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Tämä opinnäytetyö kertoo alumiinista, alumiinin pursotuksesta, alumiinioven val-
mistuksesta, asennuksesta ja huollosta. 

Alumiini on yleistynyt rakennusmateriaalina huomattavasti ja varsinkin oviraken-
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

Alumiiniovet ovat yleistyneet nykyisin huomattavasti. Silti monella rakennusalan 

ammattilaisellakaan ei ole tietoa, miten ne valmistetaan, asennetaan ja huolletaan.  

Tässä opinnäytetyössä kerrotaan alumiinioven valmistuksesta ja asennuksesta  

lähtökohtaisesti Purso Oy:n LK 78 - profiilijärjestelmän kautta. Suomessa on mui-

takin alumiinioviprofiilivalmistajia, yksi vaihtoehtoinen alumiiniovijärjestelmä on 

Normek. 

Työssä vertaillaan myös alumiiniovea teräsoveen asennus- ja huoltonäkökulmas-

ta. 

1.2 Alumiinioven käyttökohteet 

Alumiiniovien yleisimpiä käyttökohteita ovat liikerakennukset ja kerrostaloraken-

nukset. Liikerakennuksissa käytetään yleisimmin alumiinirakenteisia liukuovia ja 

kerrostalorakennuksissa saranallista sähkölukolla toimivaa alumiiniovea. Kum-

paankin edelliseen käyttökohteeseen on tarjolla myös teräsrakenteisia vastaavia 

ratkaisuja. (Purso 2013, 2.) 
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2 ALUMIINI MATERIAALINA 

Alumiinin alkuainetunnus on Al. Se on maankuoren yleisin metalli ja sitä on run-

saasti erilaisissa mineraaleissa. (Hannola-Teitto ym. 2006, 77.) 

Alumiinin tiheys on 2700 kilogrammaa kuutiolta. Vertailuna teräksen tiheys on 

7860 kilogrammaa kuutiolta. Alumiinin sulamispiste on 658 celsiusastetta. Teräk-

sen sulamispiste on 1535 celsiusasetta. Alumiinin lämpölaajenemiskerroin on te-

räkseen verrattuna kaksi kertaa suurempi. Alumiini muodostaa pinnalleen hapen 

vaikutuksesta oksidikalvon, joka suojaa korroosiolta.  Alumiinin valmistukseen ku-

luu paljon  energiaa. Yhden alumiini tonnin valmistukseen kuluu 15 000 kWh ener-

giaa. (Lepola & Makkonen 2000, 17,18 ja 108.) 

Alumiinin lämmönjohtavuus on 230 W/m*C. Teräksellä lämmönjohtavuusarvo on 

vain 79 W/m*C. (Lepola & Makkonen 2000, 17.) Mitä pienempi tämä lämmönjoh-

tavuusarvo on, sitä paremmat ovat materiaalin eristysominaisuudet (Paroc Group 

2014). 

2.1 Alumiiniprofiilit 

Alumiiniprofiilit valmistetaan pursotustekniikalla. Sulatettu alumiini valetaan tietyn 

kokoisiksi pyöreiksi pursotusaihioiksi. (Kuvio 1.) (Metalliteollisuuden Keskusliitto 

2002, 39.) 
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Kuvio 1. Pursotusaihioita. (Purso 2013.) 

 

Nämä pursotusaihiot kuumennetaan 475–525 celsiusasteeseen ja työnnetään 

pursotussuuttimen läpi (Kuvio 2.) (Metalliteollisuuden Keskusliitto 2002, 46). 

 

 

Kuvio 2. Kuvassa oikealla pursotussuutin ja vasemmalla suuttimesta tuleva valmis profiili. ( Purso Oy 2013.) 

 

Suuttimesta tulevat profiilit katkaistaan haluttuun mittaan, minkä jälkeen ne maala-

taan polttomaalaustekniikalla tai anodisoidaan eli sähkökäsitellään (Purso 2013). 
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Purson LK 78 -alumiinioviprofiilit on tarkoitettu ulko-ovien valmistukseen. Näissä 

profiileissa on ulko- ja sisäpuolella alumiiniprofiili. Näiden kahden alumiiniprofiilin 

välissä on puristamalla kiinnitetty lämpökatko, joka on PVC- tai PA66+ 25 % GF -

muovia. Kuten kappaleessa 2 kerrottiin, alumiini johtaa helposti lämpöä, joten tällä 

lämpökatkolla saadaan hidastettua lämmönjohtumista ulkoa sisälle ja sisältä ulos. 

(Purso Lk 78 konepajakansio 2014.) 

Alla leikkauskuva Purson tarjoamasta oviprofiilista. (Kuvio 3.) 

 

Kuvio 3. Lk 78 ovirakenne kuvattu leikkauskuvalla (Purso Lk 78 konepajakansio 2014, 38.) 

 

Kuviot  4 ja 5 kertovat erilaisten oviratkaisujen Ud-esimerkkiarvoja Purson tarjo-

amilla alumiiniprofiileilla. 



9(20) 

 

 

Kuvio 4. Purso Lk 78 ovien Ud–esimerkkiarvoja. (Purso Lk 78 konepajakansio 2014, 17.) 
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Kuvio 5. Oviprofiilipaketin Ud-esimerkkiarvoja. (Purso Lk 78 konepajakansio 2014, 26.) 
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3 ALUMIINIRAKENTEISEN OVEN VALMISTUS 

Alumiinioven valmistusosat tilataan alumiiniprofiilitoimittajalta, tässä tapauksessa 

Pursolta. Pursolta löytyy tilausta, valmistusta ja asennusta varten hyvät ohjekirjat. 

Alumiiniprofiilit myydään yleensä 6600 mm pitkinä salkoina, joista sitten katkotaan 

sopivan mittaisia kappaleita ovia varten. Ovet voidaan siis valmistaa haluttuihin 

mittoihin. Yleensä asennusaukot käydäänkin tarkistamassa työmaalla ennen ovien 

valmistusta, jotta virheiltä vältytään asennusvaiheessa. (Purso Oy 2013.) 

Profiilien saapuessa valmistustehtaalle ne muovitetaan liimapintaisella kirkkaalla 

muovilla, jotta vältytään naarmuilta valmistus- ja asennusvaiheessa. Tämän jäl-

keen profiilit katkaistaan oikeaan mittaan kaksiteräisellä alumiinisirkkelillä. Tällai-

sella alumiinisirkkelillä voidaan katkaista toinen profiilin pää esimerkiksi 90 asteen 

kulmaan ja toinen halutessaan vaikka 45 asteen kulmaan. (Purso Oy 2013.) 

Katkaistuihin profiileihin työstetään tarvittavat työstöt saranoita, lukkorunkoa, luk-

korungon vastarautaa ja pitkäsalpaa varten. 

Työstöihin on olemassa siihen tarkoitukseen tarkoitettuja jyrsinkoneita. (Kuvio 6.)

 

 

Kuvio 6.Elumatec As 170/00 alumiinin kopiojyrsin. (Projecta.) 
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Katkaistut profiilit kootaan tarkoitukseen käytettävällä alumiiniliimalla ja lukitusnii-

teillä.  Liima reagoin veden kanssa, joten sen päälle ruiskutetaan vettä, jolloin liima 

kuivuu nopeammin.  Ensiksi profiilien sisään laitetaan liima, sitten vesi ja sen jäl-

keen Pursolta tilatut kulmapalat, joilla profiilit saadaan toisiinsa kiinni. (Kuvio 7.) 

(Purso Oy 2013.) 

 

Kuvio 7.Ovikarmiprofiilin jiiriliitos (Purso Lk 78 konepajakansio 2014, 125.) 
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Oviaihion kokoamisen jälkeen ovirunkoon ja ovilehteen asennetaan alumiinioven 

saranat, joita on muutama eri tyyppiä. (Kuvio 8.) (Purso Oy 2013.) 

 

 

Kuvio 8. Erityyppisiä saranoita. (Purso Lk 78 konepajakansio 2014, 38.) 

 

Lukkorunko asennetaan joko tässä vaiheessa tai vasta työmaalla oven kiinnityk-

sen jälkeen. Lukkorungon tyyppi riippuu yleensä tilaajasta ja oven käyttötarkoituk-

sesta. Esimerkiksi kerrostalojen alaovissa käytetään sähkölukkorunkoja, jotka pys-

tytään avaamaan sähköisesti kustakin asunnosta. (Purso Oy 2013.) 
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4 ALUMIINIRAKENTEISEN OVEN ASENNUS 

Alumiiniovia kuvataan rakennuskuvissa ja oviluettelossa tunnuksilla ALUO ja ALO 

(RT 15-11028 2011, 4). 

 

Kuvio 9. Alumiiniovien tunnukset. (RT 15-11028 2011, 4.) 

 

Vertailun vuoksi teräsovien tunnukset: 

 

Kuvio 10. Teräsovien tunnukset. (RT 15-11028 2011, 4.) 
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4.1 Alumiinioven liittyminen rakennusrunkoon 

Alumiinioven kiinnitykseen rakennusrunkoon on kaksi eri vaihtoehtoa. Ensimmäi-

sessä vaihtoehdossa ovirungon läpi porataan reikä, jonka läpi sitten kiinnitetään 

ruuvi rakennusrunkoon. Toisessa vaihtoehdossa ennen ovirungon paikalleen 

asennusta rakennusrunkoon kiinnitetään ruuvi, jonka jälkeen ovirunko nostetaan 

paikalleen ja ruuvit hitsataan ovirunkoon kiinnitettyyn metallipalaan. (Purso Lk 78 

konepajakansio 2014, 175.) 

 

 

 

Kuvio 11. Alumiinioven liittyminen rakennusrunkoon. (Purso Lk 78 Konepajakansio, 2014, 175.) 
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4.2 Alumiinisen lasioven jäykistäminen lasilla 

 

Kuvio 12. Kiilojen sijoitus, kun saranat vasemmalla puolella. (Purso Lk 78 konepajakansio, 2014, 169.) 

 

Alumiinirakenteisen oven rakenne on sellainen, että se täytyy jäykistää ristimit-

taansa joko lasilla (lasiovet) tai RHS -putkella (umpiovi). (Purso Lk 78 konepaja-

kansio 2014, 169.) 

 

Lasilla jäykistäminen tehdään kuvion 12 mukaisesti.  

 

Umpiovi on ovi, johon ei tule lasia ollenkaan, vaan lasin tilalla käytetään yleensä 

peltiä. Tällainen umpiovi täytyy jäykistää pienellä RHS -putkella, joka asennetaan 

ovilehden sisälle pitämään ovi ristimitassa.  

 

 



17(20) 

 

4.3 Alumiinioven asennus verrattuna teräsoven asennukseen 

 

Alumiini on melkein kolme kertaa kevyempi materiaali kuin teräs, joten asennus-

näkökulmasta alumiiniovea on paljon helpompi siirrellä ja kantaa työmaalla. (Lepo-

la & Makkonen 2000, 17.) Muulla tavalla teräs- ja alumiinioven asennus ei suurilta 

määrin eroa toisistaan. 
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5 TAKUU JA HUOLTO 

Alumiiniovien valmistajat antavat yleensä oville 1-2 vuoden tuote- ja asennusta-

kuun. (Pihla 2014.)  

Alumiiniovi on pitkäikäinen, kunhan sitä huolletaan vähintään vuoden välein. Tär-

keimpiä huoltotoimenpiteitä ovat saranoiden säätö. (Prkk Ry 2007.) 

Yleisin vika alumiiniovessa on ristimitasta poikkeamiset, eli ovi tipahtaa lukkorun-

gon puolelta alaspäin niin paljon, että se alkaa hankaamaan kynnykseen. Tämä 

johtuu yleisimmin, joko saranoiden pettämisestä tai lasilla tai RHS - putkella tuetun 

ovilehden ristimittapoikkeamista. 

5.1 Teräsoven takuu ja huolto 

Teräsovivalmistajat antavat ovilleen samankaltaisen 1–2 vuoden tuote- ja asen-

nustakuun kuin alumiiniovivalmistajat. (RT 38443 2013, 4.) 

Teräsoven huoltotoimenpiteet ovat samankaltaiset kuin alumiiniovilla. Erona on, 

että teräsrakenteinen ovilehti pysyy ristimitassaan ilman, että sitä tarvitsee kiilata 

lasilla tai RHS –putkella. (Saajos 2007, 5.) 
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6 YHTEENVETO 

Alumiini on kevyttä, helposti työstettävää ja se ei ruostu. Täten se on hyvä raken-

nusmateriaali oville.  

Pursotustekniikka on mahdollistanut monia uusia käyttökohteita alumiinille raken-

nusmateriaalina.  

Alumiinirakenteisen oven valmistus on helppoa hyvien ohjeiden ansiosta. Ylei-

simmät alumiinioviin liittyvät ongelmat johtuvat puutteellisesta asennuksessa. Suu-

rimmat asennusongelmat ovat puutteellisesti kiinnitetty ovirunko ja puutteellisesti 

ristimittaan kiilattu ovilehti. Nämä kaksi ongelmaa aiheuttavat yleensä sen, että 

ovilehti pääsee tipahtamaan alaspäin. Tämä taas aiheuttaa sen, että ovilehti ottaa 

kiinni kynnykseen, jolloin ovi ei enää mene kiinni automaattisesti ovipumpun avul-

la. 
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