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Koirankoppi keskikokoinen 
Elementtien kasausohjeet 

Elementit 

• Lattia  1 kpl 
• Sivuseinä 2 kpl 
• Väliseinä 1 kpl 
• Etuseinä 1 kpl 
• Takaseinä 1 kpl 
• Katto  1 kpl 

Kiinnitystarvikkeet Torx 25 kannalla 

• 5 x 70 mm uppokantaruuvi  4 kpl 
• 5 x 110 mm uppokantaruuvi 16 kpl 

 

 Vaihe 1 
Aloita kasaaminen sijoittamalla lattia-elementti suoralle alustalle.  
Suosittelemme laittamaan rautakaupoista saatavaa liima- tai tiivistysmassaa lattian reunoille jotta kopista 
tulisi mahdollisimman vedoton. 
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Vaihe 2 
Sijoita sivu- ja etuseinäelementit lattian ympärille. Huomioi lattian poikki menevä naulauslinja joka tulee 
sijoittaa etuseinän oviaukon puoleiselle suunnalle. 

  

 

Nurkat limittyvät kuvan mukaisesti. Purista nurkka tiukasti kiinni.
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Vaihe 3 
Ruuvaa 110 mm ruuvi kohtisuoraan noin 4 cm nurkkalaudan sisäreunasta mitattuna, niin että ruuvi uppoaa 
sivuseinän runkoon mahdollisimman keskelle.  

  

 

Purista myös alanurkka kiinni toisiinsa ja ruuvaa samalla periaatteella.  Voit joutua "vedättään" ruuvia 
hieman nurkkalaudan sisään jotta elementit puristuvat riittävän tiiviisti toisiinsa. 
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Lopputuloksena levyjen sisänurkka on tiivis kuvan mukaisesti ja lattia elementti on tiiviisti sivuseinien 
välissä. 

 

Vaihe 4 
Kun molemmat sivuseinät ovat kiinnitetty etuseinään voit ruuvata etuseinän lattian kiinni noin 3 cm 
korkeudelta 110 mm ruuveilla. 
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Ruuvaa molemmilta puolilta elementtiä ja keskeltä. 
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Vaihe 5 
Sijoita seuraavaksi takaseinä-elementti paikalleen. 

 

 

Ruuvaa takaseinän nurkat samalla periaatteella kuin etuseinä, 110 mm ruuveilla.  
Pystylinja noin 4 cm nurkkalaudan sisäreunasta. 
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Alareunan ruuvi 

 

 

Toista työvaihe toiselta puolelta elementtiä ylä- ja alareunasta. 
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Vaihe 6 
Ruuvaa takaseinä lattiaan kiinni 110 mm ruuveilla noin 3 cm korkeudelta. 
Molemmilta reunoilta elementtiä ja keskeltä. 
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Vaihe 7 
Ruuvaa sivuseinät lattiaan kiinni reunoilta ja keskeltä 110 mm ruuvella.  
Noin 3 cm korkeudelle. 

 

Vaihe 8 
Sijoita väliseinä kuvan mukaisesti tiiviisti lattiaa vasten. Edestä väliseinä tukeutuu ovivaukon karmia vasten. 
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Takareunasta väliseinä keskitetään lyijykynän jäljen mukaisesti keskelle.   

 

 

Ruuvaa väliseinä etuseinään kiinni 70 mm ruuveilla ylhäältä katsottuna samassa linjassa. 
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Edestä katsottuna ruuvauslinja on noin 1 cm 
oviaukon nurkkalaudan reunasta vasemmalle.  
Ruuvaa kohti suoraan jotta ruuvi osuu väliseinän 
runkoon mahdollisimman keskelle. 

 

 

Ruuvaa myös alareunasta 70 mm ruuveilla.  
Pystylinja kuvan mukaisesti. 

 

Vaihe 9 
Ruuvaa väliseinä takaseinään kiinni 70 mm ruuveilla. Paina tarvittaessa väliseinää lattiaa vasten ja työnnä 
takaseinää väliseinää kohden. Ruuvauslinja on naulauslinjan keskellä. 
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Koirankoppi valmiiksi kasattuna. 

 

 

 

Nosta katto paikalleen. Se loksahtaa seinäelementtien sisälle. Katon pidempi räystäs on etuseinän 
suuntaan. Tunnistat suunnan myös "päälimmäisestä" bitumihuopa kaistaleesta. 
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Vaihe 10 
Pintamaalaa elementit ja lattian alapuoli kahteen kertaan. Suosittelemme Teknoksen vesiohenteista 
Nordica Eko ulkomaalia.  http://www.ac.teknos.fi/?pageid=H3812 

 
Perusta koirankoppi betonisten pihakivilaattojen päälle ja laita bitumihuopakaistat laattojen päälle 
eristämään maakosteudelta. 

 

Terassi lisävaruste kiinnitetään etuseinän alareunaan molemmilta puolilta 110 mm ruuveilla. Kiinnityskohta 
on terassin alapuolisen pidemmän runkopuun läpi kohti koirankopin nurkkalautoja. Perusta terassi 
pihakivilaattojen päälle kuten koirankoppi. 
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