
 
www.lasitukku.fi 

 
 

WWW.LASITUKKU.FI 

Saunan lasiseinän asennusohje  
(ohjetta sovellettava aina kohteen vaatimusten mukaisesti) 

 
Tarvittavat työvälineet ja huomiot 
• Rautasaha tai pienihampainen alumiinisirkkeli 
• Porakone + terät ja pitsisarja 
• Kaksipuolinen teippi, väritön/kirkas saniteettisilikoni ja kiinnitysruuvit ja proppuja 

Kiinnitysruuvit oltava matalakantaisia tai uppokantaisia. Kiinnitysruuvin kanaan 
halkaisijan 8 mm tai pienempi 

• Lasien puhdistusainetta 
• Suojakäsineet ja suojalasit 
• Lasien säilytystä ja siirtelyä varten suojamateriaaleja esim. pahvia, mattoa, 

puuta tms. 
• Lasien nostamista helpottavat lasien imukuppinostimet, mutta ne eivät ole 

välttämättömiä. 
 
 
Tarkista toimituksen sisältö 
• Lasit 
• Saranat ja kiinnityshelat jos kuuluvat toimitukseen 
• Vedinnuppi 
• u-listat 
• lasituskiilat 
 
 
Saunan lasien asennusjärjestys 
• Asennetaan sivulasin /-lasit ja/tai sivuseinä / -seinät 
• Ylälasi (jos kuuluu toimitukseen) 
• Ovilasi 
• Vedinnuppi 
• Ovistoppari (jos kuuluu toimitukseen) 

 
 
Sivulasien asennus 
• Merkkaa ja mittaa kaikkiin pintoihin lasien linjakohta 
• Huolehdi lasien linjojen suoruudesta vaaka- ja pystysuunnassa 
• Katkaise u-listat oikeaan mittaa. Listat toimitettu tarkoituksella ylipitkinä 
• Jos käytät ruuvikiinnitystä poraa U-listan pohjaan reijät n. 30-40cm välein 
• Kiinnitä U-listat kaksipuolisella teipillä ja/tai ruuveilla. HUOM! muista laittaa 

kaikkiin reikiin vähän saniteettisilikonia. Alalistan kiinnitys tehdään yleensä ilman 
ruuveja kaksipuolisella teipillä. Näin ei tarvitse rikkoa vesieristettä. 

 
 
Sivulasin asentaminen 
• Asennetaan sivulasin /-lasit ja/tai sivuseinä / -seinät 
• Mitoitus jos on oikea sivulasin/-seinän voi nostaa ylälistan sisälle ja ujuttaa lasin 

alapään U-listan sisälle lasituskiilojen päälle. Jos lasia ei mahdu ujuttamaan voi 
lasin ujuttaa U-listan kanssa kohdalleen. Lasia siirtämällä sivuttain lasituskiilojen 
päällä saa U-listan ruuveilla kiinnitettyä.  

   

LASIEN KÄSITTELY JA 
SÄILYTYS 

Lasien kuljetus sekä säilytys aina 
pystyasennossa. Lasien alla on aina 
käytettävä pahvia, mattoa, puuta tms. 
mikä pehmentää / estää lasien 
kolahtamisen kovia pintoja vasten. 
Lasin ja seinän tuentojen välissä on 
myös käytettävä pehmustusta. Varo 
lasien, liukumista tai kaatumista kun 
asetat lasit seinän viereen. 

LASIEN NOSTAMINEN 

Älä nosta laseja yksin. Kahden 
henkilön nostamana lasien käsittely on 
turvallisempaa. Nostaessa on 
ehdottomasi varottava alakulmien 
osumista lattiaan. Lasi voi reuna- 
osumasta tai kulma kolahduksesta 
rikkoutua yllättävän helposti.  

MUISTA LASIKIILAT 

Leikkaa ja asenna koroke lasikiilat U-
listan sisälle noin 50 mm listojen 
päädyistä. Lasikiiloilla laseja saadaan 
nostettu ylöspäin ylälistan sisälle. 
Samalla mahdolliset kiinnitysruuvit 
eivät pääse osumaan lasiin mikä voi 
rikkoa lasin. Laseja ei saa asentaa 
ilman lasikiiloja  
U-listaan.  
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Sivualasin asentaminen 
• Ylälasi kiinnitetään sivulasiin / -laseihin tai sivuseinään / -sivuseiniin 

lasikiinnikkeillä 
• Lasikiinnike lasista – lasiin, lasien väliseen kiinnitykseen 
• Lasikiinnike seinästä – lasiin, lasin ja seinän väliseen kiinnitykseen. 
• Kiinnitä lasihelat ylälasiin ja nosta lasi paikoilleen 
• Älä kiristä vielä tiukkaan, lasin kohdistusta joutuu yleensä hienosäätämään oven 

asennuksen aikana / jälkeen 
• Ylälasin ja oven väliin kannattaa jättää 3-4 mm rako 

 
 
 
 

 
Oven asentaminen 
• Puhdista saranoiden tiivisteet ja lasiovi saranoiden kohdalta huolellisesti 
• Kiinnitä saranat oveen tiivisteiden ollessa lasin kummallakin puolella. Metalli ei 

saa olla kosketuksissa lasiin 
• Kiinnitä lasioven saranat saranan työstöihin mukana olevien saranan 

asennusohjeiden mukaisesti kiinni 
• Aseta oven alle oikeankorkuiset puutuet, näin saat merkittyä saranoiden kohdat 

helpommin. Alatuki auttaa / helpottaa lasioven pitämistä oikeassa kohdassa  
 
 
 
 

Saranoiden- / helojenkiristys ja säätö 
• Varmista ja kiristä kaikki lasikiinnikkeet ja saranat ohjeiden mukaisesti 
• Aseta ovi lasilinjanmukaiseen kohtaan ja säädä / kiristä saranan säätöruuvit 

”kuusiokoloruuvit” saranoissa olevien ohjeiden mukaisesti niin että ovi sulkeutuu 
oikeaan kohtaan. 

• Stopparia käytettäessä ovi voidaan säätää painattamaan stopparia vasten. Näin 
ovi saadaan pysymään paremmin kiinniasennossa löylyä heitettäessä 

 
 
 

Viimeistely 
• Tiivistä sivulasit / -seinät U-listojen kiinnityspinnat tarpeen mukaan silikonilla 

 
 
 

TÄRKEÄÄ 
• Muista jälki kiristää saranat noin viikon kuluttua asennuksesta 
 

 
 

KUUMUUDEN KESTÄVÄT 
TIIVISTEET 

Mikäli saranoiden mukaan on pakattu, 
erilliset tiivisteet tulee tiivisteet vaihtaa 
saranaan. Tiivisteet tulee lasin 
kummallekin puolelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 


