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Ohje asukkaan omatoimiremontin tekoon 
Kalusteovien uusiminen, vetimien vaihto sekä keittiön välitilan laatoituksen 
päällystäminen laminaattilevyllä 

 

YLEISTÄ 
Käytä tätä ohjetta apunasi, kun uusit kotisi kalusteovia, vaihdat vetimiä tai kun haluat päällystää 
keittiön välitilan laatoituksen laminaattilevyllä. Noudata aina myös käyttämiesi tuotteiden ja 
materiaalien valmistajien antamia asennusohjeita.  

MATERIAALIT JA TUOTTEET 

Kalusteovet, 
vetimet ja keittiön 
välitilan 
laatoituksen 
päällystäminen 

Makuuhuoneet, olohuone, keittiö, eteinen, käytävät: asukkaan 
valinnan mukaiset uudet kalusteovet ja vetimet sekä keittiön välitilan 
laatoituksen päällystäminen halutulla laminaattilevyllä.  

Tarvikkeet Esimerkiksi uudet ovet ja vetimet, soveltuvat työkalut, tarvittavat 
kiinnitysmateriaalit, puhtaat rievut, suojaustarvikkeet 

PURKUTYÖT 
Suojaa kotisi pinnat ja kalusteet niin, että ne eivät vaurioidu tai likaannu työn aikana. 

Poista kaikki ylimääräiset asennukset niiltä pinnoilta, jotka aiot käsitellä.  

POHJATYÖT 
Suunnittelu on kaiken a ja o. Mieti huolellisesti etukäteen, miten uusit kalusteet, vaihdat vetimet 
tai pinnoitat keittiön välitilan laatoituksen. Kiinnitä erityistä huomiota kalusteiden rungon ja 
saranoinnin asettamiin rajoituksiin. Muista myös uusia vetimiä ostaessasi, että niissä tulee olla 
sama ruuviväli kuin alkuperäisissä vetimissä.  

Irrota vanhat kalusteovet tai jos uusit vain vetimet, irrota vanhat vetimet huolellisesti.  

Jos olet päällystämässä keittiön välitilan laatoitusta, pese laatoitus ja anna sen kuivua kunnolla. 
Jos välitilassa on pistorasioita tai katkaisimia, irrota keittiön sulake tai katkaise keittiön virta kodin 
sähkökaapista, ja irrota sen jälkeen pistorasioiden ja katkaisimien kannet. Ole aina erityisen 
varovainen ollessasi tekemisissä sähkön kanssa. 

UUDEN MATERIAALIN ASENNUS 
Asenna uudet kalusteovet ja säädä niiden saranat ovien valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

Uudet vetimet ruuvataan samoille kohdin kuin vanhat ruuvireiät.  

Pinnoita keittiön välitilan laatoitus mittoihin leikatulla laminaattilevyllä, johon on leikattu 
mahdollisille katkaisijoille ja pistorasioille niiden tarvitsemat aukot. Noudata materiaalitoimittajan 
kiinnitysohjeita ja -tuotteita. Viimeistele laminaattilevyn ja tason sekä levyn reunojen rajakohta niin 
ikään materiaalitoimittajan ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä lopuksi pistorasian ja katkaisijoiden 
kannet laminaattilevyn päälle.  

JÄLKITYÖT 
Muista töiden jälkiä siivotessasi kierrättää jätteet oikein. Esimerkiksi vanhoja kalusteovia ei saa 
viedä kotitalosi jäteastiaan vaan ne on toimitettava kierrätykseen tai kaatopaikalle. 
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