
VAJAN ASENNUSOHJE



ENNEN ALOITTAMISTA

Ennen asennustöiden aloittamista perehdy vajojen koon sekä asennuspaikan 
ja sen koon osalta voimassa oleviin paikallisiin rakennusnormeihin ja muihin 
vaatimuksiin.

Maahan tukeutuvan rakennuksen asentamiseen tarvitaan sileä ja vakaa alusta. 
Puutarhavaja on sen tuulenkestävyyden varmistamiseen ankkuroitava 
alustaan. Ankkurit valitaan kiinnitysalustan mukaan. Ankkurit ja 
alustamateriaali eivät kuulu toimitukseen ja ne on hankittava erikseen. 
Alustaan kiinnittämiseen käytettävät ankkurit valitaan sen alustan mukaan, 
johon vaja aiotaan asentaa.

Ennen asentamisen aloittamista tarkista huolellisesti kaikki ohjeet, 
asennuksen aikana on parhaan lopputulokseen pääsemiseen noudatettava 
ohjeessa kuvattua asennusvaiheiden järjestystä.

VALMISTELUTYÖT JA TURVALLISUUS

Varmista, että rakennuksen asentamiseen valittu päivä oli sateeton ja 
tuuleton. Älä yritä koota ja asentaa vajaa tuulisella säällä. Isot pinnat toimivat 
tuulisella säällä purjeiden tavoin ja asentaminen ei ole silloin turvallista. 

Vajan kokoamiseen ja asentamiseen tarvitaan kolme henkilöä. Kaksi henkilöä 
nostavat ja tukevat elementit ja kolmas kiinnittää ne toisiinsa.

Tarvitset vajan kokoamiseen ja asentamiseen sähköporan, a-tikkaat, 
mittanauhan ja vesivaa’an. (Vajan ankkuroimiseen tarvittavat kiinnitysvälineet 
ja työkalut valitaan alustamateriaalin mukaan).

Varaa vajan asentamiseen riittävästi asennustilaa, jotta moduulien 
kuljettaminen asennuspaikkaan olisi turvallista ja siinä olisi riittävästi tilaa 
ruuvien kiristämiseen.

Noudata asennuksen aikana turvallisuusohjeita. Joissakin osissa on teräviä 
reunoja, käytä asennuksen aikana suojakäsineitä.

Älä anna lasten ja lemmikkien oleskella asennuspaikan lähellä, muussa 
tapauksessa he saattavat häiritä toimintaa tai joutua itse vaaralliseen 
tilanteeseen.

Älä koskaan nojaa koko painollasi rakennuksen kattoon tai seiniin. Käytä 
tikkaita, varmistaen ensin, että ne ovat täysin auki ja tukeutuvat luotettavasti 
maahan.

HUOLTO

Tarkista vaja säännöllisesti ja korjaa pinnan mahdolliset maalivauriot heti 
havaittuasi ne. Pintoihin saattaa tulla kuljetuksen ja asennuksen tai valmiiksi 
asennetun vajan käytön aikana naarmuja/vaurioita. Pintapuoliset vauriot on 
helppo korjata maalikerroksen korjauksilla. Maalikerroksen korjaamiseen on 
vaurioitunut kohta ensin puhdistettava ja sen jälkeen maalattava 
kattopintojen maalaamiseen sopivalla maalilla (korjausmaali). Jos 
rakennuksessa on vähäinen vaurio tai naarmu, käytä mahdollisimman pientä 
pensseliä. Jos naarmuja on laajalla alueella, on korjaamiseen käytettävä 
ruiskumaalia. Jos vaurio ulottuu vain pohjamaalikerrokseen, yksi maalikerros 
riittää. Jos vaurio läpäisee koko maalikerroksen ja ulottuu sinkkipintaan, on 
ensimmäisen maalikerroksen kuivumisen jälkeen maalattava vaurioitunut alue 
vielä toiseen kertaan.

Pese levyt, joita sadevesi ei ole puhdistanut, juoksevalla vedellä. Kattoon ja 
seiniin kerääntynyt lika pahentaa korroosiovaaraa, sillä alla oleva pinta on 
silloin jatkuvasti kosteana. Poista lika ja roskat, jotta levyn pinta voisi kuivua.



1. Takaseinä (1 kpl)
2. Sivuseinä (2 kpl)
3. Etuseinä (1 kpl)
4. Kattoelementti (2 kpl)

5. Kulmapelti (4 kpl)
6. Ovi (1 kpl)
7. Katon päätypelti (4 kpl)
8. Katon harjapelti (1 kpl)
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ASENNUS

Avaa pakkaus ja sijoita vajan moduulit tasaiselle 
alustalle. Vältä moduulien nostamisessa niiden 
hankautumista toisiinsa – moduuleita ei saa vetää, 
ne pitää nostaa. Ohuet teräslevyt taipuvat 
helposti, joten käsittele niitä varoen. Tuotteissa on 
terävät reunat, jotka saattavat aiheuttaa 
viiltohaavoja tai vaurioittaa muita moduuleita.

9. Peitelistat (8 kpl)
10. Alustan kiinnityslevyt (4 kpl)
11. Itseporautuva ruuvi, sinkitty 4,8x25 (48 kpl)
12. Itseporautuva ruuvi, valkoinen 4,8x25 (48 kpl)
13. Itseporautuva ruuvi, vajan värisävyssä, 4,8x25 (43 kpl)



Aloita asennus kiinnittämällä päätyseinä ja 
sivuseinät toisiinsa. Nosta päätyseinä sen 
sijoituspaikkaan ja anna yhden asentajan jäädä 
tukemaan sitä.

Pyydä yhden asentajan pitämään seinät 
oikeassa asennossaan ja nosta toinen 
päätyseinä paikoilleen ja kiinnitä se 
samalla tavalla kuin edelliset moduulit 
ensimmäiseen seinään 8 itseporautuvalla 
4,8x25 mm sinkkiruuvilla.

Nosta takaseinä sen sijoituspaikkaan ja 
pyydä toinen asentaja tukemaan sitä 
siten, että takaseinä ja päätyseinä ovat 
toinen toisensa suhteen kohtisuorassa ja 
samalla korkeudella. Sen jälkeen kiinnitä 
seinät toisiinsa 8 itseporautuvalla 4,8x25 
mm sinkkiruuvilla trapetsiprofiilin 
aallonpohjasta joka toisen trapetsiprofiilin 
aallon kohdalla.

Nosta etuseinä paikoilleen ja kiinnitä se päätyseiniin 
molemmista kulmista 8 itseporautuvalla 4,8x25 mm 
sinkkiruuvilla trapetsiprofiilin aallonpohjasta joka toisen 
trapetsiprofiilin aallon kohdalla.
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Mittaa vajaan diagonaalit sisänurkista ja varmista ennen asennuksen 
jatkamista, että ovat yhtä pitkiä.

Asenna vajan sisänurkkiin alustaan kiinnittämiseen tarkoitetut 
levyt itseporautuvilla 4,8x25 mm sinkkiruuveilla.

Nosta kattomoduulit paikoilleen ja kiinnitä vajan sisältä jokainen moduuli 
molemmista päistä 8 itseporautuvalla 4,8x25 mm sinkkiruuvilla.

Asenna peitelistat kattomoduulin kiinnityskohtiin. Kiinnitä 
jokainen peitelista yhdellä itseporautuvalla 4,8x25 mm 
valkoisella ruuvilla.
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Asenna ulkonurkkien listat. Jokainen ulkonurkan lista kiinnitetään 
kymmenellä itseporautuvalla 4,8x25 mm valkoisella ruuvilla (viisi 
ruuvia molemmilla sivuilla).

Asenna päätypellit. Jokainen päätypelti kiinnitetään 
viidellä itseporautuvalla 4,8x25 mm ruuvilla.

Asenna harjapelti. Kiinnitä harjapelti molemmin puolin viidellä 
(yhteensä kymmenellä) vajan värisellä itseporautuvalla 4,8x25 mm 
ruuvilla.

Asenna liukuoviin johteisiin ja kiinnitä johteen alkukohtaan 
pysäytin.
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