
3 Seinärakenteiden liitokset 
3.1 Seinäelementit yleistä 
XDE031: Kattoikkuna, liitos kevytsoraeristettyyn yläpohjaan, puurakenteinen kehys 
XDE033: Kattoikkuna, liitos kevytsoraeristettyyn yläpohjaan, betonirakenteinen kehys  
XDE035: Kattoikkuna, liitos kevytsoraeristettyyn yläpohjaan, kevytsoraharkkorakenteinen kehys  
XDE037: Julkisivu, ei-kantavien betoniseinien aukotus  
XDE039: Julkisivu, kantavien seinien aukotus  
XDE041: Pystyleikkaus, vinot katot ja vaihteleva kerroskorkeus  
 
3.2 Seinäelementtien reunamuodot, kolot, varaukset ja saumat 
3.2.1 Ikkuna- ja oviliittymät 
DKE020A: Ikkunan (karmi 210 mm) liitos, tuuletettu ulkokuori, ei-kantava, pystyleikkaus  
DKE020B: Ikkunan (karmi 210 mm) liitos, tuuletettu ulkokuori, ei-kantava, vaakaleikkaus  
DKE022: Parvekeoven (karmi 210mm) liitos, tuuletettu ulkokuori, ei-kantava, pystyleikkaus   
DKE023: Ikkuna + parvekeovi (karmi 210mm) liitos, tuuletettu ulkokuori, ei-kantava, 
vaakaleikkaus  
DR001B: Ikkunan (karmi 210mm) karmikenkäliitos ei-kantavaan sw-elementtiin (vaakaleikkaus)  
DR004A: Ikkunan karmikenkäkiinnitys, sivusaranoitu  
DR004B: Ikkunan karmikenkäkiinnitys, ala-/yläsaranoitu  
DR004C: DR400A:N JA DR4004B:n liittyvät detaljit  
DR015: Parvekeoven (karmi 210mm) liitos, ei-kantava ulkoseinäelementti, pystyleikkaus  
DR016: Ikkuna + parvekeovi (karmi 210mm) liitos, ei-kantava ulkoseinäelementti, vaakaleikkaus  
DR110: Ikkunan (karmi 210 mm) karmikenkäliitos ei-kantavaan sw-elementtiin, pystyleikkaus  
DR111: Ikkunan (karmi 210 mm) karmikenkäliitos ei-kantavaan sw-elementtiin, pystyleikkaus, 
EPS 240 mm, palokatko, kivivilla  
DR113: Ikkunan (karmi 170 mm) karmikenkäliitos ei-kantavaan sw-elementtiin, pystyleikkaus, 
PUR 150 mm  
DR114: Ikkunan (karmi 210 mm) karmikenkäliitos ei-kantavaan sw-elementtiin, pystyleikkaus, 
EPS-Platina 180 mm  
DRK110: Ikkunan (karmi 210 mm) liitos, ei-kantava sisäkuorielementti, julkisivumuuraus, 
pystyleikkaus  
DRR110A: Ikkunan (karmi 210mm) karmikenkäliitos ei-kantavaan rapattuun elementtiin, 
eristerappaus, pystyleikkaus  
DRR110B: Ikkunan (karmi 210mm) karmikenkäliitos ei-kantavaan rapattuun elementtiin, 
eristerappaus, pystyleikkaus  
DRR111: Ikkunan (karmi 210 mm) karmikenkäliitos ei-kantavaan rapattuun elementtiin, 
ohuteristerappaus, pystyleikkaus, EPS 220 mm  
 
3.2.2 Saumat 
DKE501: Kuorielementin saumaus saumanauhalla, tuuletettu ulkokuori, vaakaleikkaus  
DKE502: Kuorielementin avovaakasauma, tuuletettu ulkokuori, pystyleikkaus  
DR021: Vaakasauman tuuletus  
 
3.2.3 Valesaumat ja urat 
DR031: Valesaumat  
DR032: Kolmiourat  
 



3.2.4 Reunamuodot 
DR041: Betoni- tai pesubetonipintaisen ulkoseinäelementin ylä- ja alareunan reunamuodot (ei-
kantava)   
DR042: Tiililaattapintaisen ulkoseinäelementin ylä- ja alareunan reunamuodot (ei-kantava)  
DR043: Betoni- tai pesubetonipintaisen ulkoseinäelementin sivureunan reunamuodot (ei-kantava)  

 
3.2.5 Varauskolot 
DR051: Sandwich-elementtien sisäkuoren s-pistekolot, ei-kantava seinä  
DR052: Sandwich-elementtien sisäkuoren s-pistekolot, kantava seinä  
DR053: Sandwich-elementtien pasi-lenkki / välikiinnike, ei-kantava seinä  

 
3.3 Kantavien väliseinien liitokset 
DV061: Pystysauman vaarnaura  
DV101: Seinän pulttikiinnitys  
DV201: Jäykistävät seinät, sileä betonisauma, jäykistävän seinän liitos pilariin  
DV202: Jäykistävät seinät, kuivasauma, jäykistävän seinän liitos pilariin  
DV502: Kantavien väliseinien liitos (betonivaarna)   
DV503: Kantavien ja jäykistävien väliseinien liitos (betonivaarna + lenkit), pystyvalu  
DV504: Kantavien ja jäykistävien väliseinien liitos (betonivaarna + lenkit), pystysaumapumppaus  
DV507: Jäykistävät seinät, betonivaarna, vaijerilenkit  
DV508: Seinäelementtien lenkkiliitosten teräsvaarnat  
DV509: Seinäelementtien vaarnalenkkien pituudet  
DV510: Seinien pystymitoitusperiaate  
DV513: Kantavien ja jäykistävien väliseinien liitos (betonivaarna + lenkit), pystysaumapumppaus  
DV514: Kantavien ja jäykistävien väliseinien liitos (betonivaarna + vaijerilenkit), 
pystysaumapumppaus  
DV515: Jäykistävät seinät, sileä betonisauma, pystysaumoissa teräsosat  
DV516: Jäykistävät seinät, sileä betonisauma, kantavien ja jäykistävien seinien liitos  
DV517: Jäykistävät seinät, sileä betonisauma, kantavien ja jäykistävien seinien liitos  
DV518: Jäykistävät seinät, kuivasaumat, pystysaumoissa teräsosat  
DV519: Seinäelementtien kuivasauma  
DV520: Jäykistävät seinät, kuivasauma, kantavien ja jäykistävien seinien liitos  
DV521: Jäykistävät seinät, kuivasauma, kantavien ja jäykistävien seinien liitos  
DV532: Kantavan ja jäykistävän seinän vetoliitos  
 
3.4 Kantavien Sandwich-elementtien liitokset 
DS501 Kantavien ulkoseinäelementtien liitos, betonivaarna + vaijerilenkit  
DS502: Kantavan ja ei-kantavan ulkoseinäelementin liitos  
DS503: Kantavan ja ei-kantavan ulkoseinäelementin liitos (sisänurkka)   
DS505: Kantavan ja ei-kantavan sw-elementin liitos (ulkonurkka, puukkokannatus)   
 
3.5 Ei-kantavien Sandwich-elementtien liitokset 
DR401: Ulkoseinäelementtien välikiinnitys pystysauman kohdalta (ei-kantava)   
DR402: Ulkoseinäelementtien välikiinnitys, pasi-lenkki (ei-kantava)   
DR410: Ulkoseinäelementtien välikiinnitys massiivilaattaan (ei-kantava)   
DR501: Ei-kantavien ulkoseinäelementtien liitos  
DR502: Ei-kantavien ulkoseinäelementtien ja väliseinän liitos, betonivaarna + vaijerilenkit, 
pystysaumapumppaus  



DR503: Ei -kantavien sw-elementtien ja väliseinän liitos (puukkokannatus)   
DR511: Tiilipintaisten ei-kantavien ulkoseinäelementtien liitos  
DR512: Tiilipintaisten ei-kantavien ulkoseinäelementtien ja väliseinän liitos  
 
3.6 Nauhaelementtien liitokset 
DN201: Nauhaelementin pulttikiinnitys pilariin (yläreuna)   
DN202: Nauhaelementin kiinnitys pilariin C-kiskoon  
DN214: Nauhaelementin kannatus pilarista, kevytkonsoli (Teräspeikko Oy) 
DN301: Nauhaelementin kannatus palkista  
DN302: Nauhaelementin välikiinnitys palkkiin  
DN303: Nauhaelementin välikiinnitys teräspalkkiin  
DN501: Nauhaelementtien keskinäinen kiinnitys (hitsikiinnitys)   
DN502: Nauhaelementtien keskinäinen kiinnitys (tappikiinnitys)   
DN503: Ei-kantavien nauhaelementtien ja väliseinän liitos  
DN505: Kantavan ja ei-kantavan nauhaelementin liitos (ulkonurkka, puukkokannatus)  
 
3.7 Sisäkuorielementtien liitokset 
DRK401: Sisäkuorielementtien välikiinnitys pystysauman kohdalta (ei-kantava)   
DRK402: Sisäkuorielementtien välikiinnitys, pasi-lenkki (ei-kantava)   
DRK403: Sisäkuorielementtien välikiinnitys, vemo + kierretanko (ei-kantava)   
DRK404: Ei-kantava seinälinja, kaksikerroksinen ulkokuorielementti + sisäkuorielementit  
DRK501: Ei - kantavien sisäkuorielementtien ulkonurkan vaijerilenkkiliitos  
DRK502: Ei - kantavien sisäkuorielementtien sisänurkan vaijerilenkkiliitos  
DRK510: Ei - kantavien sisäkuorielementtien ja väliseinän vaijerilenkkiliitos, tiilijulkisivu  
DRK520: Ei - kantavien sisäkuorielementtien vaijerilenkkiliitos  
DSK401: Kantavan sisäkuorielementin ja ontelolaatan liitos kaksikerroksinen ulkokuorielementti  
DSK420: Kantavan sisäkuorielementin liitos yläpohjaan  
DSK501: Kantavan ja ei-kantavan sisäkuorielementin ulkonurkan vaijerilenkkiliitos  
DSK502: Kantavan ja ei-kantavan sisäkuorielementin ulkonurkan vaijerilenkkiliitos  
DSK503: Kantavan ja ei-kantavan sisäkuorielementin sisänurkan vaijerilenkkiliitos  
DSK504: Kantavan ja ei-kantavan sisäkuorielementin sisänurkan vaijerilenkkiliitos  
DSK505: Kantavan ja ei-kantavan sisäkuorielementin liitos kantavaan väliseinään sisänurkan 
vaijerilenkkiliitos  
DSK506: Kantavan ja ei-kantavan sisäkuorielementin liitos kantavaan väliseinään sisänurkan 
vaijerilenkkiliitos  
DSK510: Kantavien sisäkuorielementtien ja väliseinän vaijerilenkkiliitos, tiilijulkisivu  
DSK520: Kantavien sisäkuorielementtien vaijerilenkkiliitos 
DSK521: Kantavan ja ei - kantavan sisäkuorielementin vaijerilenkkiliitos  
 
3.8 Rapattujen  elementtien liitokset 
DRR401: Sisäkuorielementtien välikiinnitys pystysauman kohdalta (ei-kantava), rapattu julkisivu   
DRR402: Sisäkuorielementtien välikiinnitys, pasi-lenkki (ei-kantava), rapattu julkisivu  
DRR403: Sisäkuorielementtien välikiinnitys, vemo + kierretanko (ei-kantava), rapattu julkisivu  
DRR521: Ei- kantavien sisäkuorielementtien vaijerilenkkiliitos, rapattu julkisivu  
DRR522: Ei- kantavien sisäkuorielementtien ja väliseinän vaijerilenkkiliitos, rapattu julkisivu  
DSR401: Kantavan sisäkuorielementin ja ontelolaatan liitos, rapattu julkisivu  
DSR531: Kantavien sisäkuorielementtien vaijerilenkkiliitos, rapattu julkisivu  
DSR532: Kantavan ja ei -kantavan sisäkuorielementin ja väliseinän vaijerilenkkiliitos, rapattu 
julkisivu  



 
3.9 Kuorielementtien liitokset 
DKE001: Ulkokuorielementin kiinnitys 
DKE002: Ulkokuorielementin kiinnitys 
DKE003: Ulkokuorielementin kiinnitys 
DKE107: Nauhamaisen kuorielementin kiinnitys vss:n kohdalla, tuuletettu ulkokuori 
DKE401: Kevytsorayläpohjan räystäsdetalji, tuuletettu ulkokuori, tuuletettu räystäs 
DKE402: Ei-kantavan julkisivuelementin liitos yläpohjaan, tuuletettu ulkokuori 
DKE405: Kantavan ulkoseinäelementin liitos välipohjaan, tuuletettu ulkokuori 
 
3.10 Betoniseinän ja sokkelin liitokset 
DAN101: Sokkelileikkaus, kantava sokkelielementti, kantava alapohja, yläpuolinen lämmöneriste  
DAN102: Sokkelileikkaus, ei-kantava sokkelielementti, kantava alapohja, yläpuolinen 
lämmöneriste  
DAN103: Sokkelileikkaus, ei-kantava sokkelielementti, maanvarainen alapohja, alapuolinen 
lämmöneriste 
DKE101: Sokkelileikkaus, eriytetty julkisivu, kantava sisäkuori, kantava sokkelielementti  
DKE102: Sokkelileikkaus, eriytetty julkisivu, ei-kantava sisäkuori, ei-kantava sokkelielementti  
DKE103: Ruutumaisen kuorielementin alapään kiinnitys VSS:n kohdalla  
DKE104: Kantavan ulkoseinäelementin liitos alapohjaan, kaksoiskuoriseinä 
 
3.11 Betoniseinän ja sokkelin liitokset, matalaenergiatalo 
DAR110: Ei-kantavan sokkelielementin ja kantavan alapohjan liitos, ei-kantava sw-elementti  
DARK110: Ei-kantavan sokkelielementin ja kantavan alapohjan liitos, ei-kantava 
sisäkuorielementti, tiilimuuraus  
DARR110A: Ei-kantavan sokkelielementin ja kantavan alapohjan liitos, ei kantava 
sisäkuorielementti, eristerappaus  
DARR110B: Ei-kantavan sokkelielementin ja kantavan alapohjan liitos, ei kantava 
sisäkuorielementti, eristerappaus  
DARR111: Ei-kantavan sokkelielementin ja kantavan alapohjan liitos, ei-kantava 
sisäkuorielementti, ohuteristerappaus  
DAS110: Kantavan sokkelielementin ja kantavan alapohjan liitos, kantava sw-elementti  
DASK110: Kantavan sokkelielementin ja kantavan alapohjan liitos, kantava sisäkuorielementti, 
tiilimuuraus  
DASR110: Kantavan sokkelielementin ja kantavan alapohjan liitos, kantava sisäkuorielementti, 
eristerappaus  
DASR111: Kantavan sokkelielementin ja kantavan alapohjan liitos, kantava sisäkuorielementti, 
ohuteristerappaus  
DKE110: Kantavan sokkelielementin ja kantavan alapohjan liitos, kantava sisäkuorielementti, 
eriytetty julkisivu  
DKE110a: Kantavan sokkelielementin ja kantavan alapohjan liitos, kantava sisäkuorielementti, 
eriytetty julkisivu  
DKE111: Ei-kantavan sokkelielementin ja kantavan alapohjan liitos, ei-kantava sisäkuorielementti, 
eriytetty julkisivu  
DKE111a: Ei-kantavan sokkelielementin ja kantavan alapohjan liitos, ei-kantava sisäkuorielementti, 
eriytetty julkisivu  
 



4 Sähköreittien märkätilojen ja ELPO-hormielementtien 
sunnitteluohjeet 

4.1 Sähköputkitusdetaljit 
S01: Sähköputkitukset elementissä Alakatto  
S02: Sähköputkitukset elementissä Kotelo  
S03: Sähköputkitukset elementissä Asennuslattia 
S04: Sähköputkitukset elementissä Vaakaputkitus  
S05: Sähköputkitukset elementissä Ura ontelolaatassa  
S06: Välipohjien läpivienti Läpivientikappale  
 
4.2 Märkätilaliitännät 
KH-1A: Kylpyhuone, tyyppi 1  
KH-2A: Kylpyhuone, tyyppi 2  
KHLH1A: Kylpy-löylyhuone, tyyppi 1  
KHLH2A: Kylpy-löylyhuone, tyyppi 2  
 
4.3 Vaihtoehtoisia välipohjarakenteita märkätiloihin 
DET1: Märkätilan kynnysdetalji  
VP1: Ontelolaatta 320/200 + pintabetoni 60mm  
VP2: Ontelolaatta 370/200mm  
VP3: Ontelolaatta 370mm / massiivielementti  
VP4: Ontelolaatta 265mm + asennuslattia  
VP5: Ontelolaatta 370/200mm  

 
4.4 Märkätilaelementit ja Elpo-hormit 
ELPO1: Elpo-hormi, kytkentä seinien väliin  
ELPO2: Elpo-hormi, kytkentä seinän viereen  
MTE01: Märkätilaelementti-E1  
MTE02: Märkätilaelementti-E2  
MTE03: Märkätilaelementti-E3  
MTED1: Märkätilaelementin kynnys  
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