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Lähtötilanne ja korjaushistoriaa 
 
Alkuperäiset ikkunat ovat sinisiksi kuultokäsiteltyjä kolmilasisia puuikkunoita. Isojen ik-
kunoiden sisäpuitteisiin on kytketty välipuite, joka avautuu sisäpuitteen mukana. 
Tuuletusikkunat ovat kaksilasisia. Ikkuna-aukkojen ylä- ja alapuolella on umpiosat, jotka 
on alun perin verhottu peltikasetein. 
 
Ikkunoiden ulkopuitteet on vuonna 2001 uusittu alumiinisiksi. Karmit ja ikkunoihin liit-
tyvät ylä- ja alapuoliset umpiosat on verhottu alumiini- ja peltikasetein. Suojaus näyttää 
toimineen kohtuullisen tehokkaasti, koska lahoja puuosia en tarkastuksessa havainnut. 
  
Yhtiössä on esiintynyt vesivuotoja ikkunoiden väliin. Seinäkasettien taakse on päässyt 
vettä ja alumiini-ikkunan tuuletusaukkojen kautta sitä on tullut myös puitteiden väliin. 
Katonrajasta tulleet suurimmat vuotokohdat on korjattu ulkopuolisena urakkana ja tämä 
työ on käsittääkseni poistanut vakavimmat ongelmat. Tarkastaessani ikkunoita taloyh-
tiössä, yhden asunnon asukas kertoi tukkineensa alumiinipuitteen tuuletusaukkoja ja saa-
neensa näin vuodot loppumaan. Menettely on ulkopuitteen tuuletuksen kannalta vähän 
ongelmallinen, mutta huono tuuletus kyllä näkyisi huurtuvana ulkolasina.   
 
Kovalla tuulella on edelleen pieni mahdollisuus, että vettä pääsee alakarmin päälle pieniä 
määriä, koska puukarmissa ei ole erillistä vedenpoistoa. Ilmiö ei ole kovin vakava, mutta 
alumiini-ikkunan tuuletusaukkoja voi myös tiivistää jonkin verran veden tulon vähentä-
miseksi. 
 
Ikkunoiden ylä- ja alapuolisten seinäosien osalta asukkaat esittivät tarkastuksen aikana 
epäilyjä niiden eristeiden kunnosta. Saamieni tietojen mukaan vuoden 2001 ikkunaura-
kassa ei näitä aukkoja eristetty uudelleen. Näiden umpiosien eristävyyden parantamisella 
ei mielestäni saavuteta suurta hyötyä ainakaan yhtiön kannalta. Paras tapa selvittää mah-
dolliset merkittävät lämpövuodot on kuvata seinät lämpökameralla. Sisäpuolisena 
korjauksena seinäosien eristeet voidaan uusia tarpeellisessa laajuudessa erillisenä urak-
kana, enkä tässä kartoituksessa ota kantaa näihin töihin.  
 
Ikkunoiden puuosien maalausten kunto vaihtelee asunnoittain huomattavasti. Alumiiniset 
ulkopuitteet ja useimmiten myös niihin liittyvät puulistat ovat siistit. Sisäpuitteiden ja 
karmien maalit ovat usein erittäin kuluneet. Osa asukkaista on kuitenkin maalannut 
sisäpuitteita vaihtelevalla menestyksellä.  
 
Parvekkeiden ikkunat on uusittu karmeineen kolmilasisiksi kiinteiksi ikkunoiksi, eikä 
niissä ole kiireellisiä korjaustarpeita. 
 
Parvekkeiden ovet ovat yksilehtisiä ulos aukeavia ovia. ABC-portaissa ovissa on kaksi 
lasiaukkoa, joissa on kaksinkertaiset umpiolasit.  DEF-portaissa ovien alaosassa on vaneri-
peili. Ovien korjauksesta olen tehnyt erillisen suosituksen ja niiden korjaus voidaan myös 
tehdä erillisenä urakkana. 
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Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteita  
 

Kuntokartoittajan tärkein tehtävä on antaa taloyhtiön hallitukselle riittävän tarkat tiedot ik-
kunoiden ja ovien kunnosta järkevien korjauspäätösten tekemiseksi. 
 
Taloyhtiön kannalta tärkeintä on saada tietää mahdolliset korjausvaihtoehdot ja päästä 
vertaamaan niitä hinnan ja pitkäaikaiskestävyyden suhteen. (ns. elinkaariajattelu) 
 
Korjausvaihtoehtojen vertailu taloudellisesti ja teknisesti on tärkeää erityisesti yhtiön halli-
tukselle, koska yhteisten rahojen käyttö velvoittaa kriittiseen ja mahdollisimman objektii-
viseen päätöksentekoon. Vertailu on tehty nykyiset ikkunat säilyttävän vaihtoehdon ja 

kokonaan uusien ikkunoiden välillä. 
 
Ikkunoiden käyttäjien kannalta niiden tulee olla helppokäyttöiset ja suljettuina tiiviit. La-
siosan pitää olla puhdistettavissa turvallisesti. Puuosien pintakäsittelyn siisteys on 
asukkaalle tärkeää, vaikka sillä ei olekaan suurta merkitystä pitkäaikaiskestävyyden kan-
nalta.    
 
Hyvän kiinteistönpidon vaatimukset ovat toimenpidesuositusteni ensisijainen perusta.  
Rikkinäiset lukitukset ja huonot tiivisteet ovat käyttäjille hankalia ja vaikuttavat myös kes-
tävyyteen, kun ikkunat eivät sulkeudu kunnolla. Ikkunoiden sisäpuolisten puuosien kulu-
neet ja irtoavat maalit vaikuttavat vain vähän kestävyyteen, eikä niiden teettäminen yhtiön 
työnä ole useinkaan perusteltua. Ikkunan sisäpuolten siisteys on kuitenkin niin tärkeä asia 
monille asukkaista, että se on otettava huomioon, kun verrataan kunnostusvaihtoehtoa 
kokonaan uusiin ikkunoihin. 
 
Vastuunjaon kannalta osa suositeltavista toimenpiteistä kuuluu yhtiölle ja osa osakkaille. 
Toimenpidesuosituksissani en yleensä ota kantaa vastuunjakoon. Yhtiö omistaa ikkunat ja 
voi päätöksellään tehdä yhtenevästi järkeviä korjauksia.  

Tutkimuksen suoritus ja kattavuus  
 
Tarkastuksessa pääsin käymään yhtä asunto lukuun ottamatta kaikissa asunnoissa. Olen 
avannut suurimman osan tuuletusikkunoista ja noin kolmanneksen suurista ikkunoista. 
Tarkastuksen aikana tapasin useita asukkaita ja kävin heidän kanssaan keskusteluja 
ikkunoiden kunnosta. Tarkastus on riittävän laaja toimenpidesuositusten antamiseen. 
 
Kirjallinen asukaspalaute on saatu 61 asunnosta. Palautusten määrä on poikkeuksellisen 
suuri. Useimmat asukkaiden huomautusten aiheet poistuvat esillä olevilla korjausvaihtoeh-
doilla. Palautukset liitteenä. 
 
Ikkunat on tässä tarkastuksessa mitattu ja inventoitu eri korjausvaihtoehtojen vertailua 
varten. Liitteinä olevista raporteista on hyötyä myös eri vaihtoehtojen kilpailuttamisessa. 
 
Raportit painottuvat  kunnostusvaihtoehdon esittelyyn. Ikkunoiden ja ovien kokonaan 
uusiminen on verraten yksinkertainen toimenpide, mutta epäily korjauksen mielekkyy-
destä on ymmärrettävästi yleisempää. 
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Tutkimuksen raportit 
 
Liitteessä 1. on esitetty yleisimmät havaitut viat ja niiden mahdolliset korjaustavat. Uusi-
misvaihtoehdossa ne tulevat luonnollisesti myös kuntoon. Tässä liitteessä on kartoituksen 
kova ydin, johon korjaussuositukset perustuvat.  
 
Liitteessä 2. on tiivistetyssä muodossa verrattu kunnostusta kokonaan uusiin ikkunoihin. 
Vertailun hinnat olen laskenut kunnostuksen osalta omana työnä tehtynä ja uusimisen 
osalta olen käyttänyt ennakkohintoja, joita olen saanut puusepäntehtailta vastaavista 
kohteista.  Porraskäytävien ikkunat eivät ole mukana tässä laskennassa. 
 
Liitteessä 3. ovat ikkunoiden tiedot tarjouspyyntöjä varten. Mitat ovat riittävän tarkat hin-
tojen vertailua varten, mutta mahdolliset tuotantomittaukset joutuu valittu urakoitsija teke-
mään omalla vastuullaan.   
 
Liitteessä 4. on tarkastuksen havaintoja asunnoittain. Tähän raporttiin on myös kirjattu 
joitakin asukkaiden suullisia mielipiteitä ikkunoiden kunnosta.  
 
Liite 5. on toimenpidekortti niistä korjauksista, jotka mielestäni kannattaisi sisällyttää ik-
kunoiden kunnostusvaihtoehtoon. Liitteen 2. vertailun hinnat on laskettu kortissa maini-
tuille toimenpiteille. 
 
Liite 6. on toimenpidekortti niistä korjauksista, jotka mielestäni kannattaisi sisällyttää 
parvekkeiden ovien kunnostusvaihtoehtoon. 
 

Korjausvaihtoehdot ja toimenpidesuositukset    
 

1. Ikkunoiden kunnostus  

 
Teknisen toimivuuden kannalta ikkunat saadaan kunnostamalla kestämään vaikka raken-
nuksen jäljellä olevan käyttöiän. Huonot ja toimimattomat osat kannattaa kuitenkin vaihtaa 
jo käyttömukavuudenkin kannalta. 
    
Suosittelen ikkunoiden korjaamista vähintään tämän kunnostusvaihtoehdon mukaisin toi-
menpitein. Korjaus parantaa käyttömukavuutta ja estää sellaisten vaurioiden syntymisen, 
jotka johtaisivat ikkunoiden kokonaan uusimiseen.   
 
Liitteenä 5. olevassa ikkunakortissa on luetteloitu ne toimenpiteet, joilla ikkunat käsityk-
seni mukaan saadaan korjattua riittävän hyvin pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi.  
 
Kaikille ikkunoille tehtävillä toimenpiteillä varmistetaan, että ikkunat avautuvat helposti 
ja turvallisesti. Kunnostetut ikkunat ovat myös tiiviit.   
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Kortteihin merkittävillä, tarpeen mukaan tehtävillä toimenpiteillä varmistetaan, että myös 
huonokuntoisimmat ikkunat saadaan muiden ikkunoiden tasoisiksi, eikä tärkeitä toimen-
piteitä jää tekemättä.   
 
Yhtiön toimenpiteiden lisäksi osakkaille voitaneen järjestää mahdollisuus sisäpuolisten 
puuosien uusimiselle. Maalatut uudet sisäpuitteet varustettuina umpiolaseilla ovat käsityk-
seni mukaan edullisin tapa saada epätasaiset ja kuluneet maalaukset korjatuksi.  
  
  
Korjausvaihtoehto tiivistettynä:  
 

• Ikkunat ovat puuosien maalauksia lukuun ottamatta hyvässä kunnossa ja järkevällä 
korjauksella ne kestävät jatkossakin.  

 

• Taloudellisuusvertailussa tämä vaihtoehto on uusimiseen verrattuna selvästi edulli-
sempi, vaikka lasiosien lämmöneristys on vähän huonompi kuin uusilla energia-
tehokkailla laseilla. Parantunut lämmöneristys säästää rahaa erittäin vähän suh-
teessa sijoitettuun pääomaan, eikä energian säästyminen ole riittävä peruste ikku-
noiden kokonaan uusimiselle. Ikkunoiden sisäpuolisten maalausten ottaminen mu-
kaan urakkaan voi kuitenkin muuttaa hintasuhteita niin, että kokonaan uusiminen 
tulee houkuttelevammaksi. 
 

2.  Uudet ikkunat   

 
Uusilla ikkunoilla on joitakin kiistattomia etuja korjaamiseen nähden. Niiden merkitystä 
yhtiön päättäjille ja asukkaille en voi arvioida. (Liite 2.) 
 
Uudet ikkunat voidaan asentaa niin, että ikkunoiden ala- ja yläpuolisia rakenteita ei tar-
vitse purkaa.   
 
Kiinteistönpidon kannalta uusien asentaminen on järkevää, jos nykyiset ikkunat ovat niin 
huonokuntoiset, että ne on pakko uusia rakennuksen jäljellä olevan käyttöiän aikana. 
Tilanne ei käsitykseni mukaan ole niin huono. Alumiinipuitteet kestävät aikaa varsin 
hyvin, eikä puuosiakaan ole kestävyyden kannalta pakko uusia. 
 
Lämmöneristys paranee uusissa ikkunoissa, mutta se ei yksistään riitä perusteeksi uusi-
miselle.   
 
Molemmat esillä olevat korjausvaihtoehdot ovat mahdollisia ja oikein toteutettuna tulos on 
hyvä kiinteistön kannalta. Viime kädessä toteutustavan ratkaisevat omistajien arvostukset 
ja halu maksaa remontista.  

 

3. Parvekkeiden ovet     

 
Parvekkeiden ovat yksilehtisiä ulos aukeavia ovia. ABC-portaissa ovissa on kaksi lasi-
aukkoa, joissa on kaksinkertaiset umpiolasit. Nämä lasit ovat kestäneet vuotamattomina 
pitkään, koska ne eivät ole jatkuvasti alttiina auringon kuumentavalle vaikutukselle. 
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Niiden tekninen käyttöikä on kuitenkin täyttynyt ja saattaa käydä niin, että laseja ei 
muutaman vuoden kuluttua saa enää pestyä puhtaiksi.  
Ovien pitkäsulkijat ovat hyvin kuluneet ja siksi olen sisällyttänyt kunnostusvaihtoehtoon 
niiden uusimisen hinnan. 
 
Liitteessä 6. on kaikki ne toimenpiteet, joita pidän tärkeinä ovien korjaamisessa.  
 
Kunnostus on ovienkin kohdalla huomattavasti edullisempaa kuin uusiminen. Mahdolliset 
uusittavat lasit tasoittavat kuitenkin kustannuseroa, minkä lisäksi uusien ovien hyvin 
toimivat helat ja siisti ulkonäkö tekevät niistä melko houkuttelevan vaihtoehdon. Ovien 
korjaukseen ei myöskään ole järkevää panostaa, jos ne kuitenkin uusitaan seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. 
 
Tiivistettynä ovien kohdalla voidaan todeta, että nekin voidaan korjata kohtuullisen hyvin. 
Korjaukseen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi uusimisvaihtoehtoa kannattaa myös 
harkita vakavasti.   

4. Ilmanvaihto   

 
Yhtiössä on koneellinen poistoilmanvaihto. Makuuhuoneiden ikkunoiden yläpuolelle on 
asennettu Bioben valmistamat rakoventtiilit. Hyvän sisäilman kannalta porausreikiä 
näyttää olevan liian vähän. Lisäksi poraukset jäävät alumiinikarmin taakse ja siellä ei 
käsittääkseni ole ilmanvaihdon kannalta riittävän suuria aukkoja ulkoilmaan. Suositel-
tavaa olisi, että kaikki korvausilma tulisi venttiilien kautta, eikä rakenteisiin kohdistuisi 
painetta, joka saattaa aiheuttaa jopa kosteusvaurioita.  
 
Olohuoneissa parvekeovien yläpuolisessa tuuletusluukun kannessa on Fresh-venttiili. 
Niiden huoltaminen ja suodattimien vaihto kannattaa tehdä ikkunaurakassa. 
 
Ilmanvaihto toimii käsitykseni mukaan liian pienellä teholla. Useissa asunnoissa ilma on 
raskasta ja huurtuvista ikkunoistakin on joitakin huomautuksia. Riittävän suuret tuloreitit 
ja vähän tehokkaampi poistopuhallus parantaisivat sisäilman laatua. Lämmitystä tehos-
tamalla tämä voidaan tehdä niin, että huonelämpötila ei painu pakkasillakaan liian kyl-
mäksi. Ikkunoiden tiivistämisen jälkeen ilmanvaihto kannatta säätää. 
 
Suosittelen rakoventtiilien vaihtamista Bioben ThermoMax-venttiileihin riittävän tuloilman 
saamiseksi venttiilien kautta. 
Ikkunoiden uusimisessa nämä venttiilit voidaan asentaa tehtaalla valmiiksi. Korjausvaihto-
ehdossa ne voidaan asentaa samaan tapaan. Tuloilma saadaan näissä venttiileissä esiläm-
mitettynä, mikä vähentää talvella vedon tunnetta ja säästää myös energia verrattuna rako-
venttiileihin. katso myös http://www.biobe.fi/tuotteet/venttiilit/ThermoMax_M.htm  
Korjausvaihtoehdossa ei kesäasentoa voida käyttää. 
Venttiili maksaa asennettuna noin 150,00 €/kpl. 
  
Espoossa 2.2.2018 
Selik Oy 
 
 
Hannu Ruotanen 
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