IKKUNOIDEN KUNNOSTAMINEN

Vanhan talon ikkunat on tehty valikoidusta tiivissyisestä puusta kestämään aikaa. Uusia ikkunoita mainostetaan usein huoltovapaina, mikä tarkoittaa, että ne
ovat korjauskelvottomia ja niiden elinkaari on lyhyt. Ikkunoita kannattaa huoltaa aika ajoin, mutta jossain vaiheessa vuosien varrella joudutaan tekemään perusteellisempi korjaus.
Vanhoja puuikkunoita voi huoltaa ja korjata melko yksinkertaisten työvälineiden
avulla uudelleen ja uudelleen. Korjauksissa kannattaa toimia hyvissä ajoin ennen kuin vauriot ovat päässeet kovin pahoiksi. Jokainen ikkuna on oma yksilönsä,
joten täysin aukotonta korjausohjetta on vaikea tehdä.
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Työvälineet ja raaka-aineet

Kuumailmapuhallin, huom. puhaltimen käyttö on tulityötä
Maalikaavin, skrapa maalinpoistoon puitteista
Lasitusvasara, neliskanttinen kevyt vasara lasitusnauloja varten
Maalikaavin, ohutteräinen maalinpoistoon lasipinnoilta.
Puuliima, kosteutta kestävä on laatua B3
Pellavaöljy, kylmäpuristettu
Vernissa, on keitettyä pellavaöljyä
Pellavaöljykitti, esim. Lasimestarin valmis kitti
Pellavaöljymaali
Lasitusnauloja
Helojen puhdistukseen pyykkipulveria
Pensseleiden puhdistukseen mäntysuopaliuosta
Huom. pellavaöljyä tai -maalia sisältävät kosteat rätit tai paperit voivat
syttyä itsekseen palamaan, joten ne kannattaa levittää kuivumaan, säilyttää märkänä tai polttaa uunissa.
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1. Ikkunoiden merkitseminen
Jokaisen ikkunan paikka merkitään pohjapiirrokseen, ikkunan karmiin ja ikkunan pokaan, jotta jokaisen ikkunan sijainti tiedetään
ja ikkunat saadaan korjauksen jälkeen oikeisiin aukkoihin. Töiden
edetessä on myös tärkeää seurata, että merkinnät näkyvät selvästi.

4

2. Piirros ikkunasta
Jokaisesta ikkunasta tehdään piirros, johon merkitään ulkomitat,
ristimitat sekä helat ja muut yksityiskohdat. Piirroksiin laitetaan
työn aloittamisen päivämäärä, tekijän nimi/nimet ja ikkunan
korjauksen vaiheet.
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3. Ikkunoiden vauriokartoitus
Ikkunoista tehdään vauriokartoitus, joka merkitään piirrokseen ja
tehdään korjaussuunnitelma. Lahovaurio selviää puukolla tai piikillä kokeilemalla. Jos kärki painuu helposti puuhun, vaurio on kunnostettava. Pieniin halkeamiin riittää pienet puutikut tai maalin tuputtaminen rakoihin.
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4. Helojen tarkistus
Helat tarkistetaan, jonka jälkeen helat irrotetaan ja laitetaan talteen pussiin, johon on merkitty ikkunan koodi. Helat irrotetaan
ruuvimeisselillä. Helat voi puhdistaa myös paikallaan. Ruosteet
puhdistetaan teräsvillalla tai teräsharjalla. Jos puite on vanhojen
helojen kiinnitysreikien kohdalla huonokuntoinen, reikien kohtaan
laitetaan puutapit maalinpoiston jälkeen.

7

5. Ikkunalasin kunnon tarkistus
Ehjä lasi säilytetään aina. Jos lasi on rikki, lasi on irti ja helisee tai kittiä on lähtenyt paikoitellen isoja määriä, lasi on irrotettava. Merkitse ruutuun paikka ja suunta ikkunassa. Kitin irrottaminen onnistuu
parhaiten kuumailmapuhaltimen avulla. Suojaa lasi kostealla kankaalla, jotta se ei mene rikki. Kittiä kuumennetaan varovasti ja kaavitaan pois taltalla lasin päältä. Naulat poistetaan hieman taltalla
nostaen ja pihdeillä vetäen. Lasi nostetaan varovasti kun kaikki kitti on saatu pois lasin pinnalta. Lasin jälkeen poistetaan aluskitti ja
hiotaan puuosa.
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6. Maalin poisto
Helpoin tapa poistaa vanha maali on kuumentaa puitetta muutama sekunti kuumailmapuhaltimella. Lämmitettynä maali on helppo skrapata pois. Jos maali on irti, kuumailmapuhallinta ei tarvita.
Kannattaa toimia varovasti, ettei pokat vaurioidu. Pinnat hiotaan
80 hiontapaperilla, jonka jälkeen vielä viimeistellään paperilla nro
120 kun kaikki maali on saatu pois. Tämän jälkeen tehdään mahdolliset puukorjaukset. Jos käytät puukorjauksissa liimaa, varmista,
että se kestää kosteutta.
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7. Helojen puhdistus
Irrotetuista kulmaraudoista ja saranoista poistetaan maali helposti keittämällä niitä pyykkipulveriliuoksessa vähän aikaa. Keittämisen jälkeen helat huuhdotaan, kuivataan ja maalataan ruosteenestomaalilla molemmin puolin. Ehyet helat voi puhdistaa paikallaan.
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8. Pohjakäsittely
Pokat käsitellään kylmäpuristetulla pellavaöljyllä kevyesti, mutta
kuitenkin niin, ettei puu ime sitä enää itseensä. Öljyn annetaan kuivua, jonka jälkeen puuosiin levitetään pohjamaalia hyvin ohut kerros. Pohjamaalin annetaan kuivua vähintään seuraavaan päivään.
Kuivuneet pinnat tarkistetaan ja hiotaan tarvittaessa. Halkeillutta
kittiä voidaan elvyttää vernissalla ja pienet puu- ja kittikolot voi
paikata uudella kitillä.
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9. Aluskittaus ja lasin kiinnitys
Levitä kitti tasaiseksi kerrokseksi pohjamaalattuun lasikyntteeseen. Kittiä tulee jäädä n. millimetrin verran lasin ja puitteen väliin, ettei väliin jää ilmavuotoja. Paina vanha lasi varovasti aluskitin päälle niin, että se tarttuu joka puolelta tiiviisti kittiin. Tarkista,
että lasin ympärille jää millin parin verran tilaa liikkua. Lasin takaa
pursuava kitti leikataan pois toiselta puolelta myöhemmin. Kiinnitä lasi lasitusnauloilla, jotta lasi pysyy paikallaan kittauksen ajan.
Isommassa ruudussa lasitusnauloja voi laittaa kaksi joka sivulle,
pienempään ruutuun vähempikin riittää. Työ tehdään lasitusvasaralla. Työn alla pidetään ohutta pahvinpalaa, jota pitkin vasaraa
liikutellaan. Pahvin avulla naula saadaan lasin suuntaisesti. Naula
ei saa tulla lasiin kiinni!
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10. Päällyskitti
Hyvälaatuinen kitti on huoneenlämmössä melko kovaa, mutta
muovautuu käsin vaivattaessa. Kitti pyöritellään ohueksi nauhaksi ja painellaan lasiin. Tämän jälkeen kitti vedetään sileäksi vinoksi
pinnaksi kittiveitsellä. Yli pursuava kitti poistetaan. Kitti ei saa halkeilla eikä siihen myöskään saa muodostua katkeilua, koska se voi
irrota näistä kohdista myöhemmin.
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11. Välimaalaus
Välimaalaus tehdään ohentamattomalla pellavaöljymaalilla.
Kuivumisaika on noin 3 vuorokautta. Maali vedetään kitin yli lasin
päälle noin millimetrin verran. Tällä tavoin maali sitoo ikkunapinnan varmemmin kittiin, eikä vesi pääse puitteen sisään. Kun maali
on kuivunut, pinnan voi kevyesti hioa tarvittaessa hiontapaperilla
120. Maalin pinta tarkastetaan ja pyyhitään pölyt.

12. Pintamaalaus
Pintamaalaus tehdään ohentamattomalla pellavaöljymaalilla,
jota tulee kaksi kerrosta, kunnes pinta on tasaisen värinen. Tässä
vaiheessa maalataan lasin pintaan molemmin puolin noin millimetran verran yli, jotta saadaan tarpeeksi pitävä pinta. Pintamaali saa
kuivua vähintään 5 päivää, jotta se ehtii kuivua kunnolla.
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13. Loppuvaiheet
Maalin kuivuttua maalipinnan tasaisuus tarkistetaan. Katsotaan,
ettei maalista kuulla läpi puun kuviot tai oksien kohdat. Lopuksi
pestään lasista ikkunanumerointi, maaliroiskeet sekä muut maalitahrat maalikaapimella ja ikkunanpesuaineella. Jos maalipinta
vaurioituu puhdistusvaiheen aikana, vaurioituneet kohdat täytyy
maalata uudelleen ja antaa kuivua vielä muutama päivä lisää.
Puitteita kannattaa nostaa aina sivuista kiinni pitäen, ei puitteesta
puristaen, sillä maalin lopullinen kuivuminen kestää kauan. Helat
asennetaan paikoilleen siinä vaiheessa kun puitteet asennetaan
karmeihin omille paikoilleen.
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Tekijät
Tämä opas on syntynyt ESR-rahoitteisen Sorvaamo-hankkeen tuotoksena. Hankkeessa olleet työkokeilijat ovat noudattaneet näitä
korjausperiaatteita kun ovat opiskelleet puuikkunoiden korjausta
Hiedanrannan Jukola- ja Suunnittelukonttori- rakennuksissa vuosina 2018-2020. Korjatut ikkunat ovat nähtävinä talojen seinissä.
Tämän oppaan tekstit on koonnut Irma Rantonen.
Päälähteitä ovat olleet Museoviraston korjauskortit ja
Anne Helander-Vettenrannan vetämät koulutukset.
Kuvat ovat Irma Rantosen, Aleksanteri Jääskeläisen ja
Ville Kauton ottamia.
Vihkosen editointi on Ville Kauton käsialaa.
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