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OVIREMONTIN TAI laajemman peruskorjauksen yhteydessä 
asunnon ovi voidaan korvata teräksestä valmistetulla puukui-
tupintaisella etuovella, joka näyttää tavalliselta ovelta – mutta 
ei silti ole.

”Turvaovet sopivat hyvin ihan tavallisiin asuinkerrostaloi-
hin, rakennusvuodesta riippumatta. Tällaisia ovia on asennettu 
esimerkiksi 1960- ja 1970-lukujen kerrostalokohteisiin huo-
neistojen etuoviksi”, toteaa Kaso Oy:n myyntipäällikkö Teija 
Paakkari.

Hän korostaa turvaovien parantavan sekä turvallisuutta 
että asumisviihtyvyyttä.

”Ne ovat yhtä helppokäyttöisiä kuin tavallisetkin ovet.”
Nykyaikaiset turvaovet ovat murto- ja paloluokiteltuja ja 

niiden on testeissä todettu kestävän sorkkaraudalla vääntä-

mistä. Ovet tai ovenkarmit eivät taivu, joten niitä ei ole helppo 
vääntää auki.

”Sen sijaan tavalliset puurakenteiset kerrostalohuoneisto-
jen ulko-ovet kestivät murtotestissämme vääntöä alle kymme-
nen sekuntia ilman turvalukkoa ja alle 20 sekuntia turvalukon 
ollessa kiinni”, Paakkari kertoo.

Turvaovet on luokiteltu EN1627-standardin mukaan murto-
luokkaan 3.

Puuoven ulkonäkö – mutta sisältä terästä
Paakkarin mukaan turvaovi on sen verran vankkaa tekoa, että 
se ei välttämättä tarvitse erillistä väliovea.

”Ovi itsessään on paloluokkaa EI 45, jolloin palonkesto 
on 45 minuuttia. Postiluukun osalta paloluokka on EI30 eli 30 
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minuuttia. Tavallisiin puuoviin lisäovea tarvitaan, jos ulko-ovi 
kestää paloa 15 minuuttia ja väliovi toiset 15 minuuttia.”

”Lisäksi turvaovessa on hyvä haju- ja äänieristys. Por-
taikosta ei pääse ruoankäryä sisään, eikä myöskään asun-
nosta porraskäytävään”, Paakkari vakuuttaa.

Äänenvaimennus itse turvaovella on 41 dB (desibeliä) ja 
postiluukulla 35 dB.

”Yksi ovi riittää siihen, että portaikon melu ei kuulu asun-
toon. Tämä parantaa yksityisyyden tuntua ja yksityisyyttä.”

Turvaoven ovilehti on Paakkarin mukaan 75 mm:n pak-
suinen. Ovilehti MDF-paneelien alla on teräsrakenteinen, ja 
myös oven karmit ovat maalattua terästä.

Ovilehden puukuitupaneeleissa voi olla maalattu pinta, 
puukuviotu kalvopinta tai lakattu viilupinta.

”Yksittäinen turvaovi ei juuri poikkea ulkonäöltään vakio-
puuovista, ja puuovi on tarvittaessa helppo vaihtaa turva-
oveksi. Turvaoveen soveltuu muun muassa normaali Abloy-
käyttölukko”, mainitsee Paakkari.

Vaihtoehtoisissa Mottura-lukoissa on yhdistetty käyttö- ja 
turvalukko, kun Abloy-käyttölukon kanssa käytetään aina eril-
listä turvalukkoa. Turvaoviin voidaan tarvittaessa lisätä valmi-
udet sähkölukituksiin, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmiin liit-
tämistä varten.

Turvaovien käyttö yleistä Ruotsissa
Jos turvaovessa käytetään Mottura-lukkoa, on lukossa sivu-
salpojen lisäksi karmiin ja kynnykseen uppoavat pitkäsalvat. 
Lisäksi turvaovessa on saranapuolella neljä karmiin uppoavaa 
saranatappia.

”Kun Mottura-lukko on kiinni, ovi on tällöin tapitettu kai-
kilta neljältä sivulta. Näin saadaan jykevyyttä lukitukseen ja 
murtosuojaukseen”, Paakkari selittää.

Mikäli takalukittu turvaovi on hätätilanteessa pakko saada 
ulkopuolelta auki, palokunta tai poliisi tekee oveen laikalla 
reiän. Siihen menee aikaa muutama minuutti.

Keskimäärin turvaoven hinta on noin 30–50 prosent-
tia korkeampi kuin tavallisen puuoven. Ainakin osa vakuutus-
yhtiöistä huomioi turvaovien käytön poistaen omavastuuosuu-
den kotivakuutuksesta.

Paakkarin mukaan Suomessa on jo käytössä satoja turva-
ovia ulko- tai väliovina.

”Niitä asennetaan toisinaan myös uudisrakennuksiin, 
mutta tällä hetkellä enemmän kuitenkin saneerauskohteisiin.”

”Odotettavissa on, että turvaovien myynti lisääntyy Suo-
messakin. Esimerkiksi Tukholmassa jo puolet kerrostalojen 
etuovista on turvaovia”, arvioi Paakkari.

Turvaovia valmistetaan kahta vakiokokoa, mutta muitakin 
kokovaihtoehtoja on saatavissa. n”Yksittäinen 
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