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Tämä ohje perustuu seuraaviin ohjeisiin ja standardeihin: RT 41-10431 
Puiset ikkunat ja tuuletusluukut, laatuvaatimukset (SFS 4433), RT 
29-10432 Puisten ikkunoiden ja tuuletusluukkujen teollinen maalaus, 
laatuvaatimukset (SFS 5657), SFS 5795 ja RT 41-10434, Puuikku-
nan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä (SFS 4151), Puuikkunan lasitus 
eristyslasilla SFS 4003 EHD, Suomen Tasola-siyhdistyksen ohjeet sekä 
Eristyslasiyhdistyksen lasielementtien takuuehdot. Puu-alumiini-ikkunoiden 
alumiinirakenteet: Yleiset ominaisuudet ja vaatimukset.

LAATUOHJEET JA LAADUN ARVIOINTI

1. Toimitettujen tuotteiden tarkastaminen ja muistutukset
Kun tuotteet vastaanotetaan työmaalla, ostaja tarkistaa ne silmämääräi-
sesti. Silmämääräisesti havaittavista laatuvioista tai kuljetusvioittumisista 
on tehtävä huomautukset viivytyksettä rahtikirjaan. Ikkuna- ja ovitoimitus 
tarkistetaan myös määrältään purkamatta pakkauksia.

Ennen asentamista rakennuskohteeseen ostajan on vielä suoritettava 
tuotteiden asianmukainen tarkistus. Viallista tuotetta ei tule asentaa 
kohteeseen neuvottelematta ensin valmistajan kanssa.

Valmistaja on toimittanut tuotteiden mukana käyttö- ja huolto-ohjeet, joita 
ostajan tai jälkikäyttäjän tulee noudattaa. Takuut ovat voimassa vain, jos 
valmistajan antamia huolto- ja käyttöohjeita on noudatettu. Valmistaja 
ei vastaa virheen aiheuttamista lisävahingoista. Tuotteiden mukana on 
toimitettu myös asennus-, varastointi- ja käsittelyohjeet, joita ostajan tulee 
noudattaa takuun varmistamiseksi. Valmistaja vapautuu takuuvastuusta, 
jos tuotetta on käsitelty, varastoitu tai asennettu väärin. Erityisesti tulee 
huomioida, että asentamattomat tuotteet varastoidaan suojaan sateelta 
sekä haitalliselta esim. maasta tulevalta kosteudelta. 

2. Virheiden ja puutteiden korjaus
Jos toimitus ei vastaa tilausta, puuttuvat osat toimitetaan asiakkaalle 
mahdollisimman pian. Jos tuotteessa on valmistajasta johtuva virhe, 
valmistaja korjaa virheen tai toimittaa uuden tuotteen tai tuotteen osan 
tilalle. Ostaja ei voi korjata havaitsemiaan virheitä valmistajan lukuun 
sopimatta asiasta ensin valmistajan kanssa.

3. Kosteus ja kondensio
Valmistaja ei vastaa rakennusaikaisen kosteuden ikkunoille, oville tai 
niiden osille aiheuttamasta vahingosta. Tällaisia vaurioita ovat mm.
liitoskulmien aukeaminen ja porrastuminen, maalin irtoaminen, 
puuosissa olevien liimasaumojen porrastaminen, metalliosissa esiintyvä 
hapettuminen ja ruostuminen sekä käyntiväliongelmat.

Ikkunat ja ovet tulisi ajallisesti asentaa silloin, kun olosuhteet rakennuk-
sen sisällä vastaavat lähes käyttöolosuhteita. Esimerkiksi rakennustapa, 
jossa rakennuksen katto, seinät ja ikkunat asennetaan talvisaikaan sekä 
tämän jälkeen valetaan betonilattiat, saattavat aiheuttaa tuotteille liian 
suuria kosteusrasituksia. Tästä mahdollisesti johtuvat karmien ja puittei-
den liitoksien ja liimasaumojen aukeamiset eivät ole tuotteista johtuvia 
virheitä.

Kosteuden kondensoituminen ikkunan sisimmäiseen lasin sisäpintaan joh-
tuu sisäilman suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta eikä se näin ollen 
ole ikkunasta johtuva virhe. Tällaiset kondensoitumiset saattavat johtua 
myös puutteellisesta ilmanvaihdosta (mm. valutöiden yhteydessä).
Kiinteissä ja yksipuitteisissa avautuvissa ikkunoissa, samoin kuin yksilehti-
sissä ovissa eristyslasin reuna-alueilla saattaa esiintyä ajoittain kondenssia 
riippuen ulko- ja sisälämpötilan erosta, sisäilman kosteudesta sekä ilman 
kierrosta ikkunan sisäpinnalla ja/tai ilmanvaihdon puutteista ikkunan 
edessä.

4. Ikkunan ja oven pintakäsittelyn arvostelu ja laatu
Karmin valmiin pinnan laatua tarkastellaan normaalilta katseluetäisyydel-
tä, yleensä 1-2 metrin päästä ja valon tulee kohdistua pinnalle katsojan 
takaa. Pystypintojen tarkastelussa voidaan käyttää siirrettävää valonläh-
dettä.

Ikkunoiden ja ovien pinnan tulee olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmu-
kainen. Niissä saa heikosti näkyä puun syyrakenne, jatkokset ja niiden 
paikat, työstön jälki, kittaukset sekä lievät viirut ja naarmut. Maalauskor-
jauksissa sallitaan lievä sävy- ja kiiltoaste-ero. Tehtaalla maalatut pinnat 
voidaan korjata työmaalla siveltimellä.

Ikkunan ja oven osittain näkyvät pinnat saavat laadultaan olla astetta 
heikommat kuin hyväksytyn laadun mukaiset näkyvät ikkunan ja oven 
sisäpinnat.

Puitteiden päätypuun maalausjälki tulee olla värisävyltään yhtenäinen 
muuhun ikkunaan nähden. Pinnan tasaisuudelle ei aseteta kuitenkaan 
samaa vaatimusta. 

Lasiosissa tai ulkopuolen alumiiniverhouksissa saa esiintyä pieniä, yksittäi-
siä naarmuja. Naarmut eivät kuitenkaan saa näkyä haitallisesti katsottuna 
niitä normaalilta katseluetäisyydeltä, yleensä 1-2 metrin päästä.
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5. Valmistustarkkuus
Puitteiden keskittymisessä aukkoon sallitaan +/- 1 mm toleranssi. Ulko-
puitteen nimelliskäyntivälys on yleensä 3-4 mm ja sisäpuitteen 2-3 mm. 
Käyntivälyksen toleranssi ei saa kuitenkaan aiheuttaa tiiveysongelmia.

Tuotteet ja niiden osat valmistetaan ja kokoonpannaan hyväksi tunnettuja 
työtapoja ja -menetelmiä käyttäen. Kaikki kyseisen laatuluokan ulkonä-
köön sopivat puuteknilliset liitokset ovat sallittuja.

6. Karmin ja puitteiden laatu
Valkoisiksi maalatuissa ikkunan ja oven osissa on oksien kohdalla taipu-
mus kellastua ajan mittaan. Lievät sävyerot sallitaan, mutta sisäpuitteen 
näkyvissä osissa ei saa esiintyä kellastumista.

Pihkan ulostuloa puusta erityisesti lämpimissä olosuhteissa ei voi täysin 
estää, joten sen esiintyminen puite- ja karmiosissa ajan mittaan on 
luonnollista puulle.

7. Ikkunan ja oven, sekä helojen toimivuus
Ikkunat ja ovet sisältävät syöpymättömiä tai syöpymistä vastaan suojat-
tuja heloja, joiden tulee moitteettomasti toimia muun tuotteen rakenteen 
kanssa. Helojen koko, lujuus ja määrä ovat sellaiset, että helat kestävät 
niihin tavanomaisessa käytössä kohdistuvat rasitukset.

Ikkunan karmin ja puitteiden välisten saumojen tiivistyksen tulee olla 
sellainen, että sisäilman kulkeutuminen ilmaväliin ei aiheuta haitallisessa 
määrin tiivistymistä ilmavälin pinnoille. Kun saumojen tiiveys kasvaa 
asteittain ulkoa sisäänpäin mentäessä, ilmavälissä oleva kosteus pääsee 
tuulettumaan ulos. Mikäli myös rakennuksessa on riittävä ilmanvaihto, 
sekä oikeasuuntainen ilman kulkeutuminen (ulkoa sisälle), ei kosteuden 
tiivistymistä välitilan lasipintoihin tapahdu.

Työmaaolosuhteissa puitteen ja tuuletusluukun suorakulmaisuus määri-
tellään niiden lävistäjien pituuksien erotuksena. Lävistäjän suurin sallittu 
pituusero voi olla 1,5-6,0 mm riippuen puitteen tai tuuletusluukun 
suurimmasta ulottuvuudesta (leveys tai korkeus). 

Mikäli suorakulmaisuus poikkeaa tästä, tulee ensin tarkastaa, että ikkunat 
on asennettu ja säädetty valmistajan toimittamien ohjeiden mukaan. 
Vierekkäiset, samassa karmissa olevat puitteet tulee säätää siten, että 
porrastus yläreunassa on enintään 2 mm. Karmin nurkkaliitosten aukea-
mista voi tapahtua, jos karmit ruuvataan liian tiukasti kiinni. Karmien 
kiinnityksestä on annettu ohjeet asennusohjeissa, joiden mukaan ikkunan 
ja oven tulee olla asennettu.

Ikkunoiden ja ovien toimimattomuuteen vaikuttaa huomattavasti asennus-
tapa. Asentaminen tulisi teettää ammattitaitoisella asentajalla valmistajan 
ohjeiden mukaan.

8. Lasitus
Lasi voi vaurioitua seuraavista syistä:
• Kosteus: kosteus voi vaurioittaa ja syövyttää palolaseja
• Sementtipöly: pintojen syöpyminen todennäköistä
• Betoniset valumavedet: pintojen syöpyminen todennäköistä
• Hitsauskipinät: pintojen vahingoittuminen ilmeistä
• Hiontakipinät: pintojen vahingoittuminen ilmeistä
• Lämpötilaerot kasvavat lasin keski- ja reuna-alueen välillä nopean 

lämpötilamuutoksen yhteydessä (esim. auringon nousu): eristyslasie-
lementti saattaa rikkoontua (lämpöshokki)

Lasin laatua tarkastellaan kahden (2) metrin etäisyydeltä (kohtisuoraan 
lasiin nähden) normaalissa päivänvalossa. Normaalina päivänvalona 
pidetään aurinkoista päivää, kuitenkin niin, ettei aurinko paista suoraan 
lasiin ja vahvista mahdollisia virheitä.

Kuvan vääristyminen yksinkertaisessa lasissa:
Yksinkertainen pinnoittamaton lasi ei saa aiheuttaa häiritsevää kuvan 
vääristymää, kun katsotaan 45 asteen kulmasta ja 4,5 metrin etäisyydel-
tä. Eristyslasielementistä heijastuva kuva voi vaihdella, koska ilmanpaine 
ja lämpötila taivuttavat laseja. Tämä on normaalia ja osoitus eristyslasin 
tiiveydestä.

Pistemäiset virheet: Lasi jaetaan keskialueeseen ja reunavyöhykkee-
seen. Reunavyöhyke on 10 % jokaisen sivun leveys- ja korkeusmitasta. 
Muu osa kuuluu keskialueeseen. (Suomen Tasolasiyhdistyksen laatukri-
teerit.)

a) Yksinkertainen lasi: Läpimitaltaan enintään 2 mm olevat piste-
mäiset virheet ovat sallittuja. Virheitä ei saa esiintyä 200 mm lähempänä 
toisiaan.

b) Useampikertaiset lasit, laminoitu lasi ja eristyslasit: 
Sallittu virhemäärä saadaan kertomalla yksittäisen lasin virhemäärä 
lasikerrosten lukumäärällä. 
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Pintavirheet: Pintavirheenä ns. kirkkaat tai himmeät naarmut sallitaan, 
jos niitä on vaikea havaita.

Reunavirheet: Reunavirheet eivät saa aiheuttaa rikkoja (lohkeamia). 

Pinnoitettu lasi: Pinnoitetun lasin (esim. selektiivilasin) kirkkaus 
(valonläpäisy) on astetta tavallista lasia heikompi. Lisäksi pinnoitetuissa 
laseissa saattaa esiintyä jonkin verran heijastumia.

Sateenkaarivärit: Eristyslasielementeissä saattaa esiintyä sateenkaa-
ren värejä jossain valaistusolosuhteissa sekä tietyillä katselukulmilla, mikä 
ei ole ikkunan virhe. Sama koskee myös lievästi näkyviä laikkuja (ns 
”leopardikuvioita”). Näitä optisia ilmiöitä ei katsota laatuvirheeksi.

Ulkolasin ulkopinnan kondensoituminen: Erityisen hyvin lämpöä 
eristävissä laseissa, joissa U-arvo on alle 1,0 W/m2K, saattaa esiintyä 
ajoittain tilapäistä ulkolasin ulkopinnan kondensoitumista. Ilmiö johtuu 
ikkunan lämpövuodon vähäisyydestä ja poikkeuksellisista sääolosuhteista. 
Tätä fysikaalista ilmiötä ei katsota ikkunan laatuvirheeksi.

Epäpuhtaudet lasien välissä: Lasipintojen on oltava puhtaat, jos ne 
tulevat pysyvästi toisiaan vasten. Pinnoilla voi ilmetä yksittäisiä merkityk-
settömiä vieraita partikkeleita, mutta ei suurempia läiskiä tai likaraitoja 
eikä likakertymiä. Likapilkut ovat sallittuja, jos niitä ei näy tarkastelussa 
yli 2 metrin etäisyydeltä ja normaalissa valaistuksessa. 

Eristyslasielementtejä koskevaan reklamaatioilmoitukseen 
tulee kirjata seuraavat tiedot:
• elementtimerkinnät (valmistusvuosi ja elementin valmistaja)
• reklamaation aihe täydennettynä yksinkertaisella piirroksella minkä 

ikkunan elementistä on kyse

Eristyslasin takuuehtoihin kuuluvat lisäksi seuraavat 
edellytykset:
• elementtiin ei kohdistu poikkeuksellisia rasituksia, kuten rungosta 

siirtyviä rasituksia
• elementin kehystä ja saumausaineita huolletaan säännöllisesti 

(puuosien pintakäsittelyt, tiivisteet, lasituslistojen kiinnitys)
• lasipintoja ei saa maalata eikä pintoihin saa kiinnittää eristyslasia 

heikentäviä teippejä, kalvoja tms.

Viallisen elementin tilalle toimitetun uuden elementin takuun voimassaolo-
aika päättyy, kuin se olisi päättynyt korvatulla elementillä.

9. Muut seikat
Hyönteisten sekä katu- ja siitepölyn tunkeutuminen ikkunan välitilaan on 
jossain määrin sallittua.

Lintujen rikkomat hyttysverkot eivät kuulu valmistajan korvausvastuun 
piiriin. 

Lasien pinnoilla mahdollisesti esiintyvä lika voidaan poistaa yleisesti 
saatavilla puhdistusaineilla.

Ikkunan rakenteista johtuvat ja lämpölaajenemisesta aiheutuvat vähäiset 
äänet sallitaan. Äänet poistuvat yleensä rakenteen jännitysten tasaannut-
tua käyttöönoton jälkeen.

Ikkunoiden ja ovien ulkonäköä arvostellaan samanaikaisesti näkyvistä 
ikkunoista ja ovista. Esimerkiksi puulle luonteenomaiset vähäiset värivaih-
telut ovat sallittuja. 

10. Lukot
Abloy lukot. Kappalemäärän ollessa pieni (1-5 kpl) yhteyttä suoraan 
lähimpään Abloy-valtuutettuun lukkoliikkeeseen. Isoissa kohteissa asia 
hoidetaan tehtaan kautta normaalilla reklamaatioilmoituksella.
 
11. Huolto- ja kunnossapitovastuu
Asennuksen jälkeen ikkunoiden ja ovien ylläpidosta, huollosta, toimivuu-
desta ja säädöistä vastaa ostaja. Suurkohteissa toimitaan urakka-asiakirjo-
jen ja vuositakuun määrittelemällä tavalla.

12. Asennus
Ovet ja ikkunat asennetaan siten, että ovilevyn tai puitteen käyntivälit 
ovat kauttaaltaan standardien tai asiakirjojen määräysten mukaiset. 
Puuoven ja ikkunan karmin kiinnityskohtien määrä ja sijoitus ovat RT- 
ohjekortin RT 42-10122 ja standardin SFS 5823 mukaiset. Karmin ja 
seinän liitossauman tiiveys suunnitellaan/toteutetaan siten, että se vastaa 
ulkoseinän tiiveyttä.

Ovet ja ikkunat ovat asennustöiden valmistuttua pinnoiltaan ehjiä. 
Näkyviin jäävissä, valmiiksi pintakäsitellyissä pinnoissa ei ole tahroja, 
halkeamia tai muita virheitä.
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