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Suorat seinät ovat onnistuneen asennuksen edellytys. Seinärakenteisiin integroitavissa sisäovissa on ensiarvoisen 
tärkeää seinien pysty- ja vaakasuoruus, jotta ovet asentuvat oikein, toimivat kuten pitää ja niiden seinäliittymä 
toteutuu suunnitellusti. Kiero tai vino seinä näkyy ja tuntuu lopputuloksessa. 

Seinien/seinärunkojen suoruus tulee tarkistaa laserilla ja/tai vatupassilla sekä oviaukossa että oviaukon molem-
pien puolien seinäpintojen osalta. 

Huomio! 
Ole asennuksessa tarkkana mittojen ja tarkistusten kanssa! Käytä asennuksessa työaikaa suoruuden 
varmistamiseen, se palkitsee sinut myöhemmissä työvaiheissa. 

Vältät yleisimmät asennusvirheet tarkistamalla seinärungon suoruuden ennen karmien asennusta ja 
tarkistamalla karmien suoruuden ennen  ovilehden asentamista. Kun seinien ja karmien suoruus on 
lähtötilanteessa kunnossa, myös seuraavat työvaiheet sujuvat mutkattomasti ja lopputuloksena on 
ovi, jonka käyntivälit ovat tasalevyiset ja liittymät seiniin siistit ja tasaiset.

Asenna Spirit-ovi vasta, kun seinät ovat vaaka- ja pystysuorassa sekä oviaukossa 
että seinäpintojen osalta.  

Spirit-puukarmiovi asennetaan seinärunkoon joko mahdollisimman pienellä asennusvaralla, jolloin myös tasoitet-
ta tarvitaan vähemmän tai seinärunkoon suoraan kiinni (suositus), jolloin ovi muodostaa mahdollisimman yhte-
näisen rakenteen seinärungon kanssa. Seinärakenteen mahdollinen eläminen on huomioitava seinäliitoksessa, 
esim. laatoituksen päättämisessä. Tarvittaessa käytetään liikuntasaumaa ja silikonia. 

Spirit-ovienkarmit toimitetaan aina ilman porausreikiä, koska karmien asennus voidaan tehdä joko piilokiinnityk-
sellä runkotolpan takaa tai karmin päältä ruuvaamalla. Näkyvät ruuvit peitetetään karmitulpilla. 

Spirit-ovi toimitetaan aina siten, että ovilehti on karmeihin valmiiksi asennettuna. 
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SEINÄRUNGON SUORUUDEN TARKISTUS

Seinien suoruuden tarkistaminen on tärkeää, koska seinien vinous ja kierous saa seinät kaatumaan ja  eri 
linjassa olevat runkotolpat tekevät seinät kuperiksi tai kaareviksi. Seinien suoruus (pysty- ja vaakasuoruus 
sekä käyryys) tarkistetaan linjalangan, laserin tai vatupassin avulla. Erityisen tärkeää seinien suoruus on 
seinärakenteeseen integroitavien elementtien, kuten piilorakenteisten ikkunoiden ja ovien kohdalla tilan-
teissa, joissa viimeistelyn merkitys, kuten peitelistattomuus ja saumaton liitos seinätasoon ovat erityisen 
tärkeitä. Seinien tarkastaminen ja suoristaminen kuuluu seinärunkojen asentajille. 

Oviaukotuksissa tarkistetaan pystysuoruus sekä seinäpintojen että oviaukon kohdalta. Seinien suoruus 
tarkistetaan molempien seinäpintojen puolilta. Lopuksi tarkistetaan oviaukon ristimitat karmin 
molemmin puolin siten, että ne täsmäävät keskenään molempiin suuntiin.

Seinän pystysuoruus

1 | Tarkista oviaukon pystytolppien pystysuoruus vatupassilla oviaukossa ja sen molemmin puolin.
Aseta vatupassi siten, että vaakain ulottuu vähintään oviaukon molempien pystyrunkojen ohi. 

2 | Tarkista seinän pystysuoruus/kaatuvuus vatupassilla viistoamalla vaakainta useamman runkotolpan levey-
delle.  Viereinen kiero tolppa voi vääntää oviaukon suoraan tolppaa. 
Korjaa tarvittaessa. Varmista seinän pystysuoruus ristimittaamalla oviaukko karmin molemmilta puolilta.

Seinälinjan suoruus

Seinän pystytolppien ja ala- sekä yläsidepuun tulee olla suorassa ja keskenään samassa linjassa 
oviaukon kohdalla. Kaarevat tai kuperat seinätolpat oikaistaan tai tuetaan suoriksi aputukien avulla. 

1) Tarkista seinälinjan linjaus suoruus esim. pitkällä vatupassilla tai suoralla laudalla seinän molemmilta
puolilla. Korjaa tarvittaessa.
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 Älä asenna karmeja, ennen kuin seinärunko on suorassa sekä pysty- että vaakasuuntaan!

KARMIN ASENNUS JA SUORUUDEN TARKISTUS

Esivalmistelut

Kuljetuksessa käytetyt mahdolliset suojamuovit tulee poistaa heti ovitoimituksen jälkeen. Pidempiaikainen 
muovitus voi jättää jälkiä maali- tai lakkapintaan. 

 Karmin voi kiinnittää seinärunkotolppaan joko piilokiinnityksellä tai karmin päältä ruuvaamalla, jolloin 
porausreijät ja kiinnitysruuvit peitetään karmitulpilla. Oven mukana toimitetaan vakiona muoviset karmi-
tulpat. Puiset karmitulpat (suora puutappi) on tilattava erikseen (tammi, saarni, mänty, koivu). 

 Kiinnitys päältä (karmitulpat) 
 Esiporaa karmiin reijät ruuvikiinnitystä varten keskelle karmia kunkin saranan kohdalle. Mukana tulevat 

karmitulpat sopivat halkaisijaltaan 15 mm terällä tehtyihin porausreikiin, puutulpilla porausreikiin 14 mm.

 Piilokiinnitys 
 Piilokiinnitys tapahtuu karmitolpan takaa kohti karmia. Piirrä ruuvipaikat seinärunkotolppaan saranoiden 

kohdalla. Kiinnitä karmit ruuvaamalla. Käytä mieluummin karmiruuveja, koska niiden kanssa jälkisäätä-
minen on helpompaa. Kiinnitä aina ensin saranapuoli, sitten vasta toinen. Yli 1200 mm leveät karmit 
tarvitsevat kiinnityksen yläpuuhun myös yläkarmin keskeltä.  

3 |  Jos ovilehden yläreunassa on esiasennettuna aukipitorajoitin/sulkuhidastin (lisävaruste), vapauta rajoitti-
men vipuvarsi ovilehden puolelta asennuksen ajaksi.  
> Kun ovilehti on paikoillaan, asenna vipuvarsi takaisin ja säädä lisävaruste haluamaasi asentoon.

4 | Ruuvaa piilosaranan ylimmäinen ja alimmainen ruuvi irti karmista. Saranat jäävät ovilehteen kiinni.

5 | Nosta ovilehti irti karmista. Suojaa ovilehti kolhuilta.

6 | Karmit mitoitetaan tavallisesti valmiin seinäpaksuuden mukaan, jotta viimeistelyssä ei tarvita smyygejä 
(pielilaudat). Asemoi karmin ulkoreunat valmiin seinäpinnan tasoon. 

 > Mikäli seinäpaksuus on karmisyvyyttä paksumpi, asenna karmit sen seinäpinnan mukaan, joka halutaan 
viimeistellä seinäpinnan tasoon ilman peitelistoja. 

 
 > Karmi on suunniteltu siten, että vakiona siinä on karmikynte ja kevennysosa molemmilla puolilla. 

Kevennysosaa käytetään nauhoittamiseen ja tasoittamiseen. Kyntereuna toimii myös peitelistan ohjurina, 
mikäli  liitoskohdat halutaan peitelistoittaa.
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 > Karmi on voitu toteuttaa myös vain toisen puolen kyntteellä tai kokonaan ilman kyntteitä. Niitä käyte-
tään tilanteissa, joissa kevennykselle/kyntteelle ei ole tarvetta. Tällaisia ovat esim. laatoituksen päättymi-
nen karmin ulkoreunaan tai oven (karmin) sijainti poikkiseinää vasten. Tällöin karmi useimmiten jätetään 
joko kokonaan näkyviin tai reunassa käytetään liikuntasaumaa/peitelistaa/laattalistaa.

7 | Nosta karmit oviaukkoon suunnitellun avautumissunnan mukaisesti. Aseta karmin alareuna valmiin lattia-
pinnan tasolle. Mikäli ovessa ei ole kiinteää kynnystä, voit halutessasi käyttää yläkarmin levyistä apulautaa 
kynnyksen paikalla asennusvaiheessa. 

 > Käytä asemoinnissa tarvittaessa apuna pieniä asennuskiiloja, jotta karmit pysyvät pystyssä ja oikeassa 
asennossa. Seinän molemmin puolin käytetyillä parikiiloilla saa tasaisen kiinnityksen ja pystysuoruutta on 
helppo säätää ennen karmin ruuvausta runkopuuhun. Käytä kiiloja saranoiden kohdalla, jotta ruuvaus ei 
väännä karmia. Painavien ovien kohdalla karmi on aina tuettava kiiloilla ainakin alasaranan kohdalta. 

  

 Tarkista vatupassilla, että karmi on suorassa sekä pysty- että vaakasuunnassa eikä pullistele 
missään (käyryys). Tarkista, että ristimitat täsmäävät keskenään. Älä asenna ovilehteä, ennen 
kuin karmit ovat suorassa! 

 
OVILEHDEN ASENNUS JA ASEMOINTI SEKÄ VIIMEISTELYT

Spirit-ovi on varustettu piilosaranoilla, jotka eivät näy ulospäin oven ollessa suljettuna. Saranoiden ruu-
vikiinnitys piilotetaan peitelevyillä. Oven korkeus- ja leveyssäädettävät saranat on esisäädetty tehtaalla 
valmiiksi kohdilleen (0-asento). 

> Myös ovihelat ja niiden säädöt kaipaavat joskus huoltoa. Esimerkiksi kolmeen suuntaan säätyvissä 
piilosaranoissa on pieni säätövara jälki- ja myöhempään säätöön ja painikkeen mukana tulevalla pienellä 
asennusavaimella painikkeen kiinnitystä voidaan kiristää.  

 
8 | Ovilehden käyntivälykset karmin ja ovilehden välissä ovat kauttaaltaan yhtenäiset. Ilmarako ovilehden alla 

on vakiona 10 mm. Tilausvaiheessa ilmaraon korkeutta on voitu kasvattaa vakiosta. 

 Testaa ovilehden käyntivälykset ovilehden kanssa (älä asenna ovilehteä vielä lopullisesti). Korjaa mah-
dollinen poikkeama karmia säätämällä. Älä tee käyntivälysten säätöjä saranoista!

9 | Tee tarvittavat karmin suojateippaukset ja seinäliittymän tasoitetyöt ennen ovilehden lopullista asennusta. 

 Suojaa karmista tarvittaessa ne pinnat, esim. kyntereuna, jotka haluat jättää näkyviin. Hio tarvittaessa 
lakka/maali pois karmin nauhoitettavalta pinnalta tartunnan parantamiseksi. 
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 > seinäpinnan maalin/tapetin tms. voi päättää sekä kyntteen reunaan että karmin reunaan. Käytä suoja-
teippiä rajaamisessa apuna.

 > reunakyntteen voi tasoittaa joko seinäpinnan tasoon tai jättää hieman sitä ylemmäksi oman mieltymyk-
sensä mukaan.

 > käytä rajausteippiä, jossa on pitkä irtoavuusaika. Poista teipit ennen kuin maali ehtii kokonaan kuivua. 

 Nauhoita karmin ja seinän välinen liittymä. Käytä sidekerroksena kipsilevynauhaa (paperi tai kuitupaperi) 
tai lasikuituverkkoa seinämateriaalien mukaisesti. 

 > Tarvittaessa kostuta saumanauhaa vedessä tai liima-vesiseoksessa tarttuvuuden parantamiseksi.  
Poista nauhasta liika vesi, ettei se imeydy seinä- ja saumatasoitteeseen ja vetytä niitä.  

 > Hhalutessasi voit kiinnittä saumanauhat liimalla alustaansa.
 > Liitoskohdassa voit käyttää primeria nauhan ja tasoitteen tarttuvuuden lisäämiseksi.
 > Valitse täyttö-, hieno- ja märkätilatasoite alustan materiaalin ja olosuhdevaatimusten mukaisesti.
 > Saumatasoitteissa on eroja. Valitse laadukas saumatasoite, esim. joustava Breplasta J, jolla on hyvä 

liimauskyky ja kosteudenkesto. Alustana voi kipsilevyn lisäksi olla kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus 
yms. Kerrospaksuus 2 mm. Voidaan käyttää myös ylitasoitukseen.

 
10 | Asenna ovilehti lopullisesti paikalleen vasta, kun karmin ja ovilehden välykset ovat kunnossa. 

11 | Hienosäädä saranoita tarvittaessa. Asenna piilosaranoiden peitelevyt. Peitä mahdolliset asennusruuvien 
reiät karmeista muovi- tai puutulpilla. Muovitulpat sisältyvät vakiotoimitukseen.

 > Puhdista ja huolla ovien helat säännöllisesti. Voitele saranat tarvittaessa (esim. vaseliinitippa).

12 | Ovessa käytetään magneettilukkoa. Sen lukkokieli tulee ulos vasta, kun ovi suljetaan ja se kohtaa karmis-
sa sijaitsevan vastakappaleensa. Tarkista, että magneettilukko toimii moitteettomasti. Oikein asennettuna 
ovi sulkeutuu kevyesti.

 > Mikäli ovilehden syvyysasemointi ei ole kohdallaan, lukkokieli ei toimi kunnolla. Tarkista että lukkokieli 
istuu kielipesään. Säädä tarvittaessa.

13 | Kiinnitä aukipitorajoittimen/sulkuhidastimen (lisävaruste) vipuvarsi paikoilleen. Säädä avautumiskulma 
erillisen ohjeen mukaan. 

 > Ovilehti sulkeutuu itsestään, kun avautumiskulma on 25 astetta ja avaa oven asetettuun ääriasentoon-
sa kun avauskulma on yli 60 astetta. Asteiden 25-60 välissä ovilehti pysyy asetetussa asennossa..

14 | Asenna painikepari mahdollisine kilpineen paikoilleen ohjeen mukaan, mikäli sitä ei ole valmiiksi asennet-
tu oveen.
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