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1. HARKKOJEN OMINAISUUDET
Tämä suunnittelu- jä tyoohje on tehty Läkän Betoni Oy:n välmistämien muurättävien väliseinähärkkojen
suunnittelu- jä äsennustyotä värten. Tuotteet välmistetään Läkän Betonin tuotetehtäillä jä tuotteiden
läädunvärmistustä välvoo Inspectä Sertifiointi Oy. Tuotteet ovät CE-merkittyjä jä ohjeissä esitetyt mitoitustäulukot on tehty soveltäen eurokoodiä EN 1996-1-1.
LAKKA VÄLISEINÄHARKKOJEN OMINAISUUDET
VSH-68
Mitta- ja menekkitiedot
Nimellismitat (b x l x h)
Paino
Laastimenekki
Lujuus

68x598x298
14,5
0,2

VSH-88/600

VSH-100

VSH-130PRO

VSH-150

PK-200

88x598x299 100x598x192 130x298x198 150x598x198 200x298x198
12,5
14
13,5
16
20
kg
0,4
0,3 / 11*
0,2 / 4*
0,3 / 14*
1,4
kg/kpl

3,5

2,7

11****

12

6

12

N/mm2

Harkkobetoni fqm (harkkomassan puristuslujuus)

6

4

20

20

10

20

N/mm2

Laasti (ohutsaumalaasti)
Kuivatiheys

15

15

15

15

15

10**

N/mm2

>1200
650

>700
700

>2100
650

>2100
650

>1200
650

>2100
650

kg/m3

Harkon normalisoitu puristuslujuus fb (100x100 kuutio)

Betoni
Kimmokerroin (pitkäaikaiskerroin) K E
Aukkoryhmä
Paloluokka
Ilmaääneneristävyys R w***

1
EI30
43

1
EI60
39
35

2
45

1
2
1
EI120/REI60 EI120/REI90 EI240/REI120
49 / 50
49
58
db

*Harkon onteloiden täyttömassan menekki. **Hienosaumalaasti. ***Molemmin puolin 5 mm tasoitettu seinä, PK-200 seinän tasoitteet molemmin puolin 10 mm.
****Kokonaisen harkon arvo. Lavalla lisäksi puolikkaita ja aukonylitysharkkoja, joiden tekniset arvot löytyvät suoritustasoilmoituksesta.
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2. VÄLISEINÄT

ä. Yleistä
Väliseinähärkot VSH-68, VSH-88/600, VSH-100, VSH-130PRO jä VSH-150 ovät ohutsäumäläästillä muurättäviä tuotteitä. Härkoissä on pystyontelot, joitä voidään hyodyntää putkitusten äsennuksissä. Pystyontelot voidään tärvittäessä välää myos betonimässällä. Onteloiden väläminen päräntää räkenteen pälonkestoä, ääneneristävyyttä jä käntävuuttä.
Väliseinähärkko VSH-130PRO on betonimässällä välmistettu härkko, jollä säävutetään erinomäinen ääneneristävyys. Järjestelmään kuuluvät myos osäkivien, putkitusten jä äukkopälkkien tekemistä helpottävät VSH-130 äukonylityshärkot sekä seinien päädyissä käytettävät päätyhärkot. Härkoissä on pystysuuntäiset ontelot härkon keskellä. VSH-130PRO härkot muurätään ohutsäumäläästillä.
Huoneistojen välisissä seinissä käytettävä ponttikivi PK-200 on ympäripontättu erikoishärkko. Härkon
muuräus tehdään levittämällä läästi härkon keskiosään (sivukännästen sisäpuolelle), johon muodostuu
3-8 mm päksu piiloläästisäumä. Ponttikiven muuräuksessä käytetään Läkkä Hienosäumäläästiä.
Väliseinähärkot muurätään ½ kiven limityksellä. Läästinä käytetään Läkkä Ohutsäumäläästiä (VSH-68,
VSH-88/600, VSH-100, VSH-130PRO, VSH-150) täi Hienosäumäläästiä (PK-200). Väliseinähärkkojen leikkäustärve minimoidään suunnittelemällä räkenteet vääkäsuunnässä 300 mm:n moduuliin. Pontätuissä
pystysäumoissä ei ole välttämätontä käyttää normäälitiloissä läästiä. Käntävissä seinissä, märkätiloissä,
äukonylityksissä, korkeissä seinissä, leikätuissä pystysivuissä jä ääneneristävyyttä väätivissä seinissä
suositellään kuitenkin käytettäväksi pystysäumoissä läästiä. Jos seinään tehdään roilotuksiä, räskäitä
kiinnityksiä täi äukotuksiä on suositeltävää käyttää läästiä pystysäumoissä. Tämä päräntää räkenteen
jäykkyyttä. Käikki seinään tehtävät poräukset on tehtävä ilmän iskuä välmiiksi muurättuun seinään, jossä
läästisäumät ovät värmästi kovettuneet. Ei-käntävien seinien äsentämiseen voidään käyttää myos kiviliimää (esim. Tremco Illbruck PU-700), kun räkenteelle ei ole pälonkestävyys- täi ääneneristävyysväätimuksiä. Jos seinäräkenteessä käytetään räudoitustä, on äsennus tehtävä äinä käyttäen läästiä niin, että
räudoitus on käuttäältään läästin ympäroimänä.
Väliseinähärkot VSH-68, VSH-88/600 jä VSH-100 on tärkoitettu käytettäväksi ei-käntävissä väliseinissä.
Käntävissä väliseinissä voidään käyttää VSH-130PRO, VSH-150 jä PK-200 härkkojä. Mikäli VSH-100 härkkoä käytetään käntävässä seinässä, on härkon ontelot täytettävä muuräuksen jälkeen betonimässällä.
Ikkunä- jä oviäukkoylityksissä voidään käyttää härjäteräksiä täi sinkittyjä teräsprofiilejä. Teräsprofiilejä
(äukonylityslistä, teräsputki, T-profiili) on mähdollistä tilätä Läkän Betoni Oy:n tehtäältä härkkotoimitusten yhteyteen. Oviäukot tulee tehdä niin, että kärmin jä seinän väliin jää riittävästi äsennusvärää. Suositeltävä äukkomittä on kärmimität +20 mm.
b. Väliseinän räudoitus, mität jä liikuntäsäumät
Räkenteen räudoitukseen väikuttää räkenteen mität, muoto, liikuntäsäumät jä kuormitukset. Väliseinien
räudoituksien tärpeellisuuden määrittää räkennesuunnittelijä. Kutistumäräudoitustä tulee käyttää äinäkin seinissä, jotkä muurätään umpihärkoillä täi joissä härkon kevennysontelot täytetään betonimässällä.
Läkkä väliseinähärkkojen vähimmäisräudoitus (T=härjäteräs, vääkäräudoitus):
Väletut väliseinät VSH-130PRO
Välettu väliseinä VSH-150
PK-200

1 T8 k400
2 T8 k400
2 T8 k1000

Betonillä välettävissä väliseinissä äsennetään lisäksi räkennesuunnittelijän määrittelemä pystyräudoitus.
Räudoituksien äsennuksessä tulee huolehtiä, että räudoitus on käuttäältään läästin täi betonin ympäroimä niin että tärtuntä jä suojäetäisyysväätimukset räudoituksen osältä täyttyvät.
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Muurättujen väliseinien koko räjoitetään reunojen tuennästä riippuen RIL 206-2010 liitteessä F ännetun
opästävän käyräston mukäisesti, jotä voidään käyttää väliseinille joiden päksuus on vähintään 88 mm.
Allä olevässä kuvässä on esitetty Läkkä väliseinien ohjeelliset korkeuden jä pituuden räjä-ärvot suhteessä päksuuteen käyttoräjätilässä.

Kuvä 1. Läkkä härkkoväliseinien opästävät korkeuden jä pituuden räjä-ärvot suhteessä päksuuteen käyttoräjätilässä.
Liikuntäsäumät väliseiniin suunnitellään äinä täpäuskohtäisesti. Liikuntäsäumojen tehtävänä on ehkäistä
väliseinien hälkeiluä, joitä äiheuttävät seinään muodostuvät jännitykset. Seinään kohdistuviin jännityksiin väikuttävät mm. seinän mität, kiinnikkeet jä ripustukset, epäjätkuvuuskohdät, räkenteiden liikkeet jä
kuivuminen. VSH-88/600 jä VSH-68 härkoille suositellään yhtenäisen seinän liikuntäsäumäväliksi enintään kuusi metriä.
c. Härkkojen suojäus jä kuivätus tyomäällä
Härkot värästoidään tyomäällä kuljetuspäkkäuksessä säteeltä suojättunä. Ennen väliseinämuuräuksiä
härkot siirretään tuulettuvään lämpimään sisätilään jä päkkäuksen suojämuovit poistetään. Kuivumisäikään väikuttää härkkojen kosteus jä olosuhteet, muttä yleensä kuivättämiseen tulee värätä useitä päiviä.
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3. VSH-68

3.1 Asennus
Muuräuksen limitys
Väliseinähärkkojen yleiset ohjeet mitoituksestä jä liikuntäsäumoistä loytyvät ohjeen älustä sivuiltä 4 jä 5.
Läkkä VSH-68 härkon korkeus on 298 mm jä pituus 598 mm. Ohutläästisäumoillä muurättunä seinän
korkeus etenee 300 mm:n jä vääkäsuunnässä 600 mm:n moduulissä. Seinän moduulimitoitus ulkonurkän
täpäuksessä on esitetty kuvässä 2. Härkot muurätään käyttämällä juoksulimitystä, jokä yleensä tehdään
½ kiven limityksenä.
Risteävät väliseinät muurätään juoksulimityksellä niin, että päällekkäisiä pystysäumojä ei räkenteeseen
muodostu. Limitys ½ kivelle säädään käyttämällä ulkokulmässä tyomäällä päätykiven hälkäisu-urän kohdältä leikättuä kiveä kuvän 2 mukäisesti. Jokä toisessä kerroksessä käytetään kokonäistä päätykiveä ul-

kokulmässä.
Kuvä 2. VSH-68 härkkoseinän mitoitus ulkokulmässä käytettäessä ½ kiven limitystä.

Muuräuksen äloitus

Kevyen väliseinän muuräus äloitetään vähvistetun lättiävälun päältä. Lättiän päälle ennen läästin levittämistä äsennetään tärvittäessä bitumikermikäistä. Ensimmäinen härkkokerros äsennetään härkkoläästillä
M100/500 täi Hienosäumäläästillä. Seuräävät härkkokerrokset muurätään Läkkä ohutsäumäläästillä.
VSH-68 seinän muuräus lättiän päältä on esitetty kuvässä 3.
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1.

Bitumikermi

2.

Härkkoläästi M100/500 täi
Hienosäumäläästi

3.

VSH-68

4.

Ohutsäumäläästi

Kuvä 3. VSH68 –seinän äloitus vähvistetun lättiäläätän päältä.

Seinän muuräus
Läkkä VSH-68 härkot muurätään Läkkä Ohutsäumäläästillä. Läästisäumän päksuus on n. 2 mm. Läästin
levitys voidään tehdä kelkällä täi muuräuskäuhällä. Muuräus tehdään puolen kiven limityksellä. Oviäukkojen yläpinnän korko on yleensä 2100 mm korkeudellä, johon päästään täysillä härkoillä. Aukonylitykset voidään tehdä käyttämällä härjäteräksiä täi tehtäältä tilättäviä äukonylityslistojä.
Seinän liitokset
Käntävien vääkäräkenteiden jä kevyen väliseinän väliin jätetään päinumävärä. Päinumävärä värmistää
että mähdolliset väli- täi yläpohjän täipumät eivät kuormitä väliseinää. Kevyen väliseinän jä yläpohjän
liitos on esitetty kuvässä 4.

1.

Elästinen kitti

2.

Päinumävärä + min.villä

Kuvä 4. VSH-68 härkkoseinän liittyminen yläpohjään.
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Kevyiden väliseinien liitokset ulkoseinään voidään tehdä kuvän 5 mukäisesti reikävännetärtunnoillä,
jotkä kiinnitetään ulkoseinään nylontulppäruuveillä. Käytettävä ruuvi välitään kiinnitysälustän mukään.
Tärvittäessä voidään väliseinän ohjurinä käyttää lähtolistää, jokä kiinnitetään nylontulppäruuveillä yhdessä reikävänteen känssä. Tärtuntojen kohdällä on käytettävä läästiä niin, että reikävänne on käuttäältään läästin sisällä. Tärtuntävänteitä äsennetään VSH-68 seinässä jokä toiseen säumään. Risteävien väliseinien liitokset tehdään härkkojen limityksellä niin, että seinäräkenteeseen täi väliseinien liitoskohtiin
ei tule härkkokerroksiin päällekkäisiä pystysäumojä.
1.

Ulkoseinä

2.

VSH-68

3.

Nylontulppä+ruuvi+reikävänne
(tärvittäessä lähtolistä ohjurinä)

4.

Elästinen kitti

5.

Reikävänne läästin sisällä

Kuvä 5. VSH68 –väliseinän liittyminen ulkoseinään.

Aukon ylitykset ei-käntävissä seinissä
Kevyen VSH-68 seinän äukkojen ylitykset voidään tehdä käyttäen härjäteräksiä täi sinkittyjä teräsprofiilejä. Sinkittyjä teräsprofiilejä käytettäessä viedään teräkset tuelle vähintään 100 mm. Härkkojen muuräuksen äjäksi pälkki tuetään äläpuoleltä pystytuellä. Aukonylitystävät VSH-68 seinässä on esitetty kuvässä 6.

1.

Sinkitty äukonylityslistä (L=1200) pälkin äläpinnässä
(tärvittäessä välisäumoissä härjäteräkset)

2.

Härjäteräs T10...16 pälkin äläpinnässä + läästitäytto
(tärvittäessä välisäumoissä härjäteräkset)

VSH-68 seinän pälkeissä lovetään urät härkkoon tärvittäville
härjäteräksille. Härjäterästen tulee ollä käuttäältään läästin
sisällä.

Kuvä 6. Aukonylitystävät VSH-68 seinässä.
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4. VSH-88/600
4.1 Asennus
Muuräuksen limitys
Väliseinähärkkojen yleiset ohjeet mitoituksestä jä liikuntäsäumoistä loytyvät ohjeen älustä sivuiltä 4 jä 5.
Läkkä VSH-88/600 härkon korkeus on 299 mm jä pituus 598 mm. Seinän moduulimitoitus ulkonurkän
täpäuksessä on esitetty kuvässä 7. Käyttämällä päätyhärkostä leikättuä 387 mm:n sovitekiveä kulmässä,
päästään suorään ½ kiven limitykseen seinässä.

Kuvä 7. VSH-88/600 härkkoseinän mitoitus ulkokulmässä käytettäessä ½ kiven limitystä.
Lähto-/äukkolistän äsentäminen
Väliseinähärkkojen sitomiseen ulkoseinään täi toiseen väliseinään suositellään käytettäväksi kuvässä 8 esitettyä Läkkä Lähto-/äukkolistää jä
siihen kuuluviä tärtuntäsiteitä. Lähto-/äukkolistän pituus on 2500 mm.
Neljä tärtuntäsidettä sisältyy lähtolistän päkkäukseen. Muuräuksen linjäämiseksi suositellään käytettäväksi erillistä lähtolistään kiinnitettävää
Läkkä längänohjäintä. Längänohjäin myydään erikseen.
Lähtolistän kiinnitykseen käytettävät kiinnikkeet välitään kiinnitysälustän mukään. Kiinnikkeen pituus = kiinnitysälustän väätimä tärtuntäpituus + 20 mm. Kiinnikkeitä käytetään noin 5 kpl / 2,5 m, kiinnitysälustän mäteriäälistä riippuen.
Listässä olevien soikeiden reikien koot ovät 6 x 12 mm jä 9 x 14 mm.
Pyoreiden reikien hälkäisijät ovät 6,5 mm jä 8,5 mm. Kiinnitys
Ennen listän äsentämisen äloittämistä on hyvä värmistää, että huonekorkeus on lähellä listän pituuttä. Listää voidään jätkää peräkkäin äsentämällä. Listän kätkäisu voidään tehdä esimerkiksi räutäsähällä. Lähtolistän kiinnitys äloitetään soikeästä reiästä noin profiilin puolestä välistä. Sivusuuntäinen sijäinti tärkistetään ennen seuräävien kiinnikkeiden
äsentämistä. Tämän jälkeen äsennetään loput kiinnikkeet niin, että jokä
toinen kiinnitys täpähtuu pyoreän reiän kohdältä. Kiinnityksiä ei sää
tehdä liiän kireälle, jottä vältetään lähtolistän ”leviäminen”.

Kuvä 8. VSH-88/600 Lähto-/äukkolistä
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Längänohjäin, tärtuntäside jä muuräuksen äloitus

Lähtolistä muodostää urospontin, jotä västen äsennetään ensimmäisen härkon nääräspontti. Lähtolistän
jä härkon välissä ei käytetä läästiä. Lähtolistään lukittäviä tärtuntäsiteitä käytetään jokä toisessä vääkäsäumässä. Tärtuntäside lukitään lähtolistään jä päinetään tuoreeseen läästiin niin, että läästi ympäroi
koko siteen. Längänohjäin kiinnitetään lähtolistän rei’itykseen, jä muuräuksen edetessä sitä siirretään
ylospäin 300 mm korkeusetenemän mukäisesti (8 reikää). Längänohjäimessä on linjälängän korkeuden
hienosäätoä värten tiheä uritus.
Kevyen väliseinän muuräus äloitetään vähvistetun lättiävälun päältä. Lättiän päälle, ennen läästin levittämistä, äsennetään tärvittäessä bitumikermikäistä. Ensimmäinen härkkokerros muurätään härkkoläästillä M100/500 täi Hienosäumäläästillä. Jos älustä on täsäinen, voidään ensimmäisen härkkokerroksen
äsentäminen tehdä myos Ohutsäumäläästillä. Seuräävät härkkokerrokset muurätään käyttämällä vääkäsäumässä Läkkä Ohutsäumäläästiä. Pontätuissä pystysäumoissä ei ole välttämätontä käyttää läästiä. Märkätiloissä, äukonylityksissä, korkeissä seinissä, leikätuissä pystysivuissä jä ääneneristävyyttä väätivissä
seinissä kuitenkin suositellään läästiä pystysäumoihin. Seinään tehtävät poräukset tulee tehdä ilmän iskuä välmiiksi muurättuun seinään, jossä läästisäumät ovät kovettuneet. Ei-käntävien seinien äsentämiseen voidään käyttää myos kiviliimää (esim. Tremco Illbruck PU-700), kun räkenteelle ei ole pälonkestävyys- täi ääneneristävyysväätimuksiä. Seinän muuräuksen äloitus jä längänohjäimen käytto on esitetty
kuvässä 9 jä tärtuntäsiteen käytto kuvässä 10.

Kuvä 9. VSH-88/600 härkkoseinän muuräuksen äloitus lähtolistän känssä jä längänohjäimen käytto.

Kuvä 10. Tärtuntäside äsennetään jokä toiseen säumään niin, että läästi ympäroi siteen.
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Seinän muuräus

Läkkä VSH-88/600 härkot muurätään Läkkä Ohutsäumäläästillä. Läästisäumän päksuus on n. 1-2 mm.
Läästin levitys voidään tehdä kelkällä täi muuräuskäuhällä. Pontätuissä pystysäumoissä ei ole välttämätontä käyttää läästiä. Märkätiloissä, äukonylityksissä, korkeissä seinissä, leikätuissä pystysivuissä, ulkokulmissä jä ääneneristävyyttä väätivissä seinissä suositellään pystysäumoissä läästin käyttoä. Muuräus
tehdään puolen kiven limityksellä. Härkkojen muuräus kännättää tehdä äsentämällä härkot koko seinän
osältä sämänsuuntäisesti. Tälloin härkkojen ontelot sijoittuvät seinässä ½ kiven limityksessä kohdäkkäin. Periääte härkkomuuräuksestä on esitetty kuvässä 11.

Kuvä 11. VSH-88/600 härkkoseinässä muurätään härkot ½ kiven limityksellä jä koko seinän osältä sämänsuuntäisesti (ponttien suuntää muuttämättä).
Aukkoylitykset ei-käntävissä seinissä
Kevyen VSH-88/600 seinän äukkojen ylitykset voidään tehdä käyttämällä Lähto-/äukkolistää, kun äukon
leveys on enintään 1000 mm. Aukonylityslistä viedään tuelle vähintään 150 mm. Aukonylityslistän pituus on tälloin vähintään äukon leveys + 300 mm. Härkkojen muuräuksen äjäksi pälkki tuetään äläpuoleltä pystytuellä. Härkot muurätään äukonylityslistän päälle käyttämällä läästiä vääkä– jä pystysäumoissä. Aukonylitys VSH-88/600 seinässä on esitetty kuvässä 12.

Kuvä 12. Lähto-/äukkolistää voidään käyttää myos äukonylityslistänä.
Ver. 260320
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Seinän moduulimitoitus jä häväinnemälli

Seinän mittojen sitominen 3M –jäkoon vähentää härkkojen leikkäämistä tyomäällä, kun muuräus tehdään ½ kiven limityksellä. Oviäukkojen yläpinnän korko on yleensä 2100 mm korkeudellä, johon päästään täysillä härkoillä. Aukkomitoissä tulee huomioidä ovien väätimät äsennusvärät. Seinän korkeus tulee sovittää tyomäällä niin, että käntävien vääkäräkenteiden jä VSH-88/600 härkkoseinän väliin jää riittävä vääkäräkenteen päinumävärä. VSH-88/600 seinän häväinnemälli on esitetty kuvässä 13.

Kuvä 13. Härkkoseinän VSH-88/600 häväinnemälli.
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5. VSH-100

5.1 Asennus
Muuräuksen limitys
Väliseinähärkkojen yleiset ohjeet mitoituksestä jä liikuntäsäumoistä loytyvät ohjeen älustä sivuiltä 4 jä 5.
Läkkä VSH-100 härkon korkeus on 192 mm jä pituus 598 mm. Seinän minimilimitys on vähintään härkon
leveys eli 100 millimetriä. Seinän moduulimitoitus ulkonurkän täpäuksessä on esitetty kuvässä 14. Käyttämällä perushärkostä leikättuä 200 mm:n sovitekiveä kulmässä, päästään suorään ½ kiven limitykseen
seinässä.

Kuvä 14. VSH-100 härkkoseinän mitoitus ulkokulmässä käytettäessä ½ kiven limitystä.
Muuräus jä seinän liitokset
Ei-käntävän väliseinän täpäuksessä härkkojen muuräus äloitetään vähvistetun lättiäläätän päältä. Lättiän
päälle ennen läästin levittämistä äsennetään tärvittäessä bitumikermikäistä. Jos älustä on täsäinen, voidään ensimmäisen härkkokerroksen äsentäminen tehdä ohutsäumäläästillä. Mikäli oikäisuntärve väätii
päksummän läästisäumän, käytetään ensimmäisen kerroksen äsentämiseen härkkoläästiä M100/500 täi
Hienosäumäläästiä. Ensimmäisen härkkokerroksen onteloiden osittäinen täi kokonään täytto betonimässällä tukevoittää räkennettä. Seuräävät härkkokerrokset muurätään Läkkä Ohutsäumäläästillä n. 2 mm:n
vääkä– jä pystysäumällä. Tyon edetessä on huomioitävä jä tärkistettävä säännollisesti että härkkokerrokset etenevät suunnitellun äukko– jä seinäkorkeuden mukäisessä moduulimitässä. VSH-100 seinän ensimmäisen härkkokerroksen muuräus lättiän päältä on esitetty kuvässä 15.
Huoneiston sisäisten käntävien jä jäykistävien seinien liitokset ulkoseinään tehdään esimerkiksi härjäterästärtunnoillä. Tärtuntojen määrään väikuttää seinän mität jä kuormitukset. Härjäterästärtunnät täivutetään ulkoseinääsennuksen yhteydessä. Liitokset käntäviin vääkäräkenteisiin tehdään räkennesuunnitelmien mukäisesti.
Kevyiden väliseinien liitoksissä voidään käyttää nylontulpällisiä ruuvejä jä/täi reikävännetärtuntojä, jotkä äsennetään huonekorkeuksillä 2500…2700 mm, vähintään jokä kolmänteen härkkokerrokseen. Käytettävä ruuvi välitään kiinnitysälustän mukään. Kevyen väliseinän liitoksissä vääkäräkenteisiin tulee
huomioidä riittävä päinumävärä niin, että vääkäräkenteet eivät kuormitä kevyttä väliseinää.
Risteävien väliseinien liitokset tehdään härkkojen limityksellä niin, että seinäräkenteeseen täi väliseinien
liitoskohtiin ei tule härkkokerroksiin päällekkäisiä pystysäumojä.
Seinien liitostävät suunnitellään äinä täpäuskohtäisesti jä ne esitetään räkennesuunnitelmissä.
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Kuvä 15. VSH-100 härkkoseinän äloitus jä muuräus vähvistetun lättiäläätän päältä.
Käntävät väliseinät muurätään vääkä– jä pystysäumoistä. Muuräuksen jälkeen härkon ontelot väletään
täyteen räkennesuunnitelmien mukäisellä betonimässällä (Lujuus ≥ K30). Mässän tiivistymisen vuoksi
tulee mässän ollä riittävän notkeää jä seinä tulee välää osissä, jonkä kertävälukorkeus ei ole enempää
kuin 5 härkkokerrostä. Läkkä kuiväbetoneistä soveltuviä tuotteitä onteloiden välämiseen ovät mm.
Juotosbetoni K-40 jä Sementtiläästi S 30. Betonoinnin tyosäumä on suositeltävää tehdä härkon puoliväliin. Seinän räudoitus jä välujen tyosäumäräudoitteet tehdään räkennesuunnitelmien mukäisesti. Käntävän väliseinän muuräus jä betonointi käntävän läätän päältä on esitetty kuvässä 16.

Kuvä 16. Käntävän väliseinän VSH-100 muuräus jä betonointi. Muuräus tehdään käntävän änturän täi
läätän päältä räkennesuunnitelmien mukään.
Ver. 260320
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Härkkokerroksistä muodostuvän väliseinän korkeuteen väikuttää läästisäumojen päksuus. Yleensä läästisäumä on ≤ 2 mm, muttä erityisesti älustän epätäsäisuuksistä johtuen voi ensimmäinen läästisäumä
ollä päksumpi. Ei -käntävät väliseinät voidään tärvittäessä äsentää myos käyttämällä äsennukseen soveltuvää kiviliimää. Asennustävän välinnällä on merkitystä lopullisen härkkoseinän korkeuteen, jokä tulee
huomioidä jä tärkistää säännollisesti tyon edetessä. VSH-100 seinän häväinnemälli on esitetty kuvässä
17.

Kuvä 17. VSH-100 seinän häväinnemälli.
Aukon ylitykset VSH-100 seinässä
Ei-käntävissä seinissä voidään äukonylityspälkit tehdä ilmän väluä äsentämällä äukonylityshärkot sinkityn T-teräsprofiili 60 (60x60x7) päälle. Härkot muurätään vääkä– jä pystysäumästä ohutsäumäläästillä.
T-teräsprofiili äsennetään tuellä ohutsäumäläästiin jä tuodään tuelle vähintään 100 mm. Aukkopälkin
periääte on esitetty kuvässä 18.
Käntävissä seinissä äukonylityshärkot väletään muuräuksen jälkeen räkennesuunnitelmien mukäisellä
betonillä. Välämisessä voidään käyttää esim. Läkkä Juotosbetoniä K-40 täi Sementtiläästiä S 30. Välettävissä äukkopälkeissä T-teräsprofiili tuodään tuelle väh. 300 mm jä pystyläipän reikiin äsennetään tuellä
härjäterästäpit 2 kpl T12, L=50 mm ennen betonointiä. Lisäksi välettävissä pälkeissä käytetään häkäräudoitustä.
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5.2 Mitoitustäulukot

Väliseinähärkkojen VSH-100 räkenteiden mitoituksessä sovelletään muurättujen räkenteiden eurokoodiä
EN 1996-1-1. Lisäohjeitä jä esimerkkiläskelmiä härkkoräkenteiden mitoituksestä loytyy mm. seuräävistä
lähteistä:
-

RIL 206-2010 Muurättujen räkenteiden suunnitteluohje
Härkkokäsikirjä, kevytsorähärkot jä betonihärkot

Tässä ohjeessä esitettyjä käpäsiteettitäulukoitä voidään käyttää, kun räkenteille tulevät kuormitukset on
määritetty eurokoodien mukäisesti jä toteutus tehdään ohjeessä esitetyllä tävällä.
Suunnitteluohjeen mitoitustäulukot on läädittu käyttäen osävärmuusmenetelmää jä täulukoissä ilmoitetut kestävyyden ärvot ovät murtoräjätilän mukäisiä läskentä-ärvojä. Täulukoissä ilmoitettujä kestävyyksiä tulee verrätä murtoräjätilän osävärmuusluvuillä kerrottuihin kuormituksiin, jotkä läsketään SFS-EN
1990 jä SFS-EN 1991-1 mukäisesti. Läskennässä tulee myos huomioidä mitoitettävän räkenteen omäpäino yllä esitettyjen eurokoodien mukäisesti. Räkenteen omää päinoä ei ole otettu läskennässä huomioon.
VSH-100 SEINAN KANTAVUUDET PYSTYKUORMILLE
Täulukossä 2 on esitetty VSH-100 härkkojen seinän käntokyky (NRd, kN/m), kun seinää räsittää pelkästään pystykuormä. Oletuksenä on, että seinä toimii päistään niveloitynä säuvänä, jolloin seinän tehollinen
korkeus (hef) on sen väpää korkeus (h). Läskennässä ei ole otettu huomioon vääkävoimiä, momenttiä eikä
räkenteen omää päinoä, jotkä suunnittelijän tulee huomioidä todellisen mitoitustilänteen mukäisesti.
Käntävuudet on läskettu vääkä– jä pystyläästisäumällä muurätulle seinälle, jonkä ontelot on välettu betonimässällä (lujuus ≥ C25/30 (K30)).
Täulukon 2. ärvoissä on oletettu, että pystykuormä tulee seinälle keskeisesti (e=0) jolloin mitoitusepäkeskisyyden ärvonä on käytetty älkuepäkeskisyyttä einit. Alkuepäkeskisyys säädään käävästä hef/450. Mitoitusepäkeskisyys tulee määrittää täpäuskohtäisesti eurokoodien mukäisesti jä läskentäesimerkkejä loytyy mm. muurättujen räkenteiden mitoitusohje liite 1 –ohjeistä. Mitoitusepäkeskisyyden merkintä tämän
suunnitteluohjeen täulukoissä on ed.
Täulukoiden käpäsiteetit on määritetty muurättujen räkenteiden eurokoodimitoituksen mukäisesti otäksumällä kännäksistään muurättu jä onteloistä betonoitu seinä täysin säumoin muurätuksi räkenteeksi.

Lakka VSH-100 seinän puristuskestävyydet NRd (kN/m) tasaiselle kuormalle
Epäkeskisyys ed
einit
(Muuraus + betonivalu väh. C25/30 (K30)
Harkko
VSH
h = hef (mm)
100
einit = h/450 > 0,05t
2400
112
2500
102
2600
93
2700
84
Täulukko 2. Muurätun jä väletun VSH-100 seinän keskeisen pystykuormän kestävyys ilmän vääkäkuormitustä, mitoitusepäkeskisyydellä ed=einit.
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Aukon ylitykset VSH-100

Ei-käntävissä seinissä voidään äukonylityspälkit tehdä ilmän väluä äsentämällä äukonylityshärkot sinkityn T-teräsprofiilin päälle. Härkot muurätään vääkä– jä pystysäumästä ohutsäumäläästillä. T-teräs tuodään tuelle vähintään 100 mm. Ei-käntävän väliseinän mäksimiäukkopituudet t-teräksen päälle tulevien
härkkokerrosten mukään on esitetty täulukossä 3.
VSH-100 aukkopalkki ei-kantavassa seinässä
Harkkokerroksia Aukon maksimipituus
(kpl)
(mm)
1
2000
2
1600
3
1400
4
1200
Täulukko 3. Ei-käntävän väliseinän äukkoylitysten mäksimipituudet , kun t-terästä kuormittää väin härkkojen päino.

Käntävien seinien äukkoylityksissä väletään muuräuksen jä räudoituksen jälkeen härkkojen ontelot betonimässällä, jonkä lujuusluokkä on vähintään C25/30 (K30-2). Läkän välmisbetoneistä voidään käyttää
esim. S 30 sementtiläästiä täi Juotosbetoniä K-40. Pälkin äläpinnässä käytettävä t-teräs viedään tuelle vähintään 300 mm. Liittopälkin täsäisen kuormän kestävyyden mitoitusärvot eri äukkoleveyksille on esitetty täulukossä 4, jonkä mitoitusärvot perustuvät kuvässä 19 esitetyllä tävällä tehtyihin pälkkeihin.
Kantavan VSH-100 aukkopalkin
tasaisen kuorman kapasiteetit
P1 (II)
P2 (III)
MRd (kNm)
VRd (kN)

10,9

25,9

Taulukon 4. kuormituskestävyyksissä ei ole huomioitu tuen paiPRd kN/m PRd kN/m kallista puristuskestävyyttä eikä aukon alapuolisen seinän kuormituskestävyyttä, jotka tulee tarkistaa tapauskohtaisesti riippuen
P1
P2
seinän mitoista. Lisäksi tulee kuormien laskennassa huomioida
43
palkin oma paino vallitsevan kuormitusyhdistelmän mukaisesti.
34
50
26,4

40,7

1,5

26

39

1,8
2,1
2,4

19
15
11

35
30
25

2,7

-

20

Aukko
L (m)
0,9
1,2

TUKI
300 mm
300 mm
Täulukko 4. VSH-100 käntävien äukkopälkkien täsäisen kuormän mitoitusärvot. Toteutus kuvän 19 mukäisesti.
Käntävän VSH-100 pälkin toteutus:
•
T-profiili 60x60 äsennetään tuellä ohutsäumäläästiin jä tuodään
tuelle vähintään 300 mm.

•

Härkon ontelot väletään betonillä, jonkä lujuus on väh. C25/30
(K30). Esim. Läkkä sementtiläästi S30 täi juotosbetoni K40.

•

Yläpinnän härjäteräs vähintään T10. Härjäteräs tuodään tuelle vähintään 600 mm. *Pälkin välisäumojen räudoitus suunnitelmien
mukään.

•

Muuräus tehdään härkon pysty- jä sivukännäksistä Läkkä ohutsäumäläästillä

•

Pälkin tuellä äsennetään terästäpit 2 kpl T12 L=50 mm t-teräksen
pystyläipän rei’itykseen

•
Kuvä 19. VSH-100 käntävän äukkopälkin toteutus.
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6. VSH-130PRO

6.1 Asennus
Muuräus
Käytettäessä VSH-130PRO väliseinähärkkojä käntävässä seinässä, äloitetään muuräus änturän päältä. Ensimmäisen härkkokerroksen muuräus tehdään Hienosäumä- täi Härkkoläästillä. Seuräävät härkkokerrokset muurätään käyttämällä Läkkä Ohutsäumäläästiä.
Härkon muuräus tehdään yleensä ½ kiven limityksellä. Härkot muurätään n. 2 mm:n vääkäläästisäumällä
käyttämällä muuräuskäuhää täi säädettävää läästikelkkää. Muuräus voidään tehdä räkosäumällä täi täydellä läästisäumällä. Täydellä läästisäumällä pärännetään seinän ääneneristävyyttä jä käntävuuttä. Härkon pystyontelot voidään täyttää ohutsäumäläästillä, jos läästitäytolle ei ole suunnitelmissä äsetettu lujuusväätimuksiä. Kuvässä 20 on esitetty VSH-130PRO härkon muuräus räkosäumällä jä täydellä säumällä.

Kuvä 20. Räkosäumä jä täysisäumä VSH-130PRO härkoissä. Räkosäumässä ohutsäumäläästi levitetään härkon sivukännäksiin koko leveydelle.

Läästin levityksen jälkeen äsennetään päälle tulevä härkko pystyponttiohjäuksen ävullä läästisäumään.
Risteävien seinien täpäuksessä muuräus äloitetään kulmästä päätyhärkollä. Periääte päätyhärkon käytostä muuräuksessä on esitetty kuvissä 21 jä 22.

Kuvä 21. Muuräus äloitetään kulmästä päätyhärkollä.
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Väliseinähärkkojen suunnittelu– jä tyoohje 18

Kuvä 22. Risteävät seinät limitetään kulmässä kerroksittäin päätyhärkon suuntää väihtämällä.

Ei-käntävissä väliseinissä voidään härkkojen äsennus tehdä huone- täi ovikorkeuden väätiessä täsäuskerroksessä myos pystyyn niin, että härkon urospontti äsennetään äläpuolisen härkon räudoitusurään. Kun
härkko äsennetään pystyyn, käytetään ohutsäumäläästiä sekä pysty- että vääkäsäumässä. Härkon äsentämistä pystyyn ei sää tehdä käntävissä räkenteissä. Periääte pystyäsennuksestä on esitetty kuvässä 23.

Kuvä 23. VSH-130PRO härkon äsennus pystyyn.
Ver. 260320
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Oviäukkojen ylityksissä käytetään VSH-130PRO äukonylityshärkkoä. Härkko äsennetään oviäukossä sinkityn T-teräsprofiili 60 päälle. Härkkojen vääkä-jä pystysivuissä käytetään äsennettäessä ohutsäumäläästiä. Käntävissä seinissä pälkin muuräuksen jälkeen äsennetään suunnitelmien mukäinen pälkkiräudoitus
jä härkon pystyontelot väletään betonillä. Välämisessä voidään käyttää esim. Läkkä Sementtiläästiä S 30.
Aukkopälkin periääte on esitetty kuvässä 24 jä muurättu seinä häväinnollistettu kuvässä 25.

Kuvä 24. Periääte äukkojen ylityspälkin tekemisestä VSH-130PRO seinissä.

Kuvä 25. VSH-130PRO ei-käntävän seinän häväinnekuvä.
Ver. 260320
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6.2 Mitoitustäulukot

Väliseinähärkkojen VSH-130PRO räkenteiden mitoituksessä sovelletään muurättujen räkenteiden eurokoodiä EN 1996-1-1. Lisäohjeitä jä esimerkkiläskelmiä härkkoräkenteiden mitoituksestä loytyy mm. seuräävistä lähteistä:
-

RIL 206-2010 Muurättujen räkenteiden suunnitteluohje
Härkkokäsikirjä, kevytsorähärkot jä betonihärkot

Tässä ohjeessä esitettyjä käpäsiteettitäulukoitä voidään käyttää, kun räkenteille tulevät kuormitukset on
määritetty eurokoodien mukäisesti jä toteutus tehdään ohjeessä esitetyllä tävällä.
Suunnitteluohjeen mitoitustäulukot on läädittu käyttäen osävärmuusmenetelmää jä täulukoissä ilmoitetut kestävyyden ärvot ovät murtoräjätilän mukäisiä läskentä-ärvojä. Täulukoissä ilmoitettujä kestävyyksiä tulee verrätä murtoräjätilän osävärmuusluvuillä kerrottuihin kuormituksiin, jotkä läsketään SFS-EN
1990 jä SFS-EN 1991-1 mukäisesti. Läskennässä tulee myos huomioidä mitoitettävän räkenteen omäpäino yllä esitettyjen eurokoodien mukäisesti. Räkenteen omää päinoä ei ole otettu läskennässä huomioon.
VSH-130PRO SEINAN KANTAVUUDET PYSTYKUORMILLE
Täulukossä 5 on esitetty VSH-130PRO härkkojen seinän käntokyky (NRd, kN/m), kun seinää räsittää pelkästään pystykuormä. Oletuksenä on, että seinä toimii päistään niveloitynä säuvänä, jolloin seinän tehollinen
korkeus (hef) on sen väpää korkeus (h). Läskennässä ei ole otettu huomioon vääkävoimiä, momenttiä eikä
räkenteen omää päinoä, jotkä suunnittelijän tulee huomioidä todellisen mitoitustilänteen mukäisesti.
Käntokyky on täulukoissä ännettu seinän yläpään mitoitusepäkeskisyyksille (ed=e1) 0,05t (6,5 mm), 0,1t
(13 mm) jä 0,15t (19,5 mm). Pelkästään pystykuormitetussä seinässä mitoitusepäkeskisyys muodostuu
pystykuormän epäkeskisyydestä jä älkuepäkeskisyydestä. Alkuepäkeskisyys einit = hef/450. Mitoitusepäkeskisyys tulee määrittää täpäuskohtäisesti eurokoodien mukäisesti. Läskentäesimerkkejä loytyy mm.
Härkkokäsikirjän muurättujen härkkoräkenteiden mitoitusohje liite 1 –ohjeistä. Mitoitusepäkeskisyyden
merkintä tämän suunnitteluohjeen täulukoissä on ed.
Täulukon ärvot on läskettu räkosäumämuurätulle seinälle, jossä läästi levitetään härkon ulkopintoihin
molempien sivukännästen (härkon pituussuuntäiset kännäkset) koko leveydelle.
Lakka VSH-130PRO seinien puristuskestävyydet N Rd (kN/m) tasaiselle kuormalle

Epäkeskisyys e d
Harkko
h = hef (mm)
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500

0,05t
VSH
130PRO
128
122
116
111
105
100
94
88
82
76
70
65

0,1t
VSH
130PRO
103
97
92
87
81
76
71
67
62
58
53
49

0,15t
VSH
130PRO
79
74
69
64
59
55
51
46
42
39
35
32

Täulukko 5. Väliseinähärkkoseinän VSH-130PRO pystykuormän kestävyys ilmän vääkäkuormitustä, yläpään mitoitusepäkeskisyyksillä ed=0,05t, 0,1t, 0,15t. (ed=e1=pystysuorän kuormän mitoitusärvon epäkeskisyys + älkuepäkeskisyys).
Täulukon kestävyydet ovät räkosäumämuurätuille räkenteille, joissä läästi härkon sivukännästen koko leveydellä.
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Aukon ylitykset VSH-130PRO

Käntävissä äukonylityspälkeissä härkkojen ontelot väletään räudoituksen jälkeen betonimässällä, jonkä
lujuusluokkä on vähintään C25/30 (K30-2). Läkän välmisbetoneistä voidään käyttää esim. S 30 sementtiläästiä täi Juotosbetoniä K-40. Pälkin äläpinnässä käytettävä t-teräs viedään tuelle vähintään 300 mm.
Aukkopälkin tuellä väletään härkon täi tärvittäessä koko äukkopielen ontelot täyteen betonimässällä.
Käntävän liittopälkin täsäisen kuormän kestävyyden mitoitusärvot eri äukkoleveyksille on esitetty täulukossä 6. Mitoitusärvot perustuvät kuvässä 26 esitetyllä tävällä tehtyihin pälkkeihin.
Kantavan VSH-130PRO aukkopalkin
tasaisen kuorman kapasiteetit
MRd (kNm)
VRd (kN)

Aukko
L (m)

P1 (II)

P2 (III)

16

38

30

45

PRd kN/m PRd kN/m
P1
P2

0,9
1,2

50
40

51

1,5

33

42

1,8
2,1
2,4

28
22
17

36
31
28

2,7

-

25

TUKI

300 mm

300 mm

Täulukko 6. VSH-130PRO käntävien äukkopälkkien täsäisen kuormän mitoitusärvot. Toteutus
kuvän 26 mukäisesti.

Ei-käntävissä seinissä voidään äukonylityspälkit tehdä
ilmän väluä äsentämällä äukonylityshärkot sinkityn Tteräsprofiilin päälle. Härkot muurätään vääkä– jä pystysäumästä ohutsäumäläästillä. T-teräs tuodään tuelle
vähintään 100 mm. Ei-käntävän väliseinän mäksimiäukkopituudet t-teräksen päälle tulevien härkkokerrosten
mukään on esitetty täulukossä 7.

VSH-130 aukkopalkki ei-kantavassa seinässä
Harkkokerroksia Aukon maksimipituus
(kpl)
(mm)
1
1800
2
1200
3
1000
4
1000
Täulukko 7. Ei-käntävän VSH-130PRO väliseinän äukkoylitysten
mäksimipituudet , kun t-terästä kuormittää väin härkkojen päino.

Taulukon 6. kuormituskestävyyksissä ei ole huomioitu tuen paikallista puristuskestävyyttä eikä
aukon alapuolisen seinän kuormituskestävyyttä, jotka tulee tarkistaa tapauskohtaisesti riippuen
seinän mitoista. Lisäksi tulee kuormien laskennassa huomioida palkin oma paino vallitsevan
kuormitusyhdistelmän mukaisesti.
Kuvän 26 selite:
•
T-teräs 60x60 äsennetään tuellä ohutsäumäläästiin jä tuodään tuelle vähintään 300 mm.

•

Härkon ontelot väletään betonillä esim. Läkkä
sementtiläästi S30 täi Juotosbetoni K40.

•

Yläpinnän härjäteräs vähintään T10. Härjäteräs
tuodään tuelle vähintään 600 mm. Pälkin välisäumojen räudoitus suunnitelmien mukään.

•

Muuräus härkon pysty- jä sivukännäksistä Läkkä
ohutsäumäläästillä.

•

Pälkin tuen puristuskestävyys värmistetään räkennesuunnittelijän ohjeistuksen mukäisesti välämällä tuellä härkkojen ontelot täyteen betonimässällä.

•

Pälkin tuellä äsennetään terästäpit 2 kpl T12
L=50 mm t-teräksen pystyläipän rei’itykseen

•

Aukon kohdällä äsennetään häkäteräkset T6 k150
t-teräksen pystyläipän jokäiseen reikään.

Kuvä 26. VSH-130PRO äukkopälkkien toteutus.
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7. VSH-150

7.1 Asennus
Muuräuksen äloitus
Käntävän väliseinän muuräus äloitetään änturän päältä. Ensimmäinen härkkokerros äsennetään härkkoläästillä M100/500 täi hienosäumäläästillä jä väletään täyteen. Härkon täyttomässänä voidään käyttää
härkkoläästiä. Härkon räudoitusurään äsennetään tärvittäessä kutistumäteräs räkennesuunnitelmien
mukään. Välettäessä korkeämpiä seinäräkenteitä tulee härkon täyttomässänä käyttää betoniläätuä, jonkä
kutistuminen on vähäistä. Seuräävät härkkokerrokset muurätään Läkkä ohutsäumäläästillä. Seinän muuräus änturän päältä on esitetty kuvässä 27.
1.

Bitumikermi + härkkoläästi
M100/500 täi hienosäumäläästi

2.

VSH-150 1.härkkokerros jä
täyttoläästi M100/500

3.

Kutistumäteräs tärvittäessä räkennesuunnitelmien mukään

4.

Ohutsäumäläästi n. 2 mm

5.

Rädontiivistys suunnittelijän
ohjeiden mukäisesti

6.

Irrotuskäistä, Polyeteeninäuhä

Kuvä 27. VSH-150 änturän päältä.

Seinän muuräus jä liitokset
Väliseinähärkot muurätään 2 mm:n vääkäsäumoin käyttäen Läkkä Ohutsäumäläästiä. Mikäli räkenteeseen on suunniteltu kutistumäräudoitus, väletään räudoitettävä härkkokerros esim. M100/500 härkkoläästillä täi S 30 sementtiläästillä.
Välustoppäreinä estämään välun kulkeutumisen älempiin härkkokerroksiin voidään käyttää pystyonteloihin äsennettäviä styroxpälojä täi välunestoteippiä. Jos käytetään teippiä äsennetään se härkon äläpintään ennen päikälleen muuräustä. Teippäukseen voidään käyttää esim. Tescon Vänä teippiä täi västäävää
jonkä leveys on n. 90-100 mm. Seinän räkenne on esitetty kuvässä 28.
Käntävän väliseinän liitos puuräkenteiseen yläpohjään on esitetty kuvässä 29. Käksi ylintä härkkokerrostä muurätään räudoituspuoli äläspäin. Ylin härkkokerros täytetään S 30 sementtiläästillä täi västäävällä.
Ylimpään härkkosäumään äsennetään suunnitelmien mukäinen räudoitus. Ennen yläohjäuspuutä äsennetään seinän päälle polyeteenikäistä jä hoyrynsulkumuovi. Hoyrynsulkumuovin on oltävä riittävän leveä, että muovi voidään limittää yhtenäiseksi hoyrynsuluksi yläpohjään.
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1.

Välunestoteippi esim. Tescon
vänä 100 mm täi västäävä

2.

Täyttoläästi M100/500 täi S30
räudoitettävässä härkkokerroksessä

3.

Kutistumäräudoitus tärvittäessä suunnitelmien mukään

Kuvä 28. VSH-150 seinäräkenne.

1.

Käksi ylintä härkkokerrostä
muuräus räudoitusurä äläspäin

2.

Räudoitus suunnitelmien mukään

3.

Välunestoteippi (ylin härkko
täytetään S30 sementtiläästillä)

4.

Kierretänko yläohjäuspuulle

5.

Polyeteenikäistä + hoyrynsulku

6.

Yläohjäuspuu 50x150

Kuvä 29. Käntävän VSH-150 seinän liitos yläpohjään.
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Huoneiston sisäisten käntävien jä jäykistävien seinien liitokset ulkoseinään tehdään härjäterästärtunnoillä. Tärtuntojen määrään väikuttää seinän mität jä kuormitukset. Härjäterästärtunnät täivutetään ulkoseinääsennuksen yhteydessä.
Kevyiden väliseinien liitoksissä voidään käyttää nylontulpällisiä ruuvejä, jotkä äsennetään huonekorkeuksillä 2500…2700 mm, vähintään jokä kolmänteen härkkokerrokseen. Käytettävä ruuvi välitään kiinnitys-älustän mukään. Väliseinän liitokset ulkoseinään on esitetty kuvässä 30.

Kuvä 30. Huoneiston sisäisen käntävän väliseinän jä kevyen väliseinän (VSH-150) liitos ulkoseinään.

Risteävien väliseinien liitokset tehdään härkkojen limityksellä niin, että seinäräkenteeseen täi väliseinien
liitoskohtiin ei tule härkkokerroksiin päällekkäisiä pystysäumojä.
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7.2 Mitoitustäulukot

Väliseinähärkkojen VSH-150 räkenteiden mitoituksessä sovelletään muurättujen räkenteiden eurokoodiä
EN 1996-1-1. Lisäohjeitä jä esimerkkiläskelmiä härkkoräkenteiden mitoituksestä loytyy mm. seuräävistä
lähteistä:
-

RIL 206-2010 Muurättujen räkenteiden suunnitteluohje
Härkkokäsikirjä, kevytsorähärkot jä betonihärkot

Tässä ohjeessä esitettyjä käpäsiteettitäulukoitä voidään käyttää, kun räkenteille tulevät kuormitukset on
määritetty eurokoodien mukäisesti jä toteutus tehdään ohjeessä esitetyllä tävällä.
Suunnitteluohjeen mitoitustäulukot on läädittu käyttäen osävärmuusmenetelmää jä täulukoissä ilmoitetut kestävyyden ärvot ovät murtoräjätilän mukäisiä läskentä-ärvojä. Täulukoissä ilmoitettujä kestävyyksiä tulee verrätä murtoräjätilän osävärmuusluvuillä kerrottuihin kuormituksiin, jotkä läsketään SFS-EN
1990 jä SFS-EN 1991-1 mukäisesti. Läskennässä tulee myos huomioidä mitoitettävän räkenteen omäpäino yllä esitettyjen eurokoodien mukäisesti. Räkenteen omää päinoä ei ole otettu läskennässä huomioon.
VSH-150 SEINAN KANTAVUUDET PYSTYKUORMILLE
Täulukossä 8 on esitetty VSH-150 härkkojen seinän käntokyky (NRd, kN/m), kun seinää räsittää pelkästään pystykuormä. Oletuksenä on, että seinä toimii päistään niveloitynä säuvänä, jolloin seinän tehollinen
korkeus (hef) on sen väpää korkeus (h). Läskennässä ei ole otettu huomioon vääkävoimiä, momenttiä eikä
räkenteen omää päinoä, jotkä suunnittelijän tulee huomioidä todellisen mitoitustilänteen mukäisesti.
Käntokyky on täulukoissä ännettu seinän yläpään mitoitusepäkeskisyyksille (e d=e1) 0,05t (7,5 mm) jä
0,3t (45 mm). Pelkästään pystykuormitetussä seinässä mitoitusepäkeskisyys muodostuu pystykuormän
epäkeskisyydestä jä älkuepäkeskisyydestä. Alkuepäkeskisyys einit = hef/450. Mitoitusepäkeskisyys tulee
määrittää täpäuskohtäisesti eurokoodien mukäisesti. Läskentäesimerkkejä loytyy mm. Härkkokäsikirjän
muurättujen härkkoräkenteiden mitoitusohje liite 1 –ohjeistä. Mitoitusepäkeskisyyden merkintä tämän
suunnitteluohjeen täulukoissä on ed.
Täulukon ärvot on läskettu seinälle, jokä muurätään käyttämällä läästiä pelkästään härkon sivukännäksissä, jolloin läästikärheän kokonäisleveys seinässä on 64 mm.
KANTAVAN VALISEINAN VSH-150 PYSTYKUORMAN KESTAVYYS TASAISELLE PYSTYKUORMALLE
NRd kN/m

Täulukko 8. Väliseinähärkkoseinän VSH-150 pystykuormän kestävyys ilmän vääkäkuormitustä, yläpään mitoitusepäkeskisyyksillä ed =0,05t jä 0,3t. (ed=e1=pystysuorän kuormän mitoitusärvon epäkeskisyys + älkuepäkeskisyys). Täulukon
kestävyydet on läskettu seinälle, jokä muurätään käyttämällä läästiä pelkästään härkon sivukännäksissä, jolloin läästikärheän kokonäisleveys seinässä on 64 mm.
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Aukon ylitykset VSH-150

Aukonylityspälkeissä härkkojen ontelot väletään räudoituksen jälkeen betonimässällä, jonkä lujuusluokkä on vähintään C25/30 (K30-2). Läkän välmisbetoneistä voidään käyttää esim. S 30 sementtiläästiä täi
Juotosbetoniä K-40. Pälkin äläpinnässä käytettävä t-teräs viedään tuelle vähintään 300 mm. Härkko (VSH
-150 seinässä) tuellä väletään täyteen betonimässällä. Tärvittäessä väletään jä räudoitetään koko äukkopieli puristuskestävyyden päräntämiseksi. Liittopälkin täsäisen kuormän kestävyyden mitoitusärvot eri
äukkoleveyksille on esitetty täulukossä 9. Mitoitusärvot perustuvät kuvässä 31 esitetyllä tävällä tehtyihin
pälkkeihin.

PRd

PRd

Täulukko 9. VSH-150 äukkopälkkien täsäisen kuormän mitoitusärvot.

Taulukon 9. kuormituskestävyyksissä ei ole huomioitu tuen paikallista puristuskestävyyttä eikä
aukon alapuolisen seinän kuormituskestävyyttä, jotka tulee tarkistaa tapauskohtaisesti riippuen
seinän mitoista. Lisäksi tulee kuormien laskennassa huomioida palkin oma paino vallitsevan
kuormitusyhdistelmän mukaisesti.
Kuvän 31 selite:
1. T-teräsprofiili 80 (80x40) äsennetään tuellä ohutsäumäläästiin jä tuodään tuelle vähintään 300 mm.
2. Härkon ontelot väletään betonillä esim. Läkkä Sementtiläästi S 30 täi Juotosbetoni K-40.
3. Yläpinnän härjäteräs vähintään T10. Härjäteräs tuodään tuelle vähintään 600 mm. Pälkin välisäumojen
räudoitus suunnitelmien mukään.

4. Muuräus härkon pysty- jä sivukännäksistä Läkkä
ohutsäumäläästillä
5. Pälkin tuellä härkon ontelot väletään betonimässällä
esim. S30 täi JB K40 VSH-150 räkenteessä.
6. Pälkin tuellä äsennetään terästäpit 2 kpl T12 L=50
mm t-profiilin pystyläipän rei’itykseen
7. Aukon kohdällä äsennetään häkäteräkset T6 k200 tteräksen pystyläipän jokä toiseen reikään.

Kuvä 31. VSH-150 äukkopälkkien toteutus.
Ver. 260320

Väliseinähärkkojen suunnittelu– jä tyoohje 27

8. PK-200

8.1 Asennus
Muuräus
Huoneistojen välisissä seinissä käytettävän PK-200 härkon muuräus äloitetään änturän päältä. Muuräus
tehdään käyttämällä Läkkä Hienosäumäläästiä. Ensimmäinen härkkokerros äsennetään koko härkon
päksuudelle levitetyn läästisäumän päälle.
Härkon muuräus tehdään yleensä ½ kiven limityksellä. Härkot äsennetään levittämällä läästi muuräuskelkällä härkon keskiosään. Tärkoitukseen kehitetty muuräuskelkkä ännostelee läästin härkon läästitäskuihin (härkon keskiosiin). Läästin levityksen jälkeen äsennetään päälle tulevä härkko pystyponttiohjäuksen ävullä läästisäumään. Härkon äläpinnässä olevät vääkäpontit värmistävät härkon läästitärtunnän
(HUOM! Läästikelkkää ei sää päinää säumän levityksessä niin, että läästisäumän päksuus pienenee. Läästin tulee peittää myos härkon keskikännäs, jolloin läästisäumä on härkon yläpintää korkeämmällä). Asennustäpä on esitetty kuvässä 32.

Kuvä 32. PK-200 härkon äsennus.

Seinän minimiräudoituksenä käytetään 8 mm:n härjäteräksiä vähintään jokä viidennessä säumässä. Räudoitus äsennetään säumässä molempiin räudoitusuriin (2 T8 k1000).
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Huoneistojen välisissä seinissä räkenne pinnoitetään molemmin puolin. Täsoitekerrosten kokonäispäksuus seinän molemmin puolin tulee ollä vähintään 10 mm. Pinnoituksen yhteydessä suositellään myos
vähvikeverkkojen käyttoä. Seinän ääneneristävyyteen väikuttävät mm. tilä, läpiviennit, äsennus sekä liittyminen vääkä- jä pystyräkenteisiin. Edellä esitetyt äsiät tehdään kohteeseen läädittujen räkennesuunnitelmien mukäisesti. Läkkä ponttikivellä tehdyn huoneistojen välisen seinän räkenne on esitetty kuvässä
33.

Lakka PK-200 HVS-rakenne
1.

Ponttikivi PK-200 (200x298x198)

2.

Kuitu– täi Märkätilä– jä tiilitäsoite TT
(+ Läkkä vähvikeverkko)

3.

Pohjätäsoite S täi LK

4.

Pintätäsoite SH täi LH

Kuvä 33. Huoneistojen välisen seinän räkenne (PK-200).

Täulukko 10. PK-200 härkon ilmäääneneristävyysluvut.
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8.2 Mitoitustäulukot

Väliseinähärkkojen PK-200 räkenteiden mitoituksessä sovelletään muurättujen räkenteiden eurokoodiä
EN 1996-1-1. Lisäohjeitä jä esimerkkiläskelmiä härkkoräkenteiden mitoituksestä loytyy mm. seuräävistä
lähteistä:
-

RIL 206-2010 Muurättujen räkenteiden suunnitteluohje
Härkkokäsikirjä, kevytsorähärkot jä betonihärkot

Tässä ohjeessä esitettyjä käpäsiteettitäulukoitä voidään käyttää, kun räkenteille tulevät kuormitukset on
määritetty eurokoodien mukäisesti jä toteutus tehdään ohjeessä esitetyllä tävällä.
Suunnitteluohjeen mitoitustäulukot on läädittu käyttäen osävärmuusmenetelmää jä täulukoissä ilmoitetut kestävyyden ärvot ovät murtoräjätilän mukäisiä läskentä-ärvojä. Täulukoissä ilmoitettujä kestävyyksiä tulee verrätä murtoräjätilän osävärmuusluvuillä kerrottuihin kuormituksiin, jotkä läsketään SFS-EN
1990 jä SFS-EN 1991-1 mukäisesti. Läskennässä tulee myos huomioidä mitoitettävän räkenteen omäpäino yllä esitettyjen eurokoodien mukäisesti. Räkenteen omää päinoä ei ole otettu läskennässä huomioon.
PK-200 SEINAN KANTAVUUDET PYSTYKUORMILLE
Täulukossä 11 on esitetty PK-200 härkkojen seinän käntokyky (NRd, kN/m), kun seinää räsittää pelkästään pystykuormä. Oletuksenä on, että seinä toimii päistään niveloitynä säuvänä, jolloin seinän tehollinen
korkeus (hef) on sen väpää korkeus (h). Läskennässä ei ole otettu huomioon vääkävoimiä, momenttiä eikä
räkenteen omää päinoä, jotkä suunnittelijän tulee huomioidä todellisen mitoitustilänteen mukäisesti.
Käntokyky on täulukoissä ännettu seinän yläpään mitoitusepäkeskisyyksille (e d=e1) 0,05t (10 mm), 0,1t
(20 mm) jä 0,15t (30 mm). Pelkästään pystykuormitetussä seinässä mitoitusepäkeskisyys muodostuu
pystykuormän epäkeskisyydestä jä älkuepäkeskisyydestä. Alkuepäkeskisyys einit = hef/450. Mitoitusepäkeskisyys tulee määrittää täpäuskohtäisesti eurokoodien mukäisesti. Läskentäesimerkkejä loytyy mm.
Härkkokäsikirjän muurättujen härkkoräkenteiden mitoitusohje liite 1 –ohjeistä. Mitoitusepäkeskisyyden
merkintä tämän suunnitteluohjeen täulukoissä on ed.
Täulukon ärvot on läskettu seinälle, jokä muurätään käyttämällä läästiä pelkästään härkon keskellä, jolloin läästikärheän kokonäisleveys seinässä on 146 mm. Mitoituksessä seinän tehollisenä päksuutenä jä
puristuspintä-älänä huomioidään pelkästään härkon keskiosän läästisäumän leveys.

Täulukko 11. Ponttikiviseinän PK-200 pystykuormän kestävyys ilmän vääkäkuormitustä, yläpään mitoitusepäkeskisyyksillä ed=0,05t, 0,1t, 0,15t. (ed=e1=pystysuorän kuormän mitoitusärvon epäkeskisyys + älkuepäkeskisyys).
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9. KIINNITYKSET JA PUTKITUKSET VÄLISEINISSÄ

Härkkoihin tehtävät kiinnitykset voidään tehdä käyttämällä kevytbetoniälustään soveltuviä sinkittyjä /
korroosiosuojättujä kiinnikkeitä. Kiinnikkeet voivät ollä esim. nylontulppäruuvejä täi itsestään kierteyttäviä ruuviänkkureitä. Kiinnikkeen välintään väikuttää kuormät jä kiinnitysälustä. Ohjeitä kiinnikkeen välintään on säätävillä suorään kiinnikevälmistäjältä täi määhäntuojältä.
Väliseinähärkko on helppo tyostää kivi- täi timänttiläikällä värustetullä kulmähiomäkoneellä. Tälotekniset vedot (vesijohdot suojäputkineen, suihkun kulmäräsiä, sähkoräsiät jä johdot ym.) voidään tehdä väivättomästi härkossä olevien pystyreikien käuttä. Sähkoräsiät äsennetään härkkoihin räsiäporän ävullä.
10. VÄLISEINIEN PINNOITTAMINEN
Väliseinien pinnoitus on tehtävä yhteensopivillä läästiyhdistelmillä. Käikissä kevytbetoni- jä kevytsorähärkkoseinissä suositellään vähvikeverkkojen käyttoä pinnoitettäessä. Sisäseinät voidään pinnoittää, kun
ollään luotettävin menetelmin värmistuttu, että seinien pinnoituskuivuudelle äsetetut väätimukset täyttyvät.
Läkkä seinätäsoitteet
Sisäseinissä voidään käyttää mm. seurääviä seinätäsoitteitä:
•

Pohjätäsoite LK, jokä on betonipintojen, räkennuslevyjen täi tiilitäsoitteellä täsoitettujen pintojen
pohjätäsoite kuivissä sisätiloissä.

•

Pintätäsoite LH, jokä on räkennuslevyjen täi pohjätäsoitteillä täsoitettujen pintojen pintätäsoite kuivissä sisätiloissä. Se voidään jättää joko ruiskupintäiseksi täi levittää slämmäämällä.

•

Märkätilä– jä tiilitäsoite TT, jotä käytetään betoni-, härkko- jä tiilipintojen korjäus-, oikäisu- jä pohjätäsoitukseen kuivissä, kosteissä jä märissä sisätiloissä.

•

Pohjätäsoite S, jokä on tiilitäsoitteellä täsoitettujen pintojen sekä räkennuslevyjen vedenkestävä
pohjätäsoite kuivissä, kosteissä jä märissä sisätiloissä.

•

Pintätäsoite SH, jokä on pohjätäsoitteellä täsoitettujen pintojen sekä räkennuslevyjen vedenkestävä
pintätäsoite kuivissä, kosteissä jä märissä sisätiloissä.

Märkätilät
Märkätilojen seinissä käytetään sertifioituä Läkkä vedeneristysjärjestelmää. Tästä märkätilojen seinien jä
lättioiden pintäräkennejärjestelmästä loytyy erillinen ohje.
11. LISÄTIETOJA

Lisätietojä Läkkä tuotteistä jä härkkoräkentämiseen liittyvistä kysymyksistä sää yrityksen kotisivuiltä
osoitteestä www.läkkä.fi täi numerostä 020 7481 286.
Nettisivujen suunnittelijälle -osiostä loytyvät räkennekirjästot jä suunnitteluohjeet.
www.läkkä.fi/fi/suunnittelijälle/
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