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Yleistä ikkunoista ja ovista  
 

 
Talon ikkunat ovat alkuperäisiä, valkoisiksi maalattuja sisään aukeavia ikkunoita. Kum-
massakin puitteessa on yksinkertainen lasi ja puitteet avautuvat sisälle. Muutamat isoim-
mat puitteet on saranoitu yläreunasta ja niiden aukaiseminen on hankalaa. Muuten puitteet 
avautuvat melko helposti ja erityisesti tuuletusikkunat toimivat hyvin. Niiden käyntivälys 
karmin ympärillä on useimmiten tasaisesti n. 2 mm. 
 
Yhtiön toimesta ikkunoita on huollettu maalaamalla niitä ulkopuolelta. Viimeisin maalaus 
on tehty vuonna 2007. Maalaukset on ilmeisesti tehty puitteet suljettuina, mikä näkyy pak-
suna maalikerroksena puitteiden ja karmien rajapinnassa. Maalikalvo on  muutenkin ulko-
puolella usein liian paksu aiheuttaen maalin irtoamista alustastaan. 
 
Teknisen toimivuuden kannalta näyttää siltä, että yhtiö ei ole tehnyt korjauksia sisäkautta. 
Tämä näkyy lukkojen ja tiivisteiden huonona toimintana. Erityisesti suurimpien puitteiden 
käyntien sovitus on huono. Korjausvaihtoehdossa niihin joudutaankin panostamaan muita 
ikkunoita enemmän. Jotkut asukkaat haluaisivat näiden puitteiden saranasivun muutosta 
sivulle, mutta tätä ei voi suositella, koska yläsaranointi on turvallisempi. Tukemalla sisä- ja 
ulkopuite kumpikin erikseen on turvallisin tapa pestä ikkunat. Uusimisvaihtoehdossa 
jakoa voidaan muuttaa, mutta tämä edellyttää rakennuslupaa. Lisäksi osa asukkaista ei  
luultavasti halua luopua isosta maisemaikkunasta. 
 
Tarkastuksessa en havainnut yhtään lahoa puuosaa. Suurimpia ikkunoita en saanut auki, 
joten en kuitenkaan voi varmasti väittää, ettei lahoja puuosia ole lainkaan. Peittomaalaus 
pintakäsittelynä ja höyläysmitoiltaan vankat ulkopuitteet ovat kuitenkin varmistaneet 
puitteiden kohtuullisen hyvän toiminnan. Vesi ei ole päässyt vaurioittamaan rakenteita. ja 
korjausvaihtoehdossa puuosia joudutaankin uusimaan korkeintaan aivan muutamassa 
ikkunassa.  
 
Parvekkeiden ovet ovat kaksilehtisiä, sisään-ulos aukevia ovia. Ne ovat säältä suojassa, 
eikä niiden puuosissa ole suuria vaurioita. Ne toimivat edelleen kohtuullisen hyvin, mutta 
lukko-laitteet ovat usein melko kuluneet, mikä vaikeuttaa myös hyvää tiivistämistä.  
Ovetkin saadaan kuitenkin korjaamalla toimimaan niin, että ne avautuvat kohtuullisen 
helposti ja ovat suljettuina tiiviit.  
 
Oviaukko on melko kapea ja uusimisvaihtoehdossa karmi kannattaakin purkaa kokonaan 
uuden oven riittävän leveyden varmistamiseksi. Ovi ja sen viereinen ikkuna ovat eri 
karmeissa, joten oven voi uusia myös erikseen, jos päädytään korjaamaan ikkunat. Uusi ovi 
voidaan tehdä yksilehtisenä ulos avautuvana, mikä on käyttäjän kannalta tietysti hyvä asia. 
Uusimisessa ovipieliä joudutaan myös korjaamaan sisä- ja ulkopuolelta jonkin verran. 
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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 tärkeä asia 
monille asukkaista ja se on siksi 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 kahta asuntoa lukuun ottamatta kaikissa asunnoissa. 
Näidenkin asuntojen ikkunat ovat mukana ikkunakaaviossa. Olen avannut noin kol-
manneksen suuremmista ikkunapuitteista ja yli puolet tuuletusikkunoista. Suurimpia 
yläsaranoituja ikkunoita en saanut auki. Tarkastus on riittävän laaja toimenpidesuositusten 
antamiseen. 
 
Kirjallinen asukaspalaute on saatu 20 asunnosta. Useimmat asukkaiden huomautusten 
aiheet poistuvat esillä olevilla korjausvaihtoehdoilla. Palautukset liitteenä. 
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Tarkastuksen tulokset   
 
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 uu-
siminen on verraten yksinkertainen toimenpide, mutta epäily korjauksen mielekkyydestä 
on ymmärrettävästi yleisempää. 
 
Liitteessä 1. on esitetty yleisimmät havaitut viat ja niiden mahdolliset korjaustavat. Uusi-
misvaihtoehdossa ne tulevat luonnollisesti myös kuntoon. Tässä liitteessä on koko kartoi-
tuksen kova ydin. 
 
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.  Kivijalan ikkunat ja ovet eivät ole mukana tässä laskennassa. Parvekkeiden 
ovista olen tehnyt vertailun erikseen. 
 

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 kun-
nostusvaihtoehtoon. Liitteen 2. vertailun hinnat on laskettu kortissa mainituille toimen-
piteille. Isojen yläsaranoitujen puitteiden perusteellisempi sovitustyö sisältyy myös hinta-
arvioon.  
  

Toimenpidesuositukset    
 

1.  Nykyisten ikkunoiden tekninen kunnostus ja maalaukset 

 
Säärasitus ei näille ikkunoille ole erityisen kova. Julkisivupinnassa olevat ikkunat ovat Itä-
länsisivuilla. Ikkunat ovat kuitenkin alkuperäisiä ja niiden tekninen toimivuus ja tiiviys 
ovat puutteelliset.   
 
Ikkunapuitteet ovat valmistusajankohdalle tyypillisesti hyvälaatuiset ja vankat. Vesi ei ole 
vaurioittanut puitteiden puuosia, koska puitteissa ei ole vaakasuoria pintoja, joihin vesi jää 
makaamaan. Teknisen toimivuuden kannalta ikkunat saadaankin kunnostamalla kestä-
mään vaikka rakennuksen jäljellä olevan käyttöiän. Huonot ja toimimattomat osat kannat-
taa kuitenkin vaihtaa jo käyttömukavuudenkin kannalta. 
    
Suosittelen ikkunoiden korjaamista vähintään tämän kunnostusvaihtoehdon mukaisin toi-
menpitein. Korjaus parantaa käyttömukavuutta ja lämpötaloutta ja estää sellaisten vaurioi-
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den syntymisen, jotka johtaisivat ikkunoiden kokonaan uusimiseen. Näyttää myös siltä, 
että ulkopuitteiden sisäosia ei ole yhtiön toimesta maalattu kertaakaan.  
 
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.   
 
Kortteihin merkittävillä, tarpeen mukaan tehtävillä toimenpiteillä varmistetaan, että myös 
huonokuntoisimmat ikkunat saadaan muiden ikkunoiden tasoisiksi, eikä tärkeitä toimen-
piteitä jää tekemättä.   
  
  
Korjausvaihtoehto tiivistettynä:  
 

• Ikkunat ovat puuosiltaan hyvässä kunnossa ja järkevällä korjauksella ne kestävät 
jatkossakin. Perusteellisella kunnostuksella päästään tilanteeseen, jonka jälkeen ik-
kunoita voidaan huoltaa määrävälein lähinnä ulkopuolisilla maalauksilla ja noin 15-
20 vuoden välein tehtävällä sisäpuolisella huollolla. ( käyntien säätö, lukkojen 
voitelu ja mahdollisesti tiivistys)  

 

• Taloudellisuusvertailussa tämä vaihtoehto on uusimiseen verrattuna selvästi edulli-
sempi, vaikka lasiosien lämmöneristys on huonompi kuin uusilla energiatehokkail-
la laseilla. Parantunut lämmöneristys säästää rahaa erittäin vähän suhteessa sijoi-
tettuun pääomaan, eikä energian säästyminen ole riittävä peruste ikkunoiden ko-
konaan uusimiselle. Ikkunoiden sisäpuolisten maalausten ottaminen mukaan urak-
kaan voi kuitenkin muuttaa hintasuhteita niin, että kokonaan uusiminen tulee 
houkuttelevaksi. 
 

2.  Uudet ikkunat   

 
Uusilla ikkunoilla on joitakin kiistattomia etuja korjaamiseen nähden. Niiden merkitystä 
yhtiön päättäjille ja asukkaille en voi arvioida. (Liite 1.) 
 
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. 
 
Tähän kiinteistöön ei mielestäni lähinnä historiallisista syistä voi suositella nykyaikaisia 
alumiinisia ulkopuitteita. Niitä suositaan uudistuotannossa, koska alumiinia ei tarvitse 
maalata määrävälein.  
 
Puuikkunat vaihtoehtona nostaa uusimisen hintaa jonkin verran, koska tarjontaa ei ole ko-
vin paljon. Suurimpien ikkunoiden kohdalla on myös syytä varmistaa puitteiden 
pitkäaikaiskestävyys. Osa valmistajista ei käsittääkseni suostu tekemään yli 2 m leveitä 
alumiinipuitteita, eikä puupuitteitakaan kannata tehdä kovin pienillä höyläysmitoilla. 
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Lämmöneristys paranee uusissa ikkunoissa, mutta se ei yksistään riitä perusteeksi uusi-
miselle. Kohonnut sisälasien pintalämpötila parantaa kuitenkin jonkin verran asumisviih-
tyvyyttä.   
 
Uusimistyössä vanhat karmit kannattaa poistaa kokonaan, minkä vuoksi uusiminen on 
kokonaistaloudellisinta tehdä samanaikaisesti julkisivujen uusimisen tai korjauksen kanssa. 
Ikkunapellit voidaan toteuttaa kunnolla rappauskantteineen ja talon arvo säilyy tai jopa 
nousee, kun työ toteutetaan perusteellisesti. Tässä vaihtoehdossa kustannuksia nostaa 
myös sisäpuolisten ikkunapielien tasoitus ja maalaustyö.  
 
Molemmat esillä olevat korjausvaihtoehdot ovat mahdollisia ja oikein toteutettuina tulos 
on hyvä kiinteistön kannalta. Viime kädessä toteutustavan ratkaisevat omistajien arvos-
tukset ja halu maksaa remontista.  
 

3. Parvekkeiden ovet   

 
Ovien korjaaminen on ikkunoiden tapaan kustannustehokkain vaihtoehto. Uusissa ovissa 
on kuitenkin hyviä puolia, joita käyttäjät saattavat arvostaa.  
 
Suosittelen korjausta varauksin, koska ovet saatetaan kuitenkin uusia jossain vaiheessa. 
    

4. Ilmanvaihto, lasien huurtuminen ja veto 

 
Yhtiössä on painovoimainen poistoilmanvaihto. Ikkunatiivisteitä on poistettu puitteiden 
yläreunasta korvausilman saamiseksi, mikä saattaa selittää asukkaiden ilmoittamia 
ajoittaisia huurtumisia ikkunaväleissä. Toisaalta tuulen suunnan mukaan näistä raoista 
saattaa myös tuntua vetoa.  
 
Tiivisteet ovat miltei kaikissa ikkunoissa niin huonot, että paine-erojen muutokset 
aiheuttavat vedon tunnetta. Tämän lisäksi ikkunapenkit ovat leveät, eikä patterien lämmit-
tämä ilma pääse esteettä nousemaan ylös. Kaksinkertaisten ikkunoiden sisimmän lasin 
pintalämpötila on pakkasilla niin alhainen, että sisäilman kosteus tiivistyy herkästi lasin 
pinnalle.  
 
Korvausilman saantia varten ikkunakarmeihin voidaan asentaa venttiilit. Painovoimaisesti 
toimivassa ilmanvaihdossa ne eivät ole yhtä tärkeitä, kuin poistopuhaltimilla varustetuissa 
taloissa, mutta tässäkin tapauksessa ne vähentävät vetoa muualta ja ohjaavat sisään tulevia 
ilmavirtoja. Venttiilit voidaan asentaa nykyisin ikkunoihin ja myös uusiin ikkunoihin. 
 
Ne maksavat asennettuina mallista riippuen n. 100,00-150,00 €/kpl. 
  
Espoossa 8.2.2018 
Selik Oy 
 
 
Hannu Ruotanen 


