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Ovella organisoi joka päivä  
säällä kuin säällä!
Teksti: Mika Laukkonen   Kuvat: Ovella Systems Oy

Ovellan parkki- ja säilytysratkaisut ratkaisut ylläpitävät arjen järjestystä 
päivittäin. Tästä ovat osoituksena useat kohteet ja tyytyväiset käyttäjät.

Nämä helpottavat pyörien lukitsemista 
omalla lukolla eivätkä ne takerru toisiinsa, 
koska ketju vetää pyörää telinettä vasten. 
Järjestelmän alaosassa oleva kumpare 
pitää pyörärivistön suorassa ja mahdollistaa 
sähkön viennin telineeseen sähköpyörän 
latausta varten. Järjestelmä on saatavissa 
myös läpinäkyvällä katoksella (PNK-10). 
Muita järjestelmiä ovat mm. Velodoor 
(pyöräboxi), Lifthanger (pyöränosturi) ja 
Minimax (tehovarasto).

Ovella Systems Oy informoi jatkuvasti 
suunnittelijoita ja www.ovella.fi:n 
aineistopankissa on ladattavissa DWG-
suunnittelu-objektit suunnittelutyötä 
helpottamaan.

Pienvarastoissa ja autotalleissa oivallinen valinta polkupyöriä varten 
on ovella® FK-1 fillarikoukku. Sukset ja laudat saa tehokkaasti 
organisoitua ovella® SkiRack STM-5:llä. Puutarhatyökalut, sauvat, 
pyöräilykypärät sekä luistimet saadaan järjestykseen MultiRack MT-
6- H-2- ja N-3-telineillä. Autonrenkaat voi säilyttää omissa tiloissa 
telineiden PST-2 ja PST-4 avulla ja säästää rengashotelliin menevät 
rahat esimerkiksi hotelliyöpymiseen.

Kerrostalojen säilytystilat
Kerrostalojen pyörävarastot varustetaan pyörätelinein. Tilan koosta 
riippuen ovat säilytystelineet erilaisia käyttömukavuudeltaan ja 
tehokkuudeltaan. Nyrkkisääntönä on käytetty sitä, että sisällä 
säilytetään tehokkaasti ja ulkona väljemmin.   

ovella® Compact PTL-2 on seinällä liukuva tehokas polkupyörien 
säilytysjärjestelmä, jossa pyörät ovat pystyssä eri korkeuksilla 
hyvässä järjestyksessä saatavilla. ovella® Citypark® PyöräNoja PN-2 
on pyöräparkki, johon pyörä voidaan lukita omalla lukolla. Pyörä 
on vaakatasossa, joten parkkeeraus on vaivatonta. Telineeseen on 

asennettavissa myös toinen kerros, jolloin 
kyseessä on DD-4 kerrosteline.  Pyörät 
asetetaan järjestelmän yläkertaan kääntyvän 
rampin avulla.

Jokaisessa tilassa seinällä tulisi olla 
ohjekyltti, jossa on valtuutetun ovella®-
asentajan kuittaus, muistuttamassa 
yhteistentilojen käytöstä ja välineiden 
asettamisesta sekä tarvittaessa 
lukitsemisesta telineisiin.

Ulkotiloissa olevien pyöräparkkien 
tulisi kestää Suomen neljä vuodenaikaa 
säästä riippumatta. ovellan valikoimissa 
löytyvät niin sanonut perinteiset 
N- ja M-räkit sekä edulliset Urban 
-runkolukitustelineet. Tukevarakenteiset 
ovella® Citypark® -telineet ovat varustettu 
tuplaputkirakenteella ja organisointiketjulla. 

Usein säilytysratkaisuja ja -tiloja pidetään itsestäänselvyytenä 
ja niiden puuttuessa huomataan kuinka tärkeä osa suomalaista 
rakennusteollisuutta ne ovatkaan. Kun rakennusalan yritykset ovat 
säästäneet ja jättäneet hankkimatta ratkaisut on tilojen viimeistely 
organisointitelinein jätetty asukkaan hoidettavaksi ja maksettavaksi.  
Joskus myös välinpitämätön isännöinti on syynä siihen, että 
laadukkaisiin säilytysratkaisuihin ei ole investoitu, vaan sitä 
ajatellaan lähinnä kuluna.

Ovella Systems Oy:n ovella® ratkaisut on kehitetty yhteistyössä 
suunnittelijoiden ja käyttäjien kanssa.

Omakotitaloissa säilytystilana on usein autotalli, jonka seinät 
kannattaa varustaa ovella® ratkaisuin. Seinien käyttö vapauttaa tilaa 
lattialla, johon voi parkkeerata auton tai käyttää harrastuksiin.

Rivitaloyhtiöiden pienvarasto kotiovella on monesti liian pieni. 
Varasto kannattaakin kalustaa ennen muuttoa mahdollisimman 
tehokkaasti. Jos tilat loppuvat kesken, on osa välineistä ulkona 
säiden armoilla.
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