Oven asentaminen
vanhan tilalle vie
muutaman tunnin.
Painonsa vuoksi
oven asentamiseen
tarvitaan kaksi
ihmistä.

Turvaovi turvaa ja suojaa
Tukholmassa jo joka toinen kerros
taloon asennettu huoneisto-ovi
on turvaovi. Suomessa asennukset
ovat vielä harvinaisia.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä
KUVAT: Pekka Rousi

T

urvaovien rakenne ja lukitus ehkäisevät tehokkaasti oven vääntämistä sorkkaraudalla. Ulkonäöltään ovet näyttävät kuitenkin
perinteisiltä puuovilta. Oven runko
ja karmit ovat teräsrakenteisia ja ovi eristää
myös ääntä ja siinä on paloeristys. Tavallinen
turvalukolla varustettu puuovi voidaan murtaa
sorkkaraudalla vähin äänin alle minuutissa sillä puukarmit ja -ovi antavat periksi väännölle.

Turvaoven ovilehti on sisä- ja ulkopuolelta päällystetty MDF-ovipaneeleilla, jotka voidaan tehdä sileinä tai kuviollisina sekä maalata tai kalvopinnoittaa. Paneelina voidaan
käyttää myös puuviilupintaa. Vaihtoehtoja
on useita.
Asuntomurtoja tuhansia vuosittain
Asunto- ja liikemurtoja tehdään Suomessa
vuosittain useita kymmeniä tuhansia. Usein
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hyvä lukkokaan ei estä murtoa, sillä tavallisesti murto tehdään vääntämällä ovi auki.
Pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa, turvaovien asennus kerrostalohuoneistojen porrastasanteen oviksi on jo yksi vakioratkaisuista. Myös Suomessa turvaovien kysyntä yksityisasuntoihin on viime vuosina kasvanut
huomattavasti.
Teräsrunkoisen oven ääneneristävyys on
41 dB. Ovi vaimentaa tehokkaasti epämiellyttävät ulkopuoliset äänet, kuten käytävämelun, portaikosta kantautuvat hälyäänet sekä
hissien käytöstä johtuvat äänet.
Turvaoven palonkesto on 45 minuuttia

(paloluokitus EI 45), jolloin toista ovea ulkooven takana ei välttämättä tarvita. Myös postiluukku on palonkestävä (EI 30, eli 30 minuuttia).
Teräsrungon ja -karmin ansiosta ovirunko
ei väänny ajan mittaan esimerkiksi kosteuden
vaikutuksesta. Oven eristeenä käytetään kivivillaa. Karmiruuvi on sijoitettu katkaisuestoholkin sisään.
Ovi ei elä ja kun se on kerran asennuttu
paikalleen oikein, ei sitä tarvitse juurikaan
huoltaa. Karmien ja oviaukon väli tiivistetään palouretaanilla ja ovilehteen sekä karmiin asennetaan tiivisteet, jolloin rakovuo-

tojakaan ei tule.
Turussa päätettiin ottaa turvaovet
käyttöön ongelmien vuoksi
1970-luvulla rakennetussa asunto-osakeyhtiössä ongelmina ei ollut pelkästään turvallisuuden puute tai melu. Taloyhtiöön haluttiin
ovet, jotka kestävät lämpötilaeroja ja eivät sekoita koneellista ilmanvaihtoa.
Alkuperäiset ovet olivat jo vääntyilleet
eivätkä ne olleet enää tiiviitä. Rapusta kuului ääniä asuntoihin ja ruuanlaitoista tulevat
tuoksut taas leijailivat rappuun.
– Myös postiluukut alkoivat olla aikansa
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Rakennuttaja esittää usein, että virhe on osakkaiden laiminlyöntien aiheuttama,
eikä rakennusvirhe.

eläneitä, 40 vuotta päivittäistä käyttöä oli rasittanut saranoita ja kiinnitykset olivat kuluneet, V-S Isännöintitalo Oy:n toimitusjohtaja
Ari Kesäläinen kertoo.
Lukitus voi myös olla vanhentunut ja
avaimia kadonnut tai joutunut vääriin käsiin.
Lukitus kannattaakin päivittää aika ajoin.
– Lukkorungot kuluvat vuosien saatossa,
varsinkin jos käyttäjiä on useita huoneistoa
kohti, Kesäläinen muistuttaa.
Ovet vaihdettiin taloyhtiöön vuonna 2013.
Ikävät kokemukset tulipaloista
Viime vuonna V-S Isännöintitalon yhdessä
isännöintikohteessa syttyi tuhoisa tulipalo,
jossa kuoli yksi ihminen ja viisi joutui sairaalahoitoon. Koko kerrostalo jouduttiin evakuoimaan. Palo levisi nopeasti kerroksesta toiseen.
Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) tutkimuksissa todettiin, että huoneistojen ovet
eivät kestäneet vaadittua puolta tuntia vaan
ne paloivat puhki aiemmin.
– Tällöin savukaasut pääsivät asuntoihin ja asukkaat altistuivat niille, Kesäläinen
toteaa.
– Taloyhtiön ei kannata tinkiä paloturvallisuudesta, Kesäläinen muistuttaa.
Kaso-turvaovet esimerkiksi kestävät paloa 45 minuuttia eli 15 minuuttia vaadittua
pidempään. Aika on merkittävä palon sattuessa.
Ovivaihtoehtoja on markkinoilla useita
eikä taloyhtiön kannata tuijottaa pelkästään
hintaa päätöstä tehdessä.
– Taloyhtiöiden pitäisi miettiä vaihtoehtoja oviin eikä vaihtaa samanlaisia ovia tilalle,
jolloin ongelmien syyt eivät ratkea eikä vaihto
tuo pysyviä parannuksia esimerkiksi viihtyvyyteen, Kesäläinen muistuttaa.
Turvaoveen käy lukoksi mekaaninen
tai sähköinen lukko
Lukitusvaihtoehtoja on mekaanisista avainlukoista sähköisiin solenoidi- ja moottorilukkoihin, vakiona Kaso-turvaovissa on Abloytai Mottura-lukitus heloineen. Käyttölukoksi
voidaan asentaa taloyhtiön haluama lukitusjärjestelmä joko niin että sama avain käy sekä käyttölukkoon että turvalukkoon tai niin,
että molempiin on omat avaimensa. Lisäksi
oveen on saatavilla muun muassa laajakulma ovisilmä.
Raskas ovi ei vaadi voimaa
Ovi karmeineen painaa noin sata kiloa. Turvaovi ei kuitenkaan ole raskas käyttää.
– Ovi on suunniteltu helppokäyttöiseksi,

Kaso Oy:n myyntipäällikkö Teija Paakkari kertoo turvaovien asennusten lisääntyneen S
 uomessa,
mutta muissa Pohjoismaissa asennuksia tehdään huomattavasti enemmän.

Kaso Oy:n myyntipäällikkö Teija Paakkari
huomauttaa.
– Niinhän sitä sanotaan autoista, että ovi
menee kiinni kuin kassakaapin ovi, kevyesti ja
hiljaa, niin nämäkin ovet, Kesäläinen naurahtaa.
Ovi on suunniteltu kestämään kauan ja
rikkoontuneet osat on helppo vaihtaa.
– Tämä on ekologinen vaihtoehto, tulee
vähemmän jätettä kun ovi on suunniteltu
kestämään, Kesäläinen muistuttaa.
Entä jos asuntoon pitää päästä
nopeasti?
Turvaovea ei saada auki perinteisesti vääntämällä. Pelastuslaitokset tekevätkin yhteistyö-

tä valmistajan kanssa ovien aukaisemiseksi
pelastustehtävissä.
– Ohjeistamme ja harjoitutamme pelastuslaitoksia ovien kanssa, Paakkari kertoo.
Oven käyttölukon saa osaava lukkoseppä
porattua auki hätätilanteissa, mutta turvalukon aukaiseminen on jo vaikeampaa salpojen vuoksi.
– Fiksua on antaa vara-avain luotettavalle
taholle varsinkin silloin, jos asukas on vanhus
tai sairas, pelastuslaitoksen vasteaika riittää,
vaikka ovi jouduttaisiin ”murtamaan”, Kesäläinen huomauttaa.
Turussa ovet ovat olleet käytössä kaksi
vuotta ja ongelmia niiden kanssa ei ole ollut. ¿

Turvaovien asennukset
kerrostaloihin lisääntyneet
Ovisaneerauksen tullessa ajankohtaiseksi helsinkiläinen taloyhtiö
päätti asentaa kerrostaloon huoneisto-oviksi puuovien sijaan
murto- ja palotestatut turvaovet. Ulkonäöltään ovet näyttävät
kuitenkin perinteisiltä puuovilta.

S

uomessa vain harvalla on käsitys siitä, että turvaovet ehkäisevät asuntomurtoja
huomattavasti paremmin kuin puuoveen asennetut erilaiset lisälukot ja –tarvikkeet. Turvaoven teräskarmit ja -ovilehti on murtotestattu standardin EN-1627 mukaisesti, jolloin ovea on erittäin vaikea saada vääntämällä auki.
– Etsiessämme vaihtoehtoja turvaovet tulivat vastaan erinomaisena vaihtoehtona, jonka myötä aloimme ymmärtää laajemmin ovien turvallisuuteen liittyviä asioita,
Asunto Oy Helsingin Pyynikintie 1:n hallituksen puheenjohtaja Emilia Larke kertoo.
– Asuntomurrot ovat ammattimaistuneet, mikä on otettu huomioon kehitettäessä uusilla turvaominaisuuksilla varustettua ovea. Miksi emme nostaisi kodin turvallisuutta sille tasolle, mille se kuuluu, turvaovien toimittaja Teija Paakkari muistuttaa. ¿
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