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Terveys 2021 on Editor HelsingIn tuottama kaupallinen asiantuntijajulkaisu.

Löydä sähkömies -palvelun 
tekninen asiantuntija Jenna 
Kauppila Sähkö- ja teleura-
koitsijaliitosta.

Suunnittele ja ideoi  
ammattilaisen kanssa

Viime vuosituhannella ra-
kennettujen talojen säh-
köistys on usein auttamatta 
vanhentunut ja saattaa sisäl-
tää jopa sähköturvallisuutta 
vaarantavia itse tehtyjä säh-
köasennuksia. Muutostyöt ja 
parannukset kannattaakin 
suunnitella yhdessä säh-
köurakoitsijan kanssa. Hän 
ehdottaa ammattilaisvalikoi-
masta sopivimmat ratkaisut 
ja antaa työlleen takuun sekä 
kuitin kotitalousvähennystä 
varten.

Osaavan ammattilaisen 
yhteystiedot löydät helpoi-
ten Löydä sähkömies –verk-
kopalvelusta osoitteesta  
www.löydäsähkömies.f i . 
Palvelussa mukana olevat 
sähköasennusyritykset ovat 
kaikki Sähkö- ja teleurakoitsi-
jaliitto STUL ry:n jäseniä.

asioita hoitavat ammattitai-
toinen isännöitsijä ja hallitus. 
Maallemuutto omakotitaloon 
tarkoittaa, että sähkötur-
vallisuus ja sähköistyksen 
parantaminen ovat omalla 
vastuulla.

– Heti alkuun kannat-
taa teettää sähköistyksen 
kuntokartoitus, jonka tekee 
sähköurakoitsija. Kartoi-
tus selvittää kiinteiden säh-
köasennusten tilan, minkä 
lisäksi ammattilaiselta saa 
tietoa kodin energiatehok-
kuutta, turvallisuutta ja 
toimivuutta lisäävistä säh-
köistysratkaisuista, opastaa 

Kaso painottaa toiminnas-
saan asiakaslähtöisyyttä. Se 
tarjoaa tuotteita omaisuuden 
ja tiedon suojaamiseen mur-
toa, paloa ja muita uhkate-
kijöitä vastaan. Kaso vastaa 
myös tuotteiden suunnitte-
luun, hankintaan, asennuk-
seen ja käyttöön liittyvistä 
palveluista. Yksi hittituotteis-
ta on turvaovi. 

– Kaso-Ovi on käytettä-
vyydeltään ja ulkonäöltään 
kuten tavallinen kerrostalon 
porrastasanneovi ja sovel-
tuu hyvin sekä uudis- että 
saneerauskohteisiin. Muilta 
ominaisuuksiltaan se poik-
keaa täysin perinteisestä 
puuovesta, etenkin kodin 
lisääntyneen viihtyisyyden 
ja kohonneen turvallisuuden 
ansiosta, kertoo Kaso-turva-
ovien myyntipäällikkö Teija 
Paakkari.

Teräsrakenteinen Ka-
so-Ovi ehkäisee tehokkaasti 
murrot sekä palon ja savun 
leviämisen. Ovi liikkuu ke-
vyesti ja helposti, eikä taivu 
teräsreunoistaan ilmankos-
teuden vaihteluista huoli-
matta. 

– Tämä vähentää oven 
huoltokustannuksia. Ka-

Teksti: Kati Keturi

Turvallisuutta jokaiseen kotiin uudella ovirakenteella 
Koti on monen tärkein paikka. Sen turvallisuuteen ja suojaamiseen kiinnitetään paljon huomiota. Mutta kohdistuuko katse oveen?

so-Ovi avautuu ja sulkeutuu 
aina samalla tavalla, eikä 
muutu ajan myötä. Puu saat-
taa turvota tai muuttua muo-
doltaan. Jos puuoveen alkaa 
ajan myötä tulla rakoja ja sitä 
yritetään tilkitä tiivisteillä, 
onko se enää paloturvalli-
nen? 

Laadukasta viihtyvyyttä
Turvaovien asennus kerros-
talokohteissa on Suomessa 
viime vuosina Paakkarin 
mukaan lisääntynyt, mutta 
vielä on tekemistä. Tukhol-
massa jo joka toinen kerros-
talohuoneiston ovi on tur-
vaovi. Suomessa luotetaan 
vahvasti murtotestattuihin 
lukkoihin.

– Ikään kuin pelkän lu-
kon murtotestaus auttaisi 
pitämään koti murtoturval-
lisena. Hyvin testattu lukko 
asennetaan puuoviin, jotka 

Kaso tekee yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa, jotka 
tietävät millä Kaso-Ovesta päästään sisään avaimen puuttu-
essa.  

murtuvat väännön vaiku-
tuksesta, eikä lukko tee teh-
täväänsä. Puuovia on alettu 
vahvistaa pintaan kiinnitet-
tävillä teräsosilla, mutta tämä 
ei auta, kun itse rakenne an-
taa väännölle periksi. Puuovi 
murretaan alle 10 sekunnissa. 
Kaso-Ovi on yhdellä lukolla 
murtoturvallisempi ovi kuin 
puuovi kahdella lukolla, sillä 
murtoturvallisuus on sisään-
rakennettuna ovirakenteessa. 

Kun koti on turvattu, voi 
sieltä myös hyvin mielin ol-
la poissa ja luottaa siihen, 
että omaisuus on turvassa. 
Hintaero puuoveen kutistuu, 
kun otetaan huomioon 30-40 

Syistä nousivat kärkeen luon-
non läheisyys, edullisemmat 
asumiskustannukset ja mah-
dollisuus tehdä etätöitä. Ta-
san neljännes vastanneista on 
jo itse muuttanut kaupungista 
maalle, ja joka kuudes harkit-
see sitä vakavasti. Vain 12 % 
aikoo pysyä kaupungissa.

Etätyö vaatii sähköä, 
valoa ja nopeita  
datayhteyksiä

– Maaseutu houkuttelee eri-

tyisesti etätöihin tottuneita. 
Vastaavassa kyselyssä kesän 
kynnyksellä yli puolet vas-
taajista kertoi jatkavansa etä-
töissä vapaaehtoisesti. Loput 
kokivat sen esteeksi kotitoi-
miston alkeellisuuden kuten 
esimerkiksi sähköistyksen ja 
tietoliikenneyhteyksien puut-
teet, kertoo Sähkö- ja teleu-
rakoitsijaliitto STULin vies-
tintäjohtaja Paula Ihamäki. 
 – Pyydettäessä valitsemaan 
sähköistyksen parannuksia, 

jotka toisivat eniten mu-
kavuutta, toimivuutta tai 
turvallisuutta etätöiden te-

Suomalaiset kaipaavat maaseudun rauhaan, mutta haluavat kotiin sähkön tuomat mukavuudet, toimivuuden ja yhte-
ydet ulkomaailmaan. Näin voi päätellä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin ylläpitämän Löydä sähkömies -palvelun 
teettämästä syystalven kyselystä, johon vastasi yli tuhat Omataloyhtiö.fi- ja Puutarha.net-sivustojen kävijää. Heistä 
86 % arveli muuttoliikkeen maaseudulle vahvistuvan tulevaisuudessa.
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”Esiin nousi selkeä 
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 Kaso Oy
• Perustettu vuonna 1944, suomalainen perheyritys
• Kotipaikka Helsinki
• Liikevaihto 7,8 milj. euroa (2019)
• Tarjoaa tuotteita ja kokonaispalveluja asiakkaiden  
 omaisuuden ja tiedon suojaamiseen 
• Poliisihallituksen myöntämä turvallisuusalan  
 elinkeinolupa, ISO 9001 -standardi
• Tuotteet täyttävät viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden   
 vaatimukset Suomessa ja maailmalla
• Kaso-Ovet soveltuvat kerrostalohuoneistoihin,  
 taloyhtiön yleisiin tiloihin ja toimitilojen ulko-oviin

vuoden ajalta puuoven huol-
tokustannukset ja mahdolli-
set kulut murroista tai muista 
vahingoista. 

Kerrostaloissa eletään sym-
bioosissa naapureiden kans-
sa. On kenties totuttu rapun 
ääniin ja hajuihin. Paakkarin 
mukaan näin ei tarvitse olla. 

– Kun Kaso-Ovi vaimen-
taa äänet rapusta ja pysäyttää 
hajut kodin ovelle, voi todella 
huomata elämänlaadun ko-
hoamisen. Ovi on myös hy-
vännäköinen, sisäosa voi olla 
vaikkapa vaalea ulkokuoresta 
huolimatta. Turvaovi lisää 
myös kiinteistön arvoa.  

www.kaso-ovi.fi

kemiseen, nousi esiin selkeä 
kolmen kärki: enemmän 
valoa kodin eri työpisteisiin, 
nopeampi internet-yhteys ja 
lisää sähköpistorasioita kaik-
kialle kotiin, sanoo Ihamäki.

Sähköistyksen kunto- 
kartoituksella alkuun

Toimivuus, turvallisuus, mu-
kavuus – nämä laadukkaan 
sähköistyksen tuomat hyödyt 
ovat itsestään selviä kaupun-
kilaiselle, jonka taloyhtiön 

- sähköistyksen tasosta ei haluta tinkiä

Monella on 
MaalleMuutto Mielessä

www.löydäsähkömies.fi

 Mitä sinä haluaisit kotiisi?
• Nopean internet-yhteyden ja langattoman verkon
• Lisää pistorasioita ja valaisinpisteitä
• Uusia valaistuksen kytkimiä ja himmentimiä
• Pihan, kulkusväylien ja julkisivun valaistuksen
• Auton lämpötolpan ja/tai sähköauton latauspisteen


