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Oviin valittiin tummempi väri rappukäytävän puolelle ja
vaaleampi pinnoite
sisäpuolelle.

Rauli Sällinen ja Timo Tanner toteavat, että ennen talo hajoaa
ympäriltä kuin uudet Kaso-ovet. Jos ovien pinnoite ajan myötä
kolhiutuu, se voidaan vaihtaa uuteen.

Ovet sopivat 1970-luvulla rakennetun talon
rappukäytävään hyvin.
Ovien puukuitupaneelit
muistuttavat 1970-luvulla
käytettyä puuviilua.

Turvalukkoa suljettaessa lukkiutuu ovi lukon
sivusalpojen lisäksi myös
yläkarmiin ja kynnykseen
ulottuvien pitkäsalpojen
avulla.

KASO-TURVAOVET
lisäävät asumismukavuutta
H

elsingin Pihlajistoon vuonna 1974 valmistuneeseen kerrostaloon
asennettiin pari vuotta sitten uudet Kaso-ovet.
Kaso-ovet parantavat asuntojen turvallisuutta. Lisäksi ne eristävät
hyvin rappukäytävästä kantautuvia hajuja ja ääniä. Ovet ovat
teräsrakenteisia ja ne on pinnoitettu MDF-levyllä. Teräsrakenteinen
ovi ei kosteusvaihteluiden myötä menetä muotoaan.
Ovihankinnasta olivat tuolloin taloyhtiön hallituksessa päättämässä
Rauli Sällinen ja Timo Tanner. Tanner myös valvoi kunkin oven
asennuksen taloyhtiön 91 asuntoon.
Rakennuksen alkuperäisistä ovista osa oli vaihdettu ja osa ovista
oli vääntynyt niin, että rakojen kautta hajut ja äänet pääsivät esteettä

kulkeutumaan rappukäytävästä asuntoihin. Uudet turvaovet ovat
tiiviitä ja rakenteensa ansiosta ne myös pysyvät tiiviinä. Tanner
kertoo, että kun ennen rappukäytävästä kuului selvästi postin- ja
mainostenjakajien kulku kerroksesta toiseen, nyt ei ääntä kuulu kuin
vasta sitten, kun oma postilaatikko kolahtaa. Ei ihme, sillä turvaoven
äänieristys on Rw 41 dB.

Kestävää suojaa murtoyrityksiä ja paloa vastaan

”Alun perin meidän oli tarkoitus uusia vain lukitus, sillä vanhat Abloy
Classic -avaimet olivat levinneet hallitsemattomasti. Päädyimme
kuitenkin uusimaan lukituksen lisäksi myös ovet”, Sällinen sanoo.
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Ovissa on käyttölukon lisäksi myös turvalukko. Turvalukkoa
suljettaessa lukkiutuu ovi lukon sivusalpojen lisäksi myös yläkarmiin
ja kynnykseen ulottuvien pitkäsalpojen avulla. Kaikissa ovissa on
myös ovisilmä.
Testeissä onkin havaittu, että Kason Arctos-ovien murtosuoja
on toista luokkaa kuin tavallisten puuovien. Tavallinen ovi aukesi
sorkkaraudalla karmista vääntämällä ilman turvalukkoa seitsemässä
sekunnissa. Turvalukollinen ovi aukesi 20 sekunnissa.
Kaso-oven vääntäminen sorkkaraudalla vie murtovarkaalta
useita kymmeniä minuutteja aiheuttaen samalla kovaa melua.
Pelastusviranomaiset
käyttävät
hätätilanteessa
turvaoven
murtamiseen polttomoottorikäyttöistä pelastussahaa, mutta
murtovarkaalle tämä murtautumiskeino on sekin liian äänekästä
puuhaa. Kason murtoluokiteltu ovi onkin testattu Eurooppalaisen
standardin EN 1627 mukaisesti.
Murtosuojan lisäksi Kaso-ovi suojaa palon leviämiseltä
kerrostalossa. Paloluokitus umpiovissa on EI45, 45 minuuttia, ja
postiluukkujen osalta EI30, 30 minuuttia.
Tiiviin rakenteensa ansiosta Kaso-ovi estää myös palokaasujen ja
hajujen leviämisen.

Ovi aukeaa ja sulkeutuu kevyesti, mistä johtuen voimaa ei ovilehden
liikutteluun tarvita normaalia enempää.
Ovien asennus hoitui Kason ammattitaitoisten oviasentajien
toimesta. Tanner sanoo, että Pihlajiston oviasennus toimi kellontarkasti.
Ovien karmit on kiinnitetty seinään yhteensä 16 pultilla.

Vähän kerrassaan – talo pysyy kunnossa

”Meillä on ollut periaatteena remontoida taloa ennemmin pikkuhiljaa
kuin isona kertarysäyksenä”, sanoo Sällinen, joka on taas taloyhtiön
hallituksen puheenjohtaja.
Ovienvaihdon lisäksi viime vuosina on lisäksi tehty muun muassa
julkisivuremontti ja piharemontti. Sällisen mukaan näin pidetään
huolta myös asuntojen arvosta, vaikka yhtiökokouksessa ei aina
olekaan helppoa viedä korjaussuunnitelmia eteenpäin.
Yksi tuleva projekti on putkisaneerauksen ohella – seuraavalla
vuosikymmenellä talo tulee 50 vuoden ikään – taloyhtiön
autopaikkojen uusi sähköistys. Sällinen sanoo näin varauduttavan
sähköautojen yleistymiseen.

Oven puukuitupaneelit vaihdettavissa

Vaikka Kaso-ovet ovat teräsrakenteisia, ne henkivät kodinomaisuutta.
Ovet sopivat 1970-luvulla rakennetun talon rappukäytävään oikein
hyvin. Ovien puukuitupaneelit on valittu niin, että ne muistuttavat
tuohon aikaan käytettyä puuviilua. Talossa on valittu tummempi väri
rappukäytävän puolelle ja vaaleampi pinnoite sisäpuolelle.
Uudet ovet ovat erittäin kestäviä. Sällinen ja Tanner naurahtavat,
että ennen talo hajoaa ympäriltä kuin ovet. Jos ovien pinnoite ajan
myötä kolhiutuu, se voidaan vaihtaa uuteen.
Yksi teräsoven piirre on se, että se on painavampi kuin puuovi. Tätä
ei kuitenkaan käytössä huomaa laakeroitujen saranoiden ansiosta.
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Lisätietoja:
Kaso Oy
www.kaso.fi
www.kasoturvaovet.fi
puh. 010 2713 725

