
Terveyskeskuksen ikkunasaneeraus / Poliklinikka 20.4.2021   

 

 

 

TYÖSELOSTUS 

 

 

 
Yleistä 

 

Terveyskeskus sijaitsee Laitilan kaupungin keskustaajamassa, osoitteessa Sairaalantie 8. 

Rakennuskokonaisuuteen sisältyy n. vuosina 1960, 1970, 1990 rakennetut kokonaisuudet. 

Tämä ikkunasaneeraus käsittää vanhimman osan ikkunoiden saneerauksen.  

 

Kiinteistö on käytössä jatkuvasti. Ikkunasaneerausurakka suoritetaan käyttäjille sopivina ajankohtina, 

siten, että työ joudutaan tekemään useammassa osassa. Saneerauksen ajankohta on arviolta 1.6.2021-

30.8.2021.  Saneerauksen tulee olla valmis viimeistään 30.9.2021 

 

Rakennusvalvonnan ohjeistuksen mukaisesti ikkunoiden uusimisessa noudatetaan mahdollisuuksien 

mukaan nykyisten ikkunoiden ulkoasua puitejakojen ja värityksen suhteen. Ikkunoiden 

ulkopuitemateriaalina sallitaan kuitenkin käytettäväksi nykyisestä poiketen alumiinia.  

 

Urakan sisältö 

 

Tarjouksessa annetaan kokonaishinta kaikista ikkunoista asennettuna. Tarjouksen tulee sisältää 

vanhojen peitelistoitusten, ikkunoiden ja vesipeltien poistot sekä muut pielirakenteiden purut siten, että 

uudet ikkunat voidaan asianmukaisesti asentaa. Asennukseen sisältyy varsinaisten ikkuna-asennusten 

lisäksi niiden tiivistykset seinärakenteisiin, listoitukset sekä ikkunoiden vesipeltien uusiminen. 

 

Vanhojen ikkunoiden purku ja siihen liittyvät telineet/henkilönostimet, jätteiden toimittaminen 

asianmukaisiin jätteen vastaanottopisteisiin ja jätemaksut sekä uusien ikkunoiden suojaaminen 

varastoinnin aikana ja niiden siirto asennuspaikalle sisältyvät urakkaan. Lisäksi urakkaan sisältyy 

asennustöistä syntyneiden roskien, lian ja pölyn siivoaminen töiden päätyttyä. 

 

Asennustöiden yhteydessä vioittuneet tiilipinnat, ikkunoiden sisäpuoliset ikkunapenkit sekä 

mahdolliset ikkunoiden siirtojen yhteydessä rakenteisiin/rakennusmateriaaleihin syntyneet vauriot 

tulee urakoitsijan korjata lähtötilannetta vastaaviksi urakkaan sisältyvänä.  

 

Ikkunat 

 

Kaikki uudet ikkunat ovat tyyppiä MSE-A ja energialuokka vähintään A.  

Karmisyvyys on kaikissa ikkunoissa 170 mm. 

 

Suurin osa nykyisistä ikkunoista on 3-osaisia, uusista ikkunoista poistetaan pienet tuuletusikkunat ja 

korvataan ne koko ikkunan korkuisina tuuletusikkunoina, joiden leveys on n. 300 mm. 

Tuuletusikkunat on merkattu ikkunaluetteloon.  

 

Ikkunoiden tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset: 

 

- karmi useasta osasta liimattua ja sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomia 

- sisäpuite sormijatkettua oksatonta mäntyä 



- karmi ja puitteet valkoisia, vakioväri esim. NCS 0502-Y 

- ulkopuite ja karmin ulkoverhous pulverimaalattua tai elektrostaattisesti maalattua 

alumiinia, vakioväri valkoinen RAL 9010. 

- kiinnitysruuvien reiät ja muovitulpat RT:n mukaan 

- sisäpuitteessa 2k selektiivilasielementti argonkaasutäytteellä, ulkopuitteessa 4 mm float-

tasolasi, uloimmissa laseissa käytettävä aurinkosuojalasia 

- lasitus RT- kortin mukaisesti, lasit 1- luokan float- lasia 

- sisäpuitteen eristyslasit SFS- hyväksyttyjä 

- lasituslistat uv- suojattua, läpivärjättyä muovia 

- sisäpuitteessa 2x vakiotiiviste ja ulkopuitteessa 1x vakiotiiviste 

- sisä- ja ulkopuitteessa tappisaranat esim. M8/12 x 30/35 Fe/Zn 

- tuuletusikkunoissa pitkäsalvat esim. Abloy 68/Primo 74 Fe/Zn tai vastaava,  

- avattavien ikkunoiden lukot sisäpuitteessa esim. Abloy/Primo 71 Fe/Zn tai vastaava 

- avattavien ikkunoiden lukot ulkopuitteessa esim. Abloy 72 Fe/Zn, Fiskars 2100 tai 

vastaava 

- lukkojen ja pitkäsalpojen vastahelat esim. Morite Fe/Zn tai vastaava 

- tuuletusikkunoissa aukipitolaite esim. Abloy WF 250 Muo/AL, Morite 160 Fe/Zn tai 

vastaava 

- tuuletusikkunan kiintopainike esim. Abloy Polar 56/062 Zn/JVA tai vastaava, 

kellarikerroksen tuuletusikkunoihin irtopainike 

- pintahelat esim. Fe/JVA, valkoinen, peitekilpi esim. Mira  JVA tai vastaava 

- ilmanpitävyyden osalta vähintään standardin EN 12207, luokka 4 

- sateenpitävyyden osalta vähintään standardin EN 12208, luokitus E 750 

- tuulenpaineenpitävyyden osalta vähintään standardin EN 12210, luokitus C3 

 

Tiivistys ja listoitus 

 

Olemassa olevat ikkunalaudat puretaan. 

Karmin sekä ulkoseinärungon välinen tilkerako tiivistetään elastisella polyuretaanimassalla. Karmin 

tiivistys toteutetaan Ardex STB 75-15 vahvistusnauhalla. Nauha liimataan karmiin nauhan omalla 

tarrapinnalla, kiinnitys ympäröiviin rakenteisiin Ardex 8+9 –vedeneristeellä. Vahvistusnauha sivellään 

vedeneristeellä kauttaaltaan yli. Karmin sisäkulmat tiivistetään vedeneristeellä käyttämällä 

vahvistusnauhana SK90 –sisäkulmakappaletta. Karmilistaa käytetään ikkunoiden pielissä ja yläosassa, 

se kiinnitetään Ardex CA P –asennusliimalla. Listan sisänurkka on viistettävä. Karmilistan sävy 

valkoinen.  

Uusi ikkunalauta kiinnitetään ardex CA P –asennusliimalla. Ikkunan sisänurkka on viistettävä. 

Ikkunalauta on n. 25 mm vahvaa mdf-levyä, jossa pyöristetty etureuna. Ikkunalaudan sävy on 

valkoinen. 

Ulkopuolella käytetään valkoista Pural-pinnoitettua teräspeltistä kulmalistaa. 

Ikkunoiden nykyiset vesipellit puretaan ja uusitaan valkoisella Pural- pinnoitetuilla teräspelleillä. 

Pellitysten sävy valkoinen RAL 9010. 

 

Varusteet 

 

Ikkunaluettelossa mainittuihin ikkunoihin asennetaan säleverhot, jotka tulee olla tehtaalla valmiiksi 

asennetut ja pimentävät säleverhot. Verhojen materiaalina on polttomaalattu alumiini, väri 

mattavalkoinen.  

Verhot asennetaan ikkunaväliin, eristyslasi-ikkunaelementin taakse.   

 

 

 

 



HUOMIOITAVAA 

 

Suositellaan tutustumista kohteeseen paikan päällä ennen tarjouksen jättämistä.  

Urakoitsija vastaa ikkunoiden aukkomittojen tarkistamisesta ennen tilaamista. 

Tilattavien ikkunoiden kätisyydet tarkistetaan rakennuttajalta ennen niiden tilaamista.  

Pintahelojen tyypit hyväksytettävä tilaajalla, ennen tilausta, jos poikkeavat esimerkeistä. 
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