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Miten rakennan?
On helppoa rakentaa talo,  kun ostat Polhus AB:n rakennussarjan.  

Jos rakennat taloa ensimmäistä kertaa, jossakin vaiheessa saattaa 
nousta esiin kysymyksiä ja epäilyksiä. Olemme koonneet tähän 
ohjekirjaan avuksesi kokemuksiamme ja neuvoja, jotta pääset 

aloittamaan rakentamisen.
 

ONNEA MATKAAN!

www.polhus.fi  
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Arvoisa asiakas,

Kiitos, että luotat meihin Polhusilla ja annat meidän toimittaa talosi rakennussar-
jan. 

LUETHAN TALON MUKANA TULEVAN OHJEKIRJAN HUOLELLISESTI ennen kuin 
aloitat työskentelyn! Voitat aikaa ja vältyt tekemästä virheitä, joiden korjaaminen 
voi olla hankalaa jälkikäteen. 

Suosituksia:
Säilytä rakennussarjan sisältävää pakettia kuivassa ja viileässä paikassa, 
kunnes aloitat rakentamisen. Vältä kosteita ja lämmitettyjä tiloja. 
Jos pakettia säilytetään ulkona, se tulee suojata sateelta ja suoralta 
auringonvalolta suojapeitteellä. Vesi tunkeutuu sisään pienimmästäkin 
reiästä ja vähäinenkin kosteus luo olosuhteet homeen muodostumiselle.  
Huolehdi myös siitä, ettei pakkaus joudu suoraan kosketukseen maan 
kanssa, vaan aseta se tasaisesti tukevien palkkien päälle.  Älä avaa 
pakettia ennen kuin aloitat rakentamisen, sillä puutavara saattaa 
vahingoittua tai vääntyä.

Valitse talosi rakennuspaikka huolella, jotta sen ympärille jää ilmaa ja 
valoa. Pyri välttämään erityisen tuulista paikkaa.

Rakentamisen aikana huolehdi, että puutavara pysyy kuivana ja puhtaana 
myös mahdollisessa sateessa.  

HUOMIO!
Säästä ohjekirja, se sisältää arvokasta tietoa juuri sinun talostasi. 
Jokaiselle talolle löytyy tulostettava ohjekirja verkkosivuiltamme, mutta 
valmistamme talot tuotantosarjoina, joten sivuiltamme löytyvä ohjekirja 
saattaa poiketa hieman siitä sarjasta, jossa juuri sinun talosi valmistettiin.

HUOM! Talon tunnistenumero on ilmoitettava mahdollisen reklamaation 
yhteydessä. Muista siis säilyttää itselläsi talosi tunnistenumero.
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Talon rakentamiseksi tarvitset seuraavat työkalut:  

Käytäthän työkäsineitä, jotta vältät tikkujen saamisen
sekä muiden vahinkojen sattumisen käsillesi.

OHJEKIRJA RUUVINVÄÄNNIN RUUVIMEISSELEITÄ KYNÄ

SAHA TIKKAAT VASARA

KÄSINEET

PIHDIT

METRIMITTA/MITTANAUHA PUUKKO VESIVAAKA

Rakennustöitä edeltävät valmistelut 
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Nyt, kun sinulla on oikeat työkalut, voit aloittaa työskentelyn, mikä tulee aloittaa 
perustuksesta.

Hyvä perusta takaa sen, että talosi toimii kuten pitääkin ja kestää useita vuosia. 
Huolehdi, että perustus rakennetaan vakaalle alustalle.  

Ohjekirjoissamme on ehdotuksia siihen, kuinka voit käyttää perinteistä 
pilariperustusta. Viimeisiltä sivulta löydät niin kutsutut "pilarisuunnitelmamme". 
Mutta on olemassa monia muitakin tapoja luoda hyvä perustus. Aloita 
varmistamalla, että talon rakennuspaikka on salaojitettu ja kuiva.  Voit itse valita 
kaikkien yleisesti käytössä olevien menetelmien väliltä. Voit valaa kokonaisen 
betonilaatan sorapohjalle talon alle. Voit myös käyttää betonipalkkeja, jotka 
kulkevat poikittain kohti lattiapalkkikerrosta tai valaa betonipilarit omassa muotissa 
tai kevytbetonielementtien avulla. Kaikki tavat ovat hyviä, mutta muista, että alustan 
tulee olla kuiva ja tasainen. Sinun on aina poistettava maaperän pintakerros, 
jotta pääset työskentelemään kiinteälle alustalle: kalliolle, sorahiekalle tai kivelle. 
Jos rakennat suoraan paljaalle kalliolle, sinun täytyy ankkuroida perustukset 
lujiteteräksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Kun olet kaivanut tarpeeksi pitkälle, 
tasoita kuoppa levittämällä noin 10 cm paksu sorapohja. Tämän jälkeen voit 
aloittaa itse perustuksen tekemisen. Pyri aina varmistamaan, että ilma pääsee 
kiertämään lattiapalkkien alla, jotta mahdollinen kosteus pääsee poistumaan.  

Kaikissa perustustöissä on tärkeää, että perustus on täysin tasainen koko matkal-
ta. Muuten kohtaat vaikeuksia taloa kootessa. Täysin tasainen perustus on myös 
edellytys sille, että ikkunat ja ovi avautuvat ja sulkeutuvat ongelmitta.

Perustus
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Tarkasta osat

Tutustu ohjekirjaan ja sisällysluetteloon huolellisesti ennen kuin aloitat 
työskentelyn! Säilytä ohjekirja muovitaskussa sateen varalta! Tämä saattaa 
kuulostaa turhalta neuvolta, jos olet erittäin kätevä käsistäsi, mutta ohjekirjan 
kanssa työskenteleminen ja siihen perehtyminen ennen työn aloittamista auttaa 
sinua välttämään monet virheet. Kaikki osat ovat valmiiksi sahattuja ja niiden tulee 
sopia paikoilleen sellaisinaan piirustuksen mukaisesti.

Tarkista pakettisi sisältö ja laske, että kaikki osat ovat mukana ohjekirjan mukana 
toimitettujen materiaalitietojen mukaisesti. Lajittele kaikki osat ja pinoa ne ympäri 
rakennustyömaata niin, että ne ovat käsilläsi oikeassa vaiheessa rakentamista. 
Älä laita osia suoraan maahan - ne likaantuvat ja käsittelemätön puu saattaa 
värjääntyä, jos laitat sen nurmikolle.

HUOMIO!
 Pakkauksessa on mukana ylimääräinen seinähirsi, joka toimii varaosana   
 kaiken varalta (se on aina pisin seinälauta).

 Pakkauksessa on myös mukana ylimääräinen lattialauta, joka toimii   
 varaosana kaiken varalta (pisin lattialauta).

	 Pakkauksessa	on	mukana	myös	iskulauta	(lyhyt	osa	seinäprofiilia),	jota		 	
 voidaan käyttää seinälautojen paikalleen lyömiseen.

 Jokainen osa on merkitty paikkanumerolla ja ne on merkitty ohjekirjan   
   materiaalitietoihin.  Osien tarkka paikka on myös kerrottu ohjekirjassa. 
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Osien valmistelu:
Lajittele osat ja asettele ne kaikille sivuille kokoamisjärjestyksessä, joka on esitetty 
rakennusohjeessa.

HUOMIO! 
Älä koskaan laske osia suoraan maahan tai nurmikolle! Käsittelemätön puu 
värjäytyy helposti ja sen puhdistaminen on vaikeaa. 

Lattiapalkkirunko (pohjakehikko)
On tärkeää, että lattiapalkkirunko on täysin suorassa, jotta rakentaminen jatkuu 
mahdollisimman helposti ja ongelmattomasti. Sijoita osat ohjeiden mukaisesti 
ja naulaa ne yhteen. Laita puun ja pilarin väliin kosteussuojakerros estämään 
kosteuden siirtyminen puuhun betonipinnalta. Kannattaa porata reiät valmiiksi 
ulospäin olevien palkkien päihin, koska karkeat naulat voivat muuten halkaista 
puun pitkittäin. Tarkista, että pohjakehikko, jonka lattiapalkit nyt muodostavat, on 
kokonaisuudessaan perustuksen päällä.

Jos jossakin on aukko, voit täyttää sen laudan tai tiivistepahvin palalla. Palkit eivät 
saa antaa periksi mistään kohdasta, kun kävelet kehikon päällä. On tärkeää, että 
varmistat diagonaalisten palkkien olevan täsmälleen yhtä pitkiä. (A=B)

VINKKEJÄ: 
Talon suojaamiseksi tuulelta ja myrskyltä suosittelemme kiinnittämään 
palkkikehikon perustukseen pulteilla tai kulmaraudalla.  Jos käytät esivalmistettuja 
betonipilareita, niiden kiinnittämiseen käytetään rautoja. Jos et käytä rautoja 
sisältäviä pilareita, voit täydentää niitä muutamilla levykulmilla. (Nämä osat eivät 
sisälly toimitukseen).

Talon kasaaminen
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HUOM! Jos haluat eristää lattian, sinun tulee naulata lautoja lattiapalkkien alle 
(rossipohjalaudat), jotta sinulla on jotain, johon rossipohjalevy kiinnitetään. 
Rossipohjalautojen tulee olla kyllästettyjä. Käytä hyödyksesi rossipohjalevyjä, jotka 
sisältyvät eristyspakettiimme. On tärkeää, että käytät kosteutta hylkiviä levyjä, jotka 
kestävät ympäristön perustuksen alla.

Lue lisää lisäeristyksestä erillisestä kappaleesta myöhemmin tässä ohjekirjassa!
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Lattiapalkit (sisältyvät rakennussarjaan)

Lattialaudat (sisältyvät rakennussarjaan)

Rossipohja (sisältyvät rakennussarjaan)
Eristys
Rossipohjalevy



Seiniä asennettaessa on tärkeä muistaa seuraavat asiat:

 Seinähirret pystytetään aina urospontti ylöspäin!

 Jos seinälautaa täytyy lyödä alaspäin kiinni alempaan lautaan,    
 ÄLÄ KOSKAAN lyö urosponttia vasaralla! Käytä aina paketin    
 mukana toimitettua iskulautaa! 

Ruuvaa ensimmäinen kerros kiinni peruskehykseen seinähirsien solmukohdan läpi.
  

Seinähirsien tulee olla noin 3-5 mm lattiapalkkirungon ulkopuolella. Tämä on tehty 
siksi, jotta sadevesi pääsee valumaan pois seinältä eikä imeydy lattiapalkkeihin. 

Nyt vain jatkat kerros kerrokselta juuri sinun talosi rakennusohjeiden mukaan. 
Varmista, että jokainen kerros menee huolellisesti kiinni edelliseen, jotta rakoja ei 
synny.

Seinät

Seinien ensimmäinen kerros koostuu 
aina puolikkaasta seinähirrestä 
kahdessa ulkoseinässä.  Se, mille 
seinälle ensimmäinen puolikas seinähirsi 
tulee, selviää jokaisen talon omasta 
rakennusohjeesta.

Tarkista nyt vielä kerran mittanauhalla, että 
talon lävistävät diagonaaliset palkit ovat 
tasan yhtä pitkiä.
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Ikkunoiden ja oven asentamiseksi on olemassa kaksi eri vaihtoehtoa.

1. Ikkunoiden ja ovenkarmin sisäpuolelta puuttuu vuorilevy toimitettaessa.   
 Tällöin voit jatkaa kokoamista, kunnes seinät ovat valmiit, jonka  jälkeen voit  
 asettaa ikkunat ja oven paikoilleen karmeineen aukkoihin.

2. Jos ikkunoissa ja ovenkarmeissa on vuorilaudat asennettuina molemmilla  
 puolilla karmia ja ne muodostavat U:n muodon, sinun tulee olla valppaampi  
 rakentamisen aikana. U:n muotoiset laudat tukevat seinähirsiä ja karmi   
 liukuu paikalleen kyseisen ikkunan tai oven kohdalla olevaan syvennykseen. 
 
Ovi on asetettava paikalleen viimeistään viidennen hirsikerroksen kohdalla, jotta 
se on mahdollisimman helppo saada paikalleen. Tässä vaiheessa et voi vielä 
avata ja sulkea ovea, sillä sitä ei ole kiinnitetty seinään. Mutta ole rauhassa, se 
tulee sujumaan kuin rasvattu, kunhan saamme rakennustyön valmiiksi. Noudata 
jatkuvasti talon rakennusohjetta, jotta myös ikkunat laitetaan paikalleen oikeassa 
vaiheessa rakentamista!

HUOMIO:
Ikkunoita ja ovenkarmia ei ole tarpeellista ruuvata kiinni seinään!
Jos kuitenkin haluat tehdä sen, kiinnitä karmi vain alimpaan hirteen. Tämä siksi, 
jotta talo pääsee asettumaan vapaasti kuivuessaan.
 

Ikkunat ja ovi
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Ikkunan ja oven lopullinen säätö voidaan tehdä vasta 2-3 viikon kuluttua, kun 
talo on saanut asettua.  Koska puu kutistuu hieman kuivuessaan, ikkunat ja ovi 
tulee säätää uudelleen myös noin vuoden kuluttua. Tällöin ruuvit vedetään ulos 
karmeista, tarkistetaan vesivaa'alla, että karmit ovat suorat ja kiinnitetään ruuvit 
uudelleen. Kun rakennat taloa, tarkista tasaisin väliajoin, että kaikki seinät ovat 
tasan saman korkuisia.  Käytä iskulautaa ja vasaraa lyömään alaspäin ne seinän 
osat, jotka ovat liian korkealla tai epätasaisesti.

Seinähirsien irrottaminen toisistaan on hyvin vaikeaa sen jälkeen, kun ne on kerran 
lyöty yhteen.  Jos teet virheen, yritä löysätä tarvittava määrä kerroksia irrottamalla 
yksi kerros kerrallaan pakottamalla ne erilleen tasaisesti kaikissa kohdissa tukin 
koko pituudella. Lyö niin, että hirsien välissä on lauta sisäpuolella alhaalla  (älä 
lyö pitkittäin ulospäin, sillä lyhyt liitoskappale saattaa hajota). Aseta ohut lauta 
kerrosten väliin, kun olet saanut irrotettua ne.

Korjaa mahdolliset vauriot liimaamalla ne yhteen puuliimalla - älä huolestu, liitos ei 
tule näkymään eikä sillä ole merkitystä talon kestävyyden kannalta.

Helpottaaksesi seinien rakentamista niiden korkeuden noustessa saattaa olla 
hyvä hetki aloittaa lattian asentaminen jo tässä vaiheessa. Lue seuraava lattioiden 
rakentamisesta kertova kappale jo tässä vaiheessa, jos haluat tehdä sen jo nyt!

Jatkat nyt kerros kerrokselta ja lyöt kerroksen aina jälkikäteen kiinni niin, että 
kulmista tulee tiiviit. Puu on elävä materiaali ja joskus saattaa käydä niin, että 
jotkut höylätyt hirret menevät hieman mutkalle. Näin voi käydä helposti etenkin 
silloin, jos annat rakennuspaketin odottaa jonkin aikaa avattuna ennen kuin aloitat 
rakentamisen. Yleensä hirttä on melko helppo taivuttaa käsin urospontista, mutta 
saatat myös joutua käyttämään työkaluja apunasi. Jos sinulla on ruuvipuristin, 
sitä voi olla hyvä käyttää, jotta saat enemmän voimaa hirren taivuttamiseen. 
Huomioithan, että et laita sitä liian lähelle reunaa tai päätyä, sillä silloin hirsi saattaa 
haljeta.  Kun hirsi on paikallaan, se muotoutuu automaattisesti seinän mukaan, 
sillä seinä sen ylä- ja alapuolella pitää sitä paikallaan.

Voit suoristaa vääntyneet hirret kosteuttamalla ne ja jättämällä ne jännitetyiksi 
muutaman tunnin ajaksi.
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Kun saavutat ikkunoiden ja oven yläpuolella olevan kerroksen, sinun tulee 
kiinnittää hirsi, joka sitoo seinän yhteen. Nyt saatat huomata ongelman, että seinät 
taipuvat viistosti ulospäin. OLE RAUHASSA - se on täysin normaalia ja voidaan 
korjata helposti.

 

Voit tukea seiniä sivuilta niin, että saat asetettua hirret paikoilleen.  Toinen 
vaihtoehto on kiristää seinät yhteen kiristysnauhalla. Jos käytät jälkimmäistä 
vaihtoehtoa, sinun tulee laittaa pitkittäinen lauta sivuseinien nauhan alle, jotta et 
riko urosponttia.

Nyt kun sinulla on hirsi kaikkien ikkunoiden ja ovien yläpuolella, huomaat, että 
karmin yläpuolelle jää rako. Tämä on kutistumisvara, joka täytyy jättää kaikkiin 
salvottuihin taloihin. Kun talo on ollut jonkin aikaa pystyssä, se kuivuu ja 
asettuu. Jotta talon yläosa ei roikkuisi ovien ja ikkunoiden karmeista, talossa on 
sisäänrakennettu tila, joka sallii hirsien asettumisen paikoilleen. Muodostunut rako 
peitetään listoilla, jotka tulevat talon mukana ja jotka on merkitty materiaalilistaan. 
Täytä tila mineraalivillalla tai jollakin muulla eristeaineella (ÄLÄ käytä  
polyuretaanivaahtoa).
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Vinoon sahatut päätyharjat asennetaan paikoilleen ja naulataan kiinni vinosti 
sahatun kohdan läpi alla olevaan hirteen.  Asenna kattopalkit sitä mukaa, kun 
rakennat päätyä korkeammaksi. Kattopalkit vakauttavat päädyt ja lopullisen 
vakauden talo saa, kun raakaponttilaudat naulataan katolle.  Kattopalkkien 
nostamisessa on hyvä olla mukana kaksi henkilöä.

Polhusin suurimmissa taloissa kattoristikot menevät toiseen suuntaan ja ne 
ruuvataan yhteen harjanteen kanssa vanneraudalla tai metallikulmilla.
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On tärkeää saada katto valmiiksi 
mahdollisimman pian, jotta talo 
saadaan suojattua sateelta. Aloita talon 
takareunasta tai yhdestä päädystä 
ja naulaa tuulilaudat väliaikaisesti 
kattopalkkeihin. Tämä helpottaa 
ensimmäisen laudan saamista täysin 
suoraan tai 90 asteen kulmaan katon 
harjoihin nähden.  Naulaa sitten valmiiksi 
leikatut kattolevyt vuoroin vasemmalle 
ja vuoroin oikealle puolelle. Tarkista, että 
räystään alareunasta tulee tasainen. Käytä 
narua tai suoraa lautaa tarkistaaksesi, että 
räystäslevyt ovat suorat.

Kun raakapontti peittää koko katon, 
tuulensuojalaudat naulataan paikoilleen 
ennen tiivistepahvin tai toisenlaisen 
vesikaton asentamista. Asennathan 
kattopellin tuulensuojalautojen päälle 
suojaamaan rakennetta sateelta. 

Jos annat tiivistepahvin mennä 
tuulensuojalautojen yli, se muodostaa 
tippareunan, jolloin vesi ei pääse 
imeytymään puuhun tai valumaan seinää 
pitkin.  Asennathan taloosi vesikourut 
ja räystäät, ne suojaavat ulkoseiniä 
kosteudelta. 

Katto
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Lattialaudat on valmiiksi leikattu oikean pituisiksi. Lattialaudat kutistuvat hieman, 
kun talo lämpenee ja kuivuu. Välttääksesi raot lattiassa voit odottaa lautojen 
saavuttavan oikean leveytensä kuivana, ja naulata ne kiinni vasta silloin. Tämä 
kestää yleensä muutaman kuukauden.  Useimmat päättävät naulata lattian kiinni 
heti! Jos aiot eristää lattian, muista asentaa rossipohjalevyt ja eristys paikoilleen 
ennen kuin alat naulata lattialautoja kiinni.

Lattia naulataan nauloilla, joiden mitat ovat suunnilleen 5x50 mm. Jotta naulat eivät 
jää näkyviin, ne lyödään ponttiin. Naulaa mahdollisimman syvälle lautaan, jotta 
pontti ei halkea.

VINKKEJÄ: 
Tee sen naulan kärki tylpäksi, joka isketään lähimmäksi laudan päätyä. Tämä 
vähentää pontin halkeamisen riskiä. Tämä onnistuu iskemällä vasaralla naulan 
kärkeä samalla, kun naulanpää nojaa kovaan pintaan.

Lattia
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Talojemme, joiden lautojen leveys on 70mm tai enemmän, mukana tulee ratkaisu 
myrskyltä suojaamiseksi.  Se on metallikiinnike, joka asennetaan esiporattujen 
reikien läpi talon neljään kulmaan.

Joissakin talotyypeissä sisäinen myrskysuoja on levyn muodossa, joka asennetaan 
sisäkulmiin ruuvaamalla se kiinni alareunaan ja pitkiin kapeisiin esivalmistettuihin 
reikiin levyn yläreunassa.

Jos talossasi ei ole valmistelua myrskysuojaa varten, suosittelemme suojaamaan 
sen myrskyltä kiinnittämällä pystysuoran laudan perustuksesta ylimpiin seinähirsiin 
asti.   

Tarvitaan vain kaksi kiinnityskohtaa – ihan alas ja ihan ylös. Huomaa, että 
vuorilaudat tulee kiinnittää pysyvästi ainoastaan lattiapalkkirunkoon.  Jotta 
talo pääsee painumaan kokoon puun kuivuessa, yläosan ruuvia on pystyttävä 
löysäämään ja säätämään talon kutistuessa.

VINKKEJÄ: 
Tarkasta jonkin ajan kuluttua, että talo pääsee kutistumaan vapaasti.  Säädä sitä 
kerran kuukaudessa ensimmäisen puolen vuoden ajan, sen jälkeen pidemmin 
aikavälein.

Suojaaminen myrskyltä
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Tiivistepahvi ja kattonaulat
Kattolautojen paksuus vaihtelee talon mukaan. Lautojen yleisin paksuus on 19 mm, 
mutta pienemmissä taloissa, kuten leikkimökeissä tai pienissä pihavarastossa, 
käytämme myös 15 mm kattolautoja.
  

Kun naulaat tiivistepahvin taloosi, haluamme sinun käyttävän oikean pituisia 
nauloja ja olemmekin siksi mukauttaneet valinnaiset pakettimme (tiivistepahvi) 
tiivistepahvikerrosten lukumäärään ja lautojen paksuuteen. Jos päätät olla 
ostamatta tiivistepahvia kauttamme, pyydämme sinua kiinnittämään tähän 
huomiota, kun teet omia ostoksia. Pohjapahvi (ensimmäinen kerros) on aina 
naulattava 15 mm kattonauloilla, jotta se ei mene kattolevyjen läpi ja tule näkyviin 
sisäpuolelta.  Tiivistepahvi, joka on pohjapahvia paksumpi, on naulattava 20 mm 
kattonauloilla. Sen tulee mennä kahden tiivistepahvikerroksen läpi riittävän syvälle 
kattolautoihin, jotta tiivistepahvi kiinnittyy tiukasti.  Myös kattohuopa on naulattava 
20 mm nauloilla. Tiivistepahvi on naulattava aina niin, että naulojen etäisyys 
toisistaan on enintään 60 mm. Ne tulee naulata siksak-kuvioon, kuten alla olevassa 
kuvassa näkyy.
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Usein kysytyt kysymykset:

Ajan kuluessa hirsien väliin syntyy rakoja.

Syy:    Hirsikehys ei pääse kutistumaan kokoon puun kuivuessa.

Ratkaisu: Jos ikkunat ja ovenkarmit on ruuvattu kiinni johonkin muualle kuin   
  alaosaan, irrota ruuvit. Jos myrskysuojalaudat on ruuvattu   liian   
  kireälle – löysää pultteja. Jos olet ruuvannut räystäskourut tai   
   huonekalut kiinni seinään niin, ettei talo pääse asettumaan    
         luonnollisesti, irrota ne joksikin aikaa ja anna talon asettua.

Usein kysytyt kysymykset 2: 
Ikkunoiden ja oven avaaminen ja sulkeminen on vaikeaa.

Syy:  Karmien alkuperäinen säätö on muuttunut.

Ratkaisu:  

Katso ohjekirja verkkosivuiltamme: "Ohjekirja - ovien säätö"

Yleisiä salvottuihin taloihin liittyviä 
neuvoja

Tarkista, onko perustus, jolle talo rakennettiin, painunut alas! Jos 
näin on tapahtunut, säädä perustusta niin, että talo tulee taas 
suoraan. Tarkista, että karmit ovat edelleen suorakulmaisen mallisia 
ja säädä alempia ruuveja tarpeen mukaan. Tarkasta, ettei ikkuna 
tai ovi ole imenyt kosteutta ja turvonnut.  Jos näin on, älä tee vielä 
mitään, vaan odota, että se kuivuu.  Puu kutistuu ajan mittaan 
erittäin vähän pituussuunnassa eikä karmi, joka muodostuu pitkittäin 
olevista osista, muuta muotoaan. Siksi on hyvin epätodennäköistä, 
että karmi olisi kutistunut ja jäänyt liian pieneksi ikkunalleen tai 
ovelleen - kyseessä on yleensä säätöön liittyvä ongelma.
  Käytä höylää tai hiomakonetta vain äärimmäisissä hätätilanteissa  
 juuttuneen ikkunan tai oven korjaamiseksi - se johtaa aina 
suurempaan rakoon jossakin toisessa kohdassa!
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Usein kysytyt kysymykset 3:
Hirsiin syntyy halkeamia jonkin ajan kuluttua.

Syy:  Puu on elävää materiaalia, joka elää yhdessä ympäristönsä kanssa.  
  Jos on kuivaa, puu kuivuu – jos on kosteaa, puu imee 
  kosteutta itseensä. 

Ratkaisu: Tämä on luonnollista eikä vaadi toimenpiteitä - kun sää muuttuu   
  kosteaksi, halkeamat turpoavat taas kiinni.
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Maalaa mieluiten useita kerroksia (systeemimaalaus), se takaa parhaan 
kestävyyden pitkällä aikavälillä. Systeemimaalaus voi sisältää pohjustusöljyn, 
pohjamaalin ja kaksi kerrosta pintamaalia.

Valitse tunnettujen valmistajien testattuja tuotteita. Puun tulisi olla 
mahdollisimman kuiva maalaushetkellä. Polhus toimittaa talonsa tehtaalta sen 
kosteuden ollessa noin 17 %. 

Käytäthän työskennellessäsi rakennustelineitä ja hyviä työkaluja. Huolehdithan, 
että et pääse putoamaan ja ettet sinä tai kukaan muu ole vaarassa loukkaantua.

Valitsemasi väri saattaa muuttua puun mukaan. Jos valitset mustan maalin, 
pinnasta tulee kesällä kuuma, se kuivuu nopeasti ja puun pintaan voi 
muodostua halkeamia. Tummien värien etuna on se, että värimuutokset ovat 
epätodennäköisempiä, sillä sammal ei viihdy lämpimillä pinnoilla. Vaalea tai 
valkoinen pinta luo pinnalle matalamman lämpötilan. Lisäksi halkeamat eivät näy 
yhtä selkeästi puussa tai seinähirsien väleissä kuin tummaa maalia käytettäessä. 
Sinun tarvitsee viimeistellä ja parannella talosi maalia ensimmäisten vuosien 
jälkeen, kun talo on kuivunut ja puu on kutistunut oikeaan mittaan.

Talon maalaaminen ja kunnossapito.

Heti talon valmistuttua se tulee käsitellä 
jonkinlaisella vettä ja kosteutta hylkivällä 
aineella. Ole huolellinen päätypuun 
käsittelyssä. Monet puutalojen ongelmista 
johtuvat kosteudesta. Koska kosteus menee 
paljon helpommin sisään kuitujen pitkittäis- 
kuin poikittaissuunnassa, on tärkeää 
”tiivistää” päätypuut pohjamaalauksella 
(pohjustusöljy ja pohjamaali). 
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Valitse mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi.

Älä päästä kasvillisuutta liian lähelle julkisivua, sillä se aiheuttaa epäsuotuisaa 
mikroilmastoa. Muista jättää tippareuna kattopäällysteeseen ja asentaa räystäät 
sekä räystäskourut, jotta vesi ohjautuu pois eikä valu julkisivua pitkin.

Älä unohda talon julkisivua, vaan tarkasta se vähintään pari kertaa vuodessa, 
ennen kuin pienet ongelmat kasvavat suuriksi. Jos taloon pääsee hometta, voit 
pestä värimuutokset pois klooripesuaineella tai erityisesti tätä tarkoitusta varten 
valmistetulla aineella, jonka löydät lähimmästä maalikaupasta.  Muista tuulettaa 
taloa.  Puutaloon, jota ei lämmitetä talvella, voi muodostua hometta sisälle, jos 
riittävästä ilmanvaihdosta ei ole huolehdittu.  Asenna ilmanvaihtoventtiilit tuloilmaa 
varten lattian lähelle ja poistoilmaa varten korkeammalle seinälle.

Sisätiloissa voit maalata seinät esimerkiksi vesiliukoisella paneelimaalilla.
  Maali estää seiniä imemästä likaa.
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Polhusin valmistamat talonrakennussarjat toimitetaan ilman eristystä, sillä kaikki 
eivät tarvitse taloa, joka sopii asumiseen myös silloin, kun ulkona on todella kylmä. 
Kaikki talot voidaan tietenkin eristää, ja seuraavissa kohdissa annamme neuvoja, 
jotka on syytä muistaa eristämisen yhteydessä. 

Katon eristäminen 
Katon eristäminen on tietenkin tärkeintä, koska lämpö katoaa aina ylöspäin.
  Lämmin ilma on kevyempää kuin kylmä! Sinulla on kaksi vaihtoehtoa eristää 
talomme katto. Joko käytät sisäänrakennettuja kattoristikoita tai rakennat 
lisäkerroksen ja eristät sen ulkoapäin.

Yleisesti ottaen katto tulee rakentaa seuraavasti: Sisältä ulospäin:

 1. Paneelista tai levyistä rakennettu sisäkatto
 2. Kosteussuoja (diffuusiotiivis), yleensä käytetään polyeteenikalvoa   
  (vähintään 0,15 mm)
 3. Eristys, mineraalivilla tai vastaava
 4. Ilmarako vuorauspaperilla tai masoniittilevyllä
 5. Kattoristikko 
 6. Ulkokatto, raakapontti
 7. Aluspahvi
 8. Tiivistepahvi, katttohuopa, pelti, tiili tai muu

Lisäeristys

On tärkeää, että liität kosteussuojan kunnolla 200 mm limityksellä ja teippaat 
liitokset ja naulanreiät. Huomaa, että eristeen ja ulkokaton väliin on jätettävä 
ilmarako. On tärkeää, että tilassa on tuuletusaukot, jotta mahdollinen kosteus 
saadaan tuuletettua pois. Asenna hyönteisverkot katon rajaan ja paikkoihin, joihin 
on porattu reikiä ilmanvaihtoa varten. Tämä siksi, jotta hyönteiset eivät pääse 
rakennuksen osiin, jotka tulevat olemaan piilossa.
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Lattiaeristys 

Eristämätön lattia voi tuntua jaloissa kylmältä jopa kesällä, joten asiaa kannattaa 
miettiä jo rakennusvaiheessa.

Lattiaeristys rakennetaan periaatteessa samoin kuin katon. Emme kuitenkaan 
suosittele kosteussuojan laittamista lattiarakenteeseen, koska kosteus saattaa 
tietyissä ilmasto-olosuhteissa kulkeutua ulkopuolelta rakenteeseen. Tällöin kosteus 
jäisi puun viereen kosteussuojaan ja homeen muodostumisen riski kasvaisi.

Lattiaeristys näyttää tältä sisältä ulospäin:

 1. Lattianpäällystemateriaali
 2. Pontatut laudat lattiapalkkirungon päällä
 3. Eristys/mineraalivilla
 4. Lattiapalkit
 5. Rossipohjalevy/täytepohja
 6. Rossipohjalauta, tuki rossipohjalevyille

Seinäeristys
Yleensä puutalon seinien eristys tehdään viimeiseksi. 
On tärkeää varmistaa, että ikkunat, ovet, katto ja lattia eristetään. Periaatteessa 
myös seinäeristys toimii samalla tavalla kuin katon. Tärkeä ero on siinä, että 
salvotun talon seinät liikkuvat, eikä niitä voi lukita kiinni. Puutavara kuivuu ajan 
mittaan kasaan, ja suurin kutistuminen tapahtuu kuitujen poikki. Tätä ilmiötä 
kutsutaan talon asettumiseksi.
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Talon asettuessa seinän korkeus saattaa muuttua 10-30 mm metriä kohden 
riippuen siitä, kuinka kostea puu oli talon rakentamisen yhteydessä. Polhus 
käyttää sahakuivattua puutavaraa, jonka kosteuspitoisuus on noin 17 % ja tämä 
tarkoittaa, että talomme ovat asteikon alapäässä. Siksi on tärkeää, että kaikessa 
käytettävässä puutavarassa sekä muissa seiniin kiinnitettävissä materiaaleissa on 
huomioitu tämä asettumisvara. Huomioi, että olemme rakentaneet ikkunoihin ja 
ovenkarmeihin raot kutistumisvaraksi. Jotta saat naulattua sisäseiniin, käytä niin 
kutsuttuja "liukukiinnikkeitä".

 

Kiinnitä pystysuuntainen kiinnike sivulle, jossa on neljä reikää ja kiinnitä 
liukukiinnikkeen uritettu puoli ruuvilla uran yläosaan. Liukukiinnikkeen 
kiinnittäminen noin 600 mm välein luo erinomaisen kiinnityksen seinäpalkkeihin. 
Muista myös jättää muutaman senttimetrin väli kiinnikkeen ja katon väliin. Jos 
seinien asettumista ei oteta huomioon, seinät alkavat roikkua sisäseinän orsilla 
sillä seurauksella, että seinälautojen väliin jää rakoja, mikä puolestaan voi johtaa 
siihen, että ne vääntyvät. Virheen korjaaminen jälkikäteen voi olla erittäin työlästä.

Näkymä ylhäältä
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Tuotteemme on valmistettu laadukkaasta puutavarasta, jonka toimittaa Pohjois-
Euroopan suurin valmistaja. Ennen kuin tuotteet lähetetään tehtaalta, kaikkien 
pakkausten laatu ja sisältö tarkistetaan.

Polhus työskentelee suunnitelmallisesti laatutyön parissa ja pyrkii jatkuvasti 
kehittymään ja parantamaan toimintaansa. Tästä huolimatta joskus saattaa käydä 
niin, että asiakas ei ole tyytyväinen ja hänellä on syy tehdä tuotteesta reklamaatio. 
On tärkeää, että voimme auttaa korjaamaan nämä vahingot välittömästi. Hyvin 
käsitelty reklamaatio takaa sen, että olet tyytyväinen ja haluat asioida kanssamme 
uudestaan. Voidaksemme auttaa sinua mahdollisimman nopeasti on tärkeää, että 
saamme kaikki tarvittavat tiedot, jotta tiedämme, mistä rakennussarjan osasta on 
kyse. 
 

Polhus AB on vastuussa virheistä ja vahingoista, jotka havaitaan paketin 
avaamisen yhteydessä. Vaurioituneet osat korvataan uusilla ilmaiseksi. 
Homevahingot, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä asiakkaan luona, tai 
jotka ilmaantuvat rakentamisen jälkeen, eivät sisälly takuuseen. Seurauksia, jotka 
aiheutuvat siitä, että jokin osa on vioittunut, virheellinen tai se puuttuu, ei myöskään 
korvata.

HUOMIOI, ETTÄ ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ SÄÄSTÄÄ TOIMITUKSEN MUKANA 
TULLEET OHJEKIRJA JA TUNNISTERUMERO. MAHDOLLISEN REKLAMAATION 
TAI TÄYDENNYKSEN YHTEYDESSÄ TARVITAAN TARKAT TIEDOT, JOTTA VOIDAAN 
TOIMITTAA OIKEAT OSAT!  HYVÄKSYMME AINOASTAAN REKLAMAATIOT, 
JOIDEN MUKANA TOIMITETAAN TUOTTEEN TAKUULAPPU.

Lue myös Yleiset ostoehtomme osoitteesta https://www.polhus.fi/yleiset-ehdot-i-16

Takuu
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Takuu ei kata:

 Muutoksia, jotka johtuvat siitä, että puu on luonnostaan   elävä materiaali.

 Osia, jotka on jo maalattu tai pintakäsitelty jollakin muulla tavalla. 

 Oksia, jotka eivät rakenteellisesti heikennä rakennetta.

 Puutavaran värivaihteluita, jotka eivät vaikuta puun käyttöikään. 
  
 Puutavaran pieniä kuivahalkeamia, jotka eivät mene puun läpi ja jotka eivät  
 vaikuta talon toimivuuteen tai käyttöikään.

 Vääntynyt tai vino puutavara, jota voidaan pienellä korjauksella käyttää   
 alkuperäiseen tarkoitukseensa.

 Katon ja lattian raakapontin värivaihteluita, epätasaisuuksia, vajaasärmäi  
 syyttä tai huonoa höyläystä sillä puolella, joka ei ole näkyvissä asennuksen  
 jälkeen.

 Reklamaatioita, jotka johtuvat siitä, että rakennustyötä ei ole tehty asiantun 
 tevasti tai että perustusta ei ole tehty ammattimaisesti tasaiseksi. 

 Reklamaatioita, jotka johtuvat siitä, että rakennussarjaan on tehty omatoi  
 misesti muutoksia tai että rakennusohjetta ei ole noudatettu. 

Me autamme sinua koko prosessin ajan ja toivotamme sinulle 
onnea talosi rakentamiseen. Toivomme myös, että kohtaat 

rakentamisen aikana monia hauskoja ja mukavia hetkiä.
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