrospaksuus on noin 3 mm. Tartuntalaastikerroksen on peitettävä vähintään 90 % alustasta ja se
on jätettävä karkeaksi. Täyttörappaus tehdään esimerkiksi webervetonit 412 täyttörappauslaastilla aikaisintaan
vuorokauden kuluttua tartuntarappauksesta. Täyttörappauksen kerrospaksuus on yleensä 15–25 mm. Yli 20 mm
paksuinen täyttörappaus tehdään useampana kerroksena.
Kolmikerrosrappauksessa käytettävä rappausverkko on
kuumasinkittyä teräsverkkoa ja sitä käytetään tarvittaessa, kun pohjamateriaali vaihtuu (esim. betonipalkkien
liitoskohdissa ja kohdissa, jossa rappaus tulee suoraan
eristeen päälle) tai jos kerrospaksuus on yli 30 mm.
Rappausverkko kiinnitetään alustaansa ennen tartuntarappausta esimerkiksi weber RVK-kiinnikkeiden ja Fisherin
Duopower tai vastaavat ominaisuudet omaavilla ruuvitulppayhdistelmillä siten, että verkko on 5–10 mm irti alustasta. Pintarappaus voidaan tehdä esimerkiksi harmaalla
webervetonit 422 -pintarappauslaastilla tai vastaavat
ominaisuudet omaavalla pintalaastilla, joka hierretään
tasaiseksi ja maalataan esimerkiksi weber Silikaattimaalilla. Pintarappauksen paksuus on yleensä 3–5 mm.
Pintarappaus voidaan tehdä myös värillisellä weber
Jalolaastilla, jolloin pinta voidaan jättää ruiskupintaiseksi,
hiertää tasaiseksi tai tehdä ns. revitty rappauspinta. Jalolaastipinta suositellaan viimeisteltäväksi pintaa suojaavalla
silikaattimaalilla.

10.3 Tiilijulkisivu
Mikäli Poroton-seinärakenteen ulkopuolelle muurataan
tiilijulkisivu, Poroton-harkon ulkopinta tulee aina slammata
riittävän rakenteellisen tiiveyden varmistamiseksi. Slammauksen tulee olla vahvuudeltaan vähintään noin 5–8
mm. Julkisivumuurauksen ja Poroton-harkkoseinän väliin
tulee jättää vähintään 20 mm levyinen ilmarako, jolla eliminoidaan kuorimuurin mahdollisten lämpöliikkeiden siirtyminen Poroton-runkoon. Tiilijulkisivu jaetaan liikuntasaumoin
osiin. (kts. kohta 2.2). Julkisivumuurauksen alle asennetaan oma kumibitumihuopakaista, joka taivutetaan hieman
ylös ja bitumoidaan harkkoseinää vasten. Julkisivumuurin
alimmasta tiilirivistä jätetään joka kolmas pystysauma
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avoimeksi tuuletusta varten. Julkisivumuuri sidotaan
Poroton rakenteeseen muuraussitein.

sankasiteitä, joiden sankakorkeus valitaan käytettävän
tiilityypin mukaan.

10.3.1 Muuraussiteet

10.3.2 Muuraussidetyypit

Muuraussiteiden tyyppi riippuu siitä, asennetaanko ne
muurauksen yhteydessä vai jälkikäteen. Muuraussiteiksi
suositellaan muurauksen yhteydessä asennettavia siteitä,
joiden määrä/m2 määritetään kulloinkin voimassa olevien
muurattujen rakenteiden suunnitteluohjeiden mukaisesti.
Standardin mukaan kuorimuureissa käytettävien muuraussiteiden vähimmäismäärä on 2 kpl/m2. Jos sisä- ja
ulkokuoren edellytetään toimivan yhdessä, on siteiden
vähimmäismäärä 4 kpl/m2.

Julkisivumuuraus sidotaan harkkojen saumoihin harkkomuurauksen yhteydessä litteillä muuraussiteillä, esim.
WHS 1,0x22x90 AISI 304, tai vastaava (kuva). Mikäli
muuraussiteet kiinnitetään jälkikäteen, siteiden kiinnitykseen käytetään esimerkiksi fisher Duopower (Ruuvi:
fischer 6 x 100 mm RST ja Tulppa: fischer Duopower 10
x 80 mm) tulpparuuviyhdistelmään kiinnitettävää Joma
Amutek Villakulma VK-2 + AMU-tiilisanka yhdistelmää.

Muuraussiteiden lukumäärän määrittelee rakennesuunnittelija kohdekohtaisesti. Muuraussiteiden määrään vaikuttavat esimerkiksi rakenteeseen kohdistuva tuulenpaine ja
-imu, rakennuksen sijainti sekä sidetyypin ominaisuudet.
Siteitä asennettaessa on varmistettava, etteivät ne johda
vettä taustarakenteeseen. Siteiden tulee olla standardin
EN 845-1 mukaisia korroosionkestäviä ja CE-merkittyjä.
Yleensä käytetään ø 4–5 mm paksuja liikkeen sallivia

Muuraussidetyyppi
Joma Amutek Villakulma VK2
Litteä WHS 1,0x22x90 AISI 304

Kiinnitysruuvi

Tulppa

Sidontatyyppi

Tiilen korkeus

fischer 6x100 mm RST

Fischer Duopower 10x80 mm

Tiilisanka TS

60/65, 75 mm

Saumaan asennus

Ei tulppaa

Tiilisanka TS

60/65, 75 mm

10.4 Puujulkisivu
Mikäli kennoharkkorakenteeseen asennetaan puuverhous,
harkon ulkopinta tulee aina vähintään slammata riittävän
rakenteellisen tiiveyden varmistamiseksi. Slammauksen
tulee olla vahvuudeltaan vähintään noin 5–8 mm. Slammaukseen voidaan käyttää esimerkiksi Vetonit 410 tai
vastaavat ominaisuudet omaavaa rappauslaastia.
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Muuraussiteet ovat ns. kaksiosaisia kahteen julkisivumuurauksen tiilisaumaan asennettavia sankasiteitä. Muuraussidetyyppi voidaan valita oheisen taulukon mukaisesti.

Puuverhous asennetaan koolauksen päälle niin, että
rakenteen taakse jää vähintään 20 mm tuuletusrako (esim.
pystykoolaus 32x100 mm K600 rakennesuunnitelmien
mukaan). Koolaus kiinnitetään slammattuun harkkorunkoon pitkiä yleistulppia sekä ruuvia käyttäen esimerkiksi
fisher Duopower 10x80mm + ruuvi 6x100-120mm tai
asennus/karmitulppaa fischer SXRL 10x120 T sinkittynä
tai haponkestävänä 0,57 kN (57 kg) käyttäen. Vaihtoehtoisena kiinnitykseen voidaan käyttää myös asennus/
karmitulppaa fischer FUR 10x115T tai 185 T, sinkittynä tai
haponkestävänä 0,37 kN (37 kg). Olosuhteista ja kuormituksesta riippuen voidaan tarvittaessa tehdä lisäkiinnitys
ylä- ja alapäästään kemiallisilla ankkureilla esim. fisher
kemiallinen massa FIS V + seulahylsy FIS H 12x85 K +
kierretappi FIS AM 8x110, esimerkiksi korkeammissa
rakennuksissa ja voimakkaasti tuulisilla alueilla.

Ruuvinreikiä porattaessa ei saa käyttää iskuporaustoimintoa. Kiinnitysruuvityypit on esitelty Kiinnikkeet-osiossa.

11. Sisäseinien oikaisu ja
viimeistely
11.1 Kuivat sisätilat
Sisäseinien oikaisu ja pinnoitus voidaan tehdä joko kipsilaastilla tai perinteisellä tiiliseinien pinnoitusmenetelmällä
oikaisu- ja pintasoitteilla. Tarkemmat pinnoitusohjeet ovat
saatavissa pinnoitusmateriaalin valmistajalta. Sisäpintojen
tasoituksen yhteydessä suositellaan seinien yliverkotusta
kauttaaltaan.
11.1.1 Oikaisu ja tasoitus kipsilaastilla
Kipsilaasti on hengittävä yksikerrospinnoite, joka soveltuu
erinomaisesti kennoharkkoseinien sisätasoitteeksi. Sisäseinien oikaisu ja tasoitus kipsilaastilla tehdään esimerkiksi Knauf MP 75 L -laastilla. Oikaisu ja pinnan tasoitus
voidaan tehdä samalla laastilla yhtenä työsuorituksena
valmistajan ohjeiden mukaan. Kipsitasoitteen etuna on,

että yhdellä tasoituskerralla voidaan tehdä tasoitekerroksia
aina 50 mm asti ja tuore pinta on työstettävissä ojopa 3–4
tuntia. Kipsilaastitasoituksen paksuus tulisi olla vähintään
noin 8 mm. Pinta tulee kostuttaa ennen laastin levitystä
tai vaihtoehtoisesti käyttää primeria, esimerkiksi Knauf
Stuc-Primer, hyvän pohjatartunnan varmistamiseksi.

Ø 80–100mm reikä ja täyttämällä se nopeasti kovettuvalla
betonimassalla. Tällöin karmi voidaan kiinnittää perinteisiä karmiruuveja käyttäen. Kiinnityskohdan massatäytön
lujuutta voidaan tarvittaessa lisätä asentamalla valureikään
betonimassan täytön yhteydessä esim. Ø 4 mm raudoitelenkki.

11.1.2 Oikaisu ja tasoitus sementtipohjaisilla laasteilla

Ikkunoiden ja ovien kiinnityksissä ei käytetä apukarmeja,
vaan kiinnitykset tehdään suoraan harkon kylkeen. Ulkorakenteiden kiinnityksiin käytettävien ruuvien tulee olla
aina ruostumattomia.

Sisäseinien oikaisu ja tasoitus voidaan tehdä myös
sementtipohjaisilla tasoitteilla. Pohjan oikaisu tehdään
tällöin esimerkiksi weber TT+ Täyttötasoitteella (kerrosvahvuus 4 mm) ja pinta weber LR+ Pintatasoitteella
(kerrosvahvuus 2 mm). Pohjan oikaisun yhteydessä pohja
verkotetaan lasikuituverkolla vähintään palkkien ja eri
materiaalien liittymäkohdissa. Jos liittymäkohtia ei verkoteta, näihin suositellaan tehtäväksi ohut liikuntasauma.
Harkkopinta tulee aina hieman kostuttaa ennen pohjalaastin levitystä hyvän pohjatartunnan varmistamiseksi.

Sisäkiinnityksiin soveltuvia ruuvi-tulppa yhdistelmiä
Ruuvi/tulppa

Pituus
mm

Ulosvetolujuus
kN (kg) / ruuvi

Wurth W-UR8

≥70

0,14 (14)

90

0,33 (33)

85/130

0,51/0,58 (51/58)

10x120 T

0,57 (57)

TOX PDS-SL 10/90
fischer AM 10+ FIS F 16 *
fischer SXRL

Poroton-harkkoseinien hengittävyysominaisuuksien
varmistamiseksi myös käytettävän pintamaalin tai tapetin
tulee olla hengittäviä. Maaliksi soveltuu esimerkiksi Coloria
Greenline, Teknoksen maaliyhdistelmä EKORA 3 pohjamaali + EKORA 7 seinämaali tai vastaavat tai vastaavat
ominaisuudet omaava hyvin vesihöyryä läpäisevä sisustusmaali.

11.2 Märkätilat
Sisäseinien oikaisu tehdään sementtipohjaisella tasoitteella ja pinnan tasaus esimerkiksi Vetonit MT Märkätilatasoitteella. Tasoitetun pinnan päälle sivellään weber MS
kosteussulku kahteen kertaan. Ennen laattojen asennusta
seinät tiivistetään vedeneristysmassalla valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laatat kiinnitetään esimerkiksi weber rex
fix Saneerauslaastilla ja saumat viimeistellään sopivalla
laattasaumalaastilla.

12. Kiinnitykset ja johdotukset
12.1 Ovien, ikkunoiden, kaapistojen
yms. kiinnitykset
Kiinnitykset harkkorakenteisiin voidaan tehdä usealla tavalla. Sisätiloihin asennettaviin kevyisiin kannatuksiin käytetään erilaisia yleistulppa-ruuvi yhdistelmiä. Kun kyseessä
on raskas kannatus, on hyvä tarkastaa ruuvin kantavuus
ja ulosvetoarvot. Kaappien ja ovien kiinnityksiin suositellaan käytettäväksi kemiallisia ankkureita. Raskaiden
ulko-ovien kiinnitys harkkomuuriin voidaan tehdä myös
esimerkiksi poraamalla karmin kiinnityskohtiin rasiaporalla

* Kemiallinen ankkuri, kaapistot ja raskaat kannatukset

Ulkokäyttöön soveltuvia ruuvi-tulppa yhdistelmiä
Ruuvi/tulppa

Pituus
mm

Ulosvetolujuus
kN (kg) / ruuvi

fischer Duopower RST

10x80

0,40 (40)

fischer AM 10+ FIS F 16

85/130

0,51/0,58 (51/58)

10x120 T

0,57 (57)

fischer SXRL

12.2 Sähköjohdot, -rasiat ja LVI-vedot
Sähköjohdot voidaan upottaa harkkorakenteisiin roiloamalla urat sähköjohtoja tai putkituksia varten. Kun sähköjohdotukset tai putkivedot on asennettu paikalleen,
uritukset peitetään esimerkiksi kuitupohjaisella rappauslaastilla. Sähkörasioiden upotukset tehdään rasiaporalla
poraamalla. Rasioiden asennuksen jälkeen reunat ja raot
tiivistetään laastilla tai PU-vaahdolla. Yli 120 mm syviä,
pitkiä vaakaurituksia ei tule tehdä.

13. Kennoharkkojen työstäminen
13.1 Kaventaminen, ohentaminen ja
rakojen täyttö
Poroton-harkkoja on mahdollista sahata kapeammiksi tai
ohuemmiksi tarpeen mukaan. Harkkojen katkaisemiseen
ja ohentamiseen soveltuu parhaiten isoteräinen tiilisirkkeli
tai vannesaha.
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Harkkojen pystysauman maksimiväli voi olla 5 mm. Jos
harkkojen väliin jää 5–15 mm rako, se täytetään sekä
ulko- että sisäreunalta kevytlaastilla (esim. Knauf LUP 222
tai Fescon kevyrappauslaasti KEV KS35/65) kuvan mukaisesti. Raon ollessa 15–50 mm, rako täytetään kevytlaastilla koko harkkosauman leveydeltä ulkopinnasta sisäpintaan. Yli 50 mm raot täytetään kokonaisesta harkosta
sahatuilla täyttöpaloilla.

paksuinen ohutsaumalaastikerros paremman tartunnan
varmistamiseksi.
Eristeseinän muuraus tehdään puolen kiven limityksellä.
WDF-harkkokerros muurataan noin 15–20 mm etäisyydelle vanhasta seinärakenteesta, jotta vanhan seinän
epätasaisuudet saadaan samalla suoristettua. Harkkokerroksen taakse jäävä rako täytetään notkealla ohutsaumalaastilla, notkealla muurauslaastilla tai Perliitti-jauheella.
Harkkojen kiinnitys ja tuenta vanhaan seinään varmistetaan tulpparuuveilla kiinnitetyillä z-muotoisilla rst-reikäsiteillä noin 2 kpl/m2.

14.2 Aukkojen ylitykset
Rako 5-15 mm

Rako 15-50 mm

Rako yli 50 mm

14. Lisälämmöneristäminen
WDF-harkoilla
Poroton WDF-harkkotuotteilla voidaan lisäeristää esimerkiksi kellaritiloja sisäpuolelta mahdollisimman riskittömästi.
Perliittitäytteinen tiiliharkko on epäorgaaninen, hengittävä
ja vesihöyryä läpäisevä (µ=4/5), jota on saatavissa kolmea
eri vahvuutta 80 mm, 120 mm ja 180 mm.
WDF-harkko soveltuu diffuusioavoimuutensa ansiosta
erinomaisesti erilaisten massiivirakenteisten vanhojen
ulkoseinien lisäeristämiseen. Sisäpuolista lisäeristämistä
suunniteltaessa on ensin selvitettävä, kantaako olemassa
oleva lattiarakenne harkkojen muodostaman kuorman
vai joudutaanko harkkoseinä kannattelemaan konsolein
vanhasta seinärakenteesta. Tällöin myös taustaseinän
soveltuvuus konsolikannatukseen tulee selvittää.

14.1 Muuraustyön eteneminen
Varsinainen harkkomuuraus aloitetaan harkon ja betonilattian väliin asennettavan bitumihuopakaistan päältä.
Harkkokerroksen alla olevan lattiarakenteen mahdolliset
epätasaisuudet tasataan 10–15 mm paksuisen M5muurauslaastikerroksen avulla. Laakerina toimiva bitumihuopakaista asennetaan laastikerroksen sisään, sen
keskivaiheille. Ensimmäiseen harkkokerrokseen asennettavien harkkojen alapintaan levitetään lisäksi 1–2 mm
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Aukon ylitys tehdään ei-kantavissa rakenteissa siten, että
aukon reunoilla olevien harkkojen päät kolotaan puolen
kiven leveydeltä n. 8–10 mm matalammaksi. Aukon päälle
asennettava harkkokerros tuetaan asennuksen ajaksi
kolottujen harkkojen reunan tasaan tehdyllä puukehikolla. Puukehikon yläpinnalle voidaan asentaa työnajaksi
muovikalvo tai kostuttaa kehikkopuun yläpinta kosteaksi
kannatinpuun poiston helpottamiseksi. Puukehikon päälle
levitetään noin 4–5 mm paksuinen kerros ohutsaumalaastia, jonka päälle painetaan 50 mm leveä reikäraudoite,
joka ulottuu aukon reunojen yli koko kolotulle alueelle.
Raudoite peitetään noin 4–5 mm paksuisella ohutsaumalaastikerroksella. Välittömästi aukon päälle asennettavien
harkkojen pystysaumapintoihin levitetään myös ohutsaumalaastikerros palkkirakenteen vahvistamiseksi.

14.3 Tasoitus ja pinnoitus
Harkkorakenteen pinnoitus tehdään samalla tavalla kuin
muidenkin Poroton-rakenteiden sisäpuolinen oikaisu ja
tasoitus ns. diffuusioavoimilla pinnoitus ja maalituotteilla.
WDF-harkkojen katkomisessa ja nurkkakohdissa tulisi
hyödyntää mahdollisuuksien mukaan harkon sisäpuolisia,
poikittaisia kannaksia.
Youtubesta löytyy havainnollinen video lisäeristysharkkojen
käytöstä hakusanalla ”Poroton WDF”
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Wienerbergerin aluemyyntipäälliköt
p. 0207 489 200
Katso tarkemmat yhteystiedot
www.wienerberger.fi/myynti

TILAUSKESKUS
p. 0207 489 211
tilaukset@wienerberger.com

TOIMITTAVA TEHDAS
Korian tiilitehdas
Tiilitehtaantie 60, 45610 KORIA
p. 0207 489 209

ISO 9001
ISO 14001
Wienerberger Oy Ab:n tiilet ovat CE-merkittyjä.
Wienerberger Oy:llä on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sekä ISO
9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä.
Ulko-puolisena laaduntarkastajana toimii
Inspecta-Sertifiointi Oy.

Wienerberger Oy Ab
www.wienerberger.fi

