
Varppeen koulun ikkunasaneeraus, 3. vaihe 15.3.2017   

 

TYÖSELOSTUS 

 

 
Yleistä 

 

Varppeen koulu sijaitsee Laitilan kaupungin keskustaajamassa, osoitteessa Urheilutie 11. 

Rakennuskokonaisuuteen sisältyy v. 1959 valmistuneet yläkoulurakennus (korkea osa) ja pieni 

liikuntasali sekä myöhemmin  v.1973 valmistuneet lukiosiipi ja uimahalli-/iso liikuntasaliosa. 

Uimahallin saneeraus valmistui 2014 syksyllä. 

Tämä ikkunasaneeraus käsittää liikuntasalien ja käytävien ym. yleistilojen ikkunat, sekä ullakon 

kattoikkunat. 

 

Koulu on poissa käytöstä kesällä 5.6.2017 – 11.8.2017, jonka välisenä aikana ikkunasaneeraus 

tehdään. Saneeraus tulee olla valmis viimeistään 1.8.2017. 

 

Rakennusvalvonnan ohjeistuksen mukaisesti ikkunoiden uusimisessa noudatetaan mahdollisimman 

tarkkaan nykyisten ikkunoiden ulkoasua puitejakojen ja värityksen suhteen. Ikkunoiden 

ulkopuitemateriaalina sallitaan kuitenkin käytettäväksi nykyisestä poiketen alumiinia.  

 

Urakan sisältö 

 

Tarjouksessa annetaan kokonaishinnat erikseen kattoikkunoista, sekä muista ikkunoista. Tilaaja voi 

jakaa urakat erikseen, myös osatarjoukset hyväksytään. 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 molemmin puolin 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 

 

Uudet ikkunat ovat tyyppiä MSE-A ja energialuokka vähintään A.  

Liikuntasalin ja uimahallin porrashuoneen ikkunat ovat tyyppiä MEK ja energialuokka vähintään A. 

Karmisyvyys on kaikissa ikkunoissa 170 mm. 

Ulllakon kattoikkunat ovat avattavia, 3-lasisia ikkunoita, joiden U-arvo on vähintään 1,0 w/m2K. 

 

Osassa nykyisistä ikkunoista on tuuletusikkunat. Uusien ikkunoiden tuuletusikkunat tehdään 

alkuperäisen mallin mukaisesti. 

 

Isot kiinteät ikkunat voidaan jakaa useammaksi ikkunaksi, mutta jaotus pitää säilyä alkuperäisen 

mallin mukaisena. 

 

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 tummanruskea RR32 / RAL8019 tai vakiovalkoinen tai 

kattoikkunoissa RAL7022 tummanharmaa. 

- kiinnitysruuvien reiät ja muovitulpat RT:n mukaan 

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

tasolasi, turvalasit laminoitua turvalasia 

- 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 

- 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 

 

Karmin sekä ulkoseinärungon välinen rako tiivistetään mineraalivillalla/uretaanivaahdolla ja 

tiivistysmassalla sekä peitetään valkoiseksi maalatulla (esim. Tikkurilan Teho öljymaali) mäntylistalla 

ja ulkopuolella ruskealla tai valkoisella Pural- pinnoitetulla teräspeltisellä kulmalistalla. Ikkunoiden 

nykyiset vesipellit puretaan ja uusitaan ruskeilla tai valkoisilla Pural- pinnoitetuilla teräspelleillä. 

 

Varusteet 

 

Kattoikkunoissa on pimennysverhot, sävy harmaa. 

 

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. 

 

Laitilassa 15.3.2017 

 

 

____________________ 

Eva Ervanko, rak.ins. 

Laitilan kaupunki 


