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Yleistä ikkunoista ja ovista  
 

 
Asuntojen ikkunat ovat alkuperäisiä puu-alumiini -ikkunoita. Kiinteistön kivijalan 
liiketiloissa on pääasiassa kiinteitä elementtilaseja. Lähes kaikki lääkäriaseman ikkunat 
ovat kiinteitä elementti-ikkunoita. Liiketiloissa olevien kiinteiden ikkunoiden 
karmirakenne on metallia. 
 
Yhtiön toimesta aukeavat puu-alumiini -ikkunat on tiivistetty n. 5 vuotta sitten. Samalla on 
asennettu Biobe 40 raitisilmaventtiilejä karmeihin. Raitisilmaventtiilien aukot on tehty 
puutteellisesti. 
 
Asukkaat ovat maalanneet ikkunoiden sisäpuolia vaihtelevasti. Jotkut ikkunat ovatkin 
sisäpuolelta huomattavasti toisia siistimmät. Huonosti hoidetuista puitteista maalit irtoavat 
puitteiden ja karmien alakappaleista. Karmin alaosan, välipuun yläpuolen ja pystyosien 
maalaaminen ikkunoiden välistä on suositeltavaa kestävyyden ja ulkonäön parantamiseksi. 
Sisäpuitteen ulkopuolen ja ulkopuitteen auringolle altistuneet puupinnat ovat 
huoltomaalauksen tarpeessa.  
 
Parvekkeiden ikkunat ovat kiinteitä, kolmikerroksisia elementti-ikkunoita. Parvekkeiden 
ovet ovat yksi lehtisiä ja näissä on kolmikerroksinen elementtilasi. Yleisesti ovet toimivat. 
Painakkeet ovat lähes kaikissa kuluneet. Pienellä säädöllä ja huollolla ovista saadaan 
toimivat pitkäksi aikaa. Ovien maalipinta ulkopuolelta on kulunut. 
 
Ikkunat ja ovet on tiivistetty noin 5 vuotta sitten. Käytetty tiiviste on kovaa ja tiiviste on 
niitattu karmiin niin, että siihen on jäänyt tiiviyden kannalta aukkoja. Asukkaat ovat jonkin 
verran lisänneet itse tiivisteitä. 
 
Ikkunoiden lukituksia ja saranoiden kiinnityksiä ei ilmeisesti ole korjattu kertaakaan yhtiön 
toimesta. Lukot ja pitkäsulkijat toimivat silti kohtuullisen hyvin. Huoltamalla ikkunat 
saadaan kuntoon niin, että ikkunat avautuvat ja sulkeutuvat vaivattomasti. Muutamia 
yksittäisiä lukkoja ja pitkäsulkijoita voidaan kuitenkin joutua uusimaan 
korjausvaihtoehdossa. Tuuletusikkunoiden kytkennät ovat usein rikki. 
 
Tarkastuksessa ei tullut esiin lahoja kohtia karmeissa tai puitteissa. Ikkunoiden rakenne on 
sellainen, että varmuuden saaminen tästä asiasta vaatisi ulkopuitteiden lasien irrottamisen. 
Vakavat lahovauriot näkyisivät kuitenkin ilman tätä toimenpidettä ja ne voidaan korjata 
tapauskohtaisesti erillistyönä. 
 
Karmien ala- ja välisarjojen alumiiniset listat ovat usein vääntyneitä ja huonosti paikallaan. 
Alun perin listat on naulattu kiinni ja naulaukset ovat pettäneet.  
Nämä vauriot on tietysti syytä korjata, jos päädytään säilyttämään alkuperäiset ikkunat.  
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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 kaikissa asunnoissa. Olen avannut noin kolmanneksen 
suuremmista ikkunapuitteista ja yli puolet tuuletusikkunoista. Asukkaat ovat myös 
kertoneet tarkastuksen aikana havainnoistaan ja ne on otettu raporteissa huomioon. 
Tarkastus on riittävän laaja toimenpidesuositusten antamiseen. 
 
Kirjallinen asukaspalaute on saatu 11/15 asunnosta ja kolmesta liiketilasta. Useimmat 
käyttäjien 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. Parvekkeiden ikkunoiden maalaustyötä ei ole laskettu mukaan tähän hintaan. 
  

Toimenpidesuositukset    
 

1.  Nykyisten ikkunoiden tekninen kunnostus ja maalaukset 

 
Ikkunat ovat alkuperäisiä ja niiden tekninen toimivuus ja tiiviys ovat puutteelliset.   
 
Ikkunapuitteet ovat hyvälaatuiset ja vankat. Vesi ei ole vaurioittanut puitteiden puuosia, 
Teknisen toimivuuden kannalta ikkunat saadaankin kunnostamalla kestämään vaikka 
rakennuksen 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 lämpötaloutta ja estää sellaisten vaurioi-
den syntymisen, jotka johtaisivat ikkunoiden kokonaan uusimiseen. Näyttää myös siltä, 
että ulkopuitteiden sisäosia ei ole yhtiön toimesta maalattu kertaakaan. Tämä maalaus on 
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kunnostusvaihtoehdon kallein osa, kun työ tehdään sisäkautta ja ulkopuitteet maalataan 
myös sisäpuolelta. Suosittelen tätä työtä tehtäväksi pitkäaikaiskestävyyden varmistami-
seksi. 
 
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 noin 20-vuoden välein tehtävällä 
sisäpuolisella huollolla. ( käyntien säätö, lukkojen voitelu ja mahdollisesti tiivistys)  

 

• Taloudellisuusvertailussa tämä vaihtoehto on uusimiseen verrattuna edullisempi. 
Lämpötalous ei merkittävästi muutu vaihtamalla karmit. Parantunut lämmöneristys 
säästää rahaa erittäin vähän suhteessa sijoitettuun pääomaan, eikä energian 
säästyminen ole riittävä peruste ikkunoiden kokonaan uusimiselle. Ikkunoiden 
sisäpuolisten maalausten ottaminen mukaan urakkaan 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 2.) 
 
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. 
 
Lämmöneristys paranee uusissa ikkunoissa. Ikkunat ovat jo nyt kolmilasisia puu-alumiini-
ikkunoita, joten muutos ei tule olemaan suuri. Uusia ikkunoita joudutaan huoltamaan 
vähintään yhtä paljon kuin alkuperäisiä   
 
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.  
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3. Parvekkeiden ovet   

 
Ovien korjaaminen on ikkunoiden tapaan kustannustehokkain vaihtoehto. Uusissa ovissa 
on kuitenkin hyviä puolia, joita käyttäjät saattavat arvostaa.  
 
Suosittelen korjausta, koska ovissa on toimivat sulkijat ja ne saadaan melko vähäisin toi-
menpitein tiiviiksi ja helppokäyttöisiksi. 
    

4. Ilmanvaihto 

 
Yhtiössä on koneellinen poistoilmanvaihto. Karmeihin on asennettu Biobe 40 
raitisilmaventtiileitä. Venttiilien todellinen aukko on tehty poraamalla vain muutama reikä 
venttiilin alle. Ilmanvaihdon parantamiseksi aukkoja tulisi parantaa. (Tieto asukkaalta ja 
itse irrotettu suodatin). 
 
Paine rakenteisiin vähenee myös, kun korvausilmareitit ovat riittävän väljät.  
 
 
Espoossa 6.3.2019 
Selik Nova Oy 
 
 
Antti Ruotanen 


