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RAMICON OY

Varaava muurattu takka
Paikallaan muurattavassa ”Rami”-takassa yhdistyvät 
muurariperinteen kokemus ja hyviksi koettujen tulisijan 
raaka-aineiden käyttö:
•	 lujin tiedetty sisäosarakenne: sisäosat ovat venäläistä 

tulitiiltä ja ulkokuori tehdään umpitiilestä lityspalkit ja 

Kosteusmittaus, asbesti-
kartoitus sekä korjaukset
Suomessa yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat 
ovat rakenteelliset virheet (esim. kosteussulku puuttuu), 
kosteiden tilojen silikonisaumojen pettäminen ja kor-
jaustoimien lykkääminen (kosteus muhii rakenteissa) 
sekä rakenteiden huono lämmöneristys. Kosteusvaurio 
voidaan todeta kahdella eri menetelmällä:
•	 Pintakosteusmittaus tehdään rakennetta rikkomatta. 

Menetelmällä saadaan alustava tulos.
•	 Rakennekosteusmittaus on rakennetta rikkova me-

netelmä. Tämä edellyttää reiän porausta rakenteisiin.

Märkätilat ja putkityöt
Usein ammattilaisen jäljen ja ratkaisut erottaa juuri 
märkätiloissa. Rakenteiden ymmärrys, materiaalien 
tuntemus sekä oikeat työtavat takaavat virheet-
tömät märkätilat. Putkityöitä olen tehnyt aina 
tippasevasta keittiönputkesta kokonaisen omakoti-
talon käyttövesiputkiston asennukseen.

•	 Raimo Marttila on alansa ammattilainen (rak.
ins.), jolla on rakennusalan tieto ja käytännön 
osaaminen hallinnassa

•	 Maksat vain paikan päällä tehdystä työstä
•	 Joustavat työajat: myös esim. muutaman tun-

nin päivittäiset rupeamat ovat mahdollisia
•	 Materiaalin hankintakanavat mahdollistavat 

edulliset remontin materiaalikustannukset re-
montissasi – voit myös hankkia materiaalit itse

•	 Runsaasti kokemusta tulisijojen suunnittelusta 
ja asennuksesta sekä korjauksista

•	 Märkätilojen kokonaispalvelua: kosteusmittaus 
ja korjaustyöt samalta toimijalta (VTT:n märkä-
tilasertifikaatti; asbestikartoittaja)

•	 Remonttipalvelut ja työnjohto samalta toimi-
jalta (myös rakennuslupa-asiat)

•	 Kotitalousvähennys remontin työn osuudesta, 
vuonna 2017 vähennyksen määrä 50 %.
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Ramicon yhteystiedot
Osoite:  Rantamäentie 10,   
36240 Kangasala  (LY 0531151-0) 
Sähköposti: raimo.marttila@elisanet.fi
Puhelin  045 155 9650

Raimo Marttila - File
Rakennusinsinööri. Rakennusalan 
täydennyskoulutus: Märkätilojen 
vesieristäjä, sertifikaatin nro VTT-
C-20944-23-15. Tulityökortti 2015 sekä 
Asbestikartoittaja 2016. Lisäksi olen 
suorittanut vuonna 2014 Keskuskaup-

pakamarin hyväksymän tavaran-
tarkastajan tutkinnon erityisalana 
puulämmitteiset tulisijat ja hormit. 

Soita tai ota yhteyttä
web-lomakkeella
Voit ottaa Ramiconiin yhteyttä 
www.ramicon.fi > yhteydenottolo-
make. Yhteydenottosi ei luonnol-
lisesti sido mihinkään ja alustava 
tarjous tehdään veloituksetta. Lisää 
asiakaskohteita www.ramicon.fi

Teen kosteusvauriomittausta moder-
nilla kosteusmittauskalustolla. Minulla 
on VTT:n märkätilasertifikaatti, joka 
takaa että käytän oikeita työmenetel-
miä märkätilojen vesieristyksissä. 

tulipesä tulenkestäviä valumassaele-
menttejä

•	 uunista voidaan toteuttaa eri korke-
uksia asiakkaan toiveiden mukaan, 
minimikorkeus 1300 mm 

•	 puhdas palaminen – häkäpäästöt 
alle 1000 ppm (Suomen raja 3000 
ppm). Ilmanjako tapahtuu liekin ylle.

•	 vakiona 60 cm leveä kaakelointi 
uunin etusivulle. Kaakelin värin ja 
luukun tyypin voit valita itse.

•	 mittaesimerkkejä: lev. 750 mm, syv. 
550 mm tai lev. 950 mm, syv. 600 
mm. Isompi malli voidaan toteuttaa 
myös takkaleivinuunina

Remontteja suunnittelusta käytännön toteututukseen 



Teknistä osaamista ja käden taitoa. Kohteita ennen ja jälkeen remontin 

Punatiilinen avotakka korvattiin varaavalla 
takalla. Samalla takkanurkkaus ja hormi 
pinnoitettiin uudelleen valkoisella antiik-
kilaastilla. Pinnoitteen alta kuultaa entinen 
tiiliseinä. Ison luukun kautta tulta voidaan 
ihailla esteettömästi. 

Mökin pienitehoinen pelti-
kamina päätettiin korvata 
varaavalla muurattavalla 
takalla. Takan leveys on va-
kiomallia suurempi ja kor-
keus hieman tavanomaista 
matalampi. Hormina on 
käytetty talon vanhaa 
hormia, ja takan rakenteet 
on tehty sopimaan päältä 
lähtevään hormiliitokseen. 
Rami-takka voidaan toteut-
taa vain jopa 130 cm kor-
keana versiona varaavalla 
rakenteella. Kysy tarjousta 
erikoistulisijasta

1950-luvulla rakennetun 
kerrostalohuoneiston suihku-
tila haluttiin uusia kokonaan. 
Suihkutila sai kymmeniä 
vuosia käyttöikää. Remontin 
yhteydessä uusittiin tilan 
vesieristykset nykyaikaisiksi. 
Lattiaan asennettiin lattialäm-
mitys ja seinälle lämpimään 
käyttöveteen kytketty pyy-
heteline. Suihkutila suojattiin 
taittuvalla suihkuseinällä.

1980-luvulla rakennetun mökin saunan lattiassa oli 
huonokuntoinen muovimatto ja saunan seinätkin 
olivat jo aikaa nähneet. Tiiliseinä rapattiin uudel-
leen ja pinnoitettiin luonnonkivellä. Lattiaan valit-
tiin harmaasävyiset kaakelit. Remontin yhteydessä 
uuden kiukaan alle valettiin noin 50 mm korotus.

Tiilitakka varaavaksi Takka peltikaminan tilalle Suihkutilan täysremontti Mökin saunan uusi ilme
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