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ECOLAND LEADER luonnonmukaisen ja 

perinteisen rakentamisen edistäminen Vakka-
Suomessa 

 

To 26.5.2011 klo 18.00, Maininki, Santtio, Palokuja 6, Pyhäranta 

 

NEUVONTAKLINIKKA:  

IKKUNAN KUNNOSTUS 
PERINTEISIN MENETELMIN 

 

Yleisö sai runsaasti vinkkejä ikkunoiden kunnostukseen 
 

Vanhat puuikkunat ovat useimmiten hyväkuntoisia, vaikka rappeutunut maali saa ne näyttämään 

ränsistyneiltä. Ikkunat kannattaakin siis korjata eikä uusia. Ecoland Leader hankkeen järjestämässä 

tilaisuudessa vajaat 30 kiinnostunutta ikkunankunnostajaa saivat rautaisannoksen tietoja ja käytän-

nön vinkkejä. 

Ikkunankunnostus aloitetaan ikkunoiden kartoituksella. Rakennusrestauroinnin artenomi Elsi Niemi-

nen kertoi, että ikkunat kannattaa kunnostaa muutaman kappaleen erissä, eikä irrottaa kaikkia ikku-

noita kerrallaan. Työ aloitetaan putsaamalla vanhat kitit ja maalit, jonka jälkeen uusitaan vaurioitu-

neet puuosat. Usein puuosat ovat kuitenkin sisältä hyviä ja pelkkä putsaus ja maalaus riittävät. 

 

Elsi kertoi osallistujille useita näppäriä vinkkejä miten työ sujuu paremmin ja miten vältytään lasien 

rikkoutumiselta. Vanhan maalin poisto sujuu hyvin esim. kuumailmapuhaltimella ja leveällä taltalla. 

Kittiura kannattaa putsata aina perusteellisesti.  
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Pellavaöljykitti kannattaa tehdä itse, jolloin siitä saa so-

pivan paksuista, pehmeää kittiä pohjalle ja päällikitti voi 

olla hieman jäykempää. Itse tehty kitti säilyy pitkään, jos 

sen päälle laittaa kerroksen vettä. Kun kittiä käytetään 

uudelleen, vesi kaadetaan pois ja kuivataan pinta. 

Ikkunoiden pesu sujuu parhaiten mäntysuovalla, eti-

kalla ja vedellä, lopuksi kuivataan puhelinluettelon 

sivuilla. Puhelinluettelo on nykyaikaisia värillä painet-

tuja sanomalehtiä parempaa.  

Päällimaalaus tehdään pellavaöljymaalilla, sitä on 

muistettava käyttää niukalti. Mäntysuopa on hyvää 

myös käsien putsaukseen ja pensseleiden pesuun.  

IKKUNAN KUNNOSTUS PERINTEISIN MENETELMIN 

Vanhat ikkunat kannattaa tavallisesti korjata, sillä korjatut 

ja asianmukaisesti huolletut vanhat ikkunat kestävät usein 

kauemmin kuin uudet ikkunat. 

1. Ikkunan puite puhdistetaan. Kiinteästi pohjassa oleva 

maali putsataan esim. kuumailmapuhaltimella ja taltalla 

tai kaavinraudalla. Lohkeileva ja haurastunut maali pois-

tetaan kaavinraudalla ja hiekkapaperilla. 

2. Puuosien lahovauriot paikataan puulla. Pienet halkeamat 

eivät haittaa. Puun pinta hiotaan nukkaamattomaan 

puuhun saakka. Mikäli puuosat ovat maalittomat, ne 

voidaan öljytä, lämmitä pellavaöljy n. 60 asteiseksi öljyä 

ja pyyhi ylimääräinen öljy pois.  Isot halkeamat puhdiste-

taan, puitteet pohjamaalataan halkeamien pohjaa myö-

ten ja halkeamat täytetään pellavaöljykitillä. Mikäli puit-

teen osia joudutaan uusimaan lahovaurioiden vuoksi, on 

lasit irrotettava. Vanha lasiruutu on pyrittävä mahdolli-

suuksien mukaan irrottamaan ehjänä. 

3. Heloja ei irroteta, ellei puitteen purkaminen sitä vaadi. 

Ruoste puhdistetaan teräsvillalla tai -harjalla. Pilalle 

ruostuneet ruuvit uusitaan. 

4. Ikkuna pohjamaalataan (sinkkivalkoisella) ennen lasitus-

ta. Lasitusuraan levitetään aluskittiä, lasi painetaan tii-

viisti reunoista kiinni ja lasi kiinnitetään lasitusnauloilla. 

Sen jälkeen lasi päällys kitataan liitupitoisemmalla kitillä. 

Ikkuna päällimaalataan pellavaöljymaalilla heti kittauk-

sen jälkeen, muilla maaleilla maalattaessa kitin on an-

nettava kovettua.  
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PELLAVAÖLJYKITIN VALMISTUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aineina tarvitset liitujauhoa ja pellavaöljyvernissaa. Kaada sekoituskulhoon liitujauhoja ja sen päälle 

vähän vernissaa. Sekoita ja vaivaa ainekset taikinamaiseksi massaksi. Kitti valmistetaan niin kuin 

tekisi pastataikinaa. Öljymäärä on sopivaa, kun kitti ei enää tartu käsiin. Hyvä kitti on huoneenläm-

mössä melko kovaa, mutta notkistuu käsissä vaivattaessa. 

 

 

 

 

Kitti tasoitetaan vinopäisellä veitsellä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Kallio 
Projektipäällikkö  
Ecoland Leader -project 
Ukipolis Oy 
tel +358 440 344 345 
ulla.kallio(@)ukipolis.fi  

Ritva Laurila 
Asiantuntija  
Ecoland Leader -project 
Ukipolis oy 
tel +358 400 337 775 
ritva.laurila(@)ukipolis.fi 
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TARVIKKEET 
- Liitujauho 
- Pellavaöljy 
- Taikinakulho 
- Kaksi pientä kannellista  

muoviämpäriä 
- Lasituslanka 
- Tussi 
- Maalarinteippi 
- Mäntysuopa 
- Puuliima 
- Neliskanttista puutankoa 5mm 
- Talttapäiset ruuvit 
- Hiomapaperi 60 ja 80 
- Pellavaöljymaali 
- Sinkkivalkoispohjamaali 

 

 

TYÖKALUT 
- Taltta kitin poistoon 5-10mm 
- Pieni vasara 
- Kuumailmapuhallin 
- Taltta maalin poistoon 30mm 
- Lasiveitsi 
- Lasitusvasara 
- Siveltimet maaliin; 20mm tai pyöreä  

ja 40mm 
- Sivellin öljyyn 
- Ruuvimeisseli 
- Puukko 
- Kittiveitsi 
- Handy 
- Etikka 
- Puhelinluettelo 
- Rättejä 
- Japaninsaha 
- Papukaijapihdit 


