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Ikkunoiden ja parvekkeiden ovien vaihto 
alkaa 
 

Asunto-osakeyhtiö Rommakko 

Taloyhtiönne ikkunoiden ja parvekeovien asennustyöt aloitetaan 
MAANANTAINA 20.08.2018. Ikkunat yhtiöön saapuvat aamulla kello 8.00 ja 
kun kuorma on saatu purettua, asennustyöt aloitetaan A talon ylimmästä 
kerroksesta, asunnosta numero 20. Huoneistokohtaisen asennusajan 
ilmoitamme vielä erillisellä tiedotteella. 

Työ etenee ylimmästä kerroksesta alaspäin vastapäivään kiertäen asunto 
kerrallaan. 

Asennuspäivän aikana pyrimme aina saamaan asunnon ikkunat sisäpuolelta 
valmiiksi ja asunnot säilyvät asuttuina koko remontin ajan. Asennustöiden 
arvoitu kokonaiskestoaika taloa kohden on noin 3 viikkoa. Lopuksi teemme 
ulkopuolen pellitystyöt. 

A talon ikkunaremontin valmistuttua siirrymme B taloon arviolta syyskuun 
puolivälin tienoilla ja B talon valmistuttua C taloon lokakuun alkupuolella. B ja 
C taloihin jaamme vielä tarkemmat tiedotteet ja valmistautumisohjeet 
lähempänä remonttia. 
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Asennustyö etenee taloyhtiössänne pääpiirteittäin seuraavasti: 

 

 Ensin asennetaan kaikki huoneiston ikkunat, huone kerrallaan ja tämän jälkeen 
parvekkeenovi. 

 Sisäpuolen listoitustyöt tehdään saman tien valmiiksi ja huoneisto säilyy 
asuttuna koko remontin ajan. 

 Ulkopuolen pellitystyöt ja vesipeltien asennus tehdään nostinta apuna käyttäen 
viimeiseksi, kun talon kaikkien asuntojen ikkunat ja parvekkeiden ovet on 
vaihdettu. 

 
 

 Ennakkovalmistelut asunnossanne 

Pyydämme teitä ystävällisesti siirtämään esineet pois ikkunoiden edestä  
n.1,5 m alueelta ja poistamaan verhot ikkunoista. Poistakaa myös mahdolliset 
lämpömittarit, säleverhot yms., mikäli haluatte ne säilyttää. 

 Suojaaminen 

Asennuksesta aiheutuu jonkin verran pölyä huoneistoon, minkä johdosta 
tietokoneet, televisiot, taulut ja muut pölylle arat esineet kannattaa suojata 
lakanoilla, muovilla tms. 

Asentajat suojaavat kulkuväylät ikkunoiden luo sekä ikkunoiden edustan 
asennusmatolla. Tarvitsemme esteettömän reitin ovelta ikkunoiden luo sekä 
vapaata tilaa ikkunoiden eteen (noin 1,5 m). 

 Avain 

Huoneistokohtainen asennusaika ilmoitetaan asukkaalle vähintään 2 päivää  
ennen asennuksen aloitusta. Jos ette ole asennushetkellä kotona, käytämme 
yleisavainta. Mikäli yleisavain ei käy lukkoonne, pyydämme teitä ilmoittamaan siitä 
asentajalle. Turvalukko tulee jättää auki asennuspäivän ajaksi.  

 Lemmikkieläimet 

Lemmikkieläinten on hyvä olla poissa huoneistosta ikkunoiden asennuksen ajan.  
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 Remontin valmistuminen 

Pyrimme saamaan huoneiston ikkunat sisäpuolelta valmiiksi asennuspäivän 
aikana, mutta varautukaa 1–2 asennuspäivään. 

 Siivous 

Työstä syntyy huoneistoon pölyä ja asentajat tekevät vain karkean harjasiivouksen 
ja imuroinnin. Tarkempi siivous ja ikkunoiden pesu jää asukkaan tehtäväksi. 

 Sälekaihtimet 

Sälekaihtimet on asennettu asuinhuoneistojen ikkunoihin ja parvekkeiden oviin jo 
tehtaalla valmiiksi. 

                  Palaute 

 

Kohteen valmistuttua jaamme huoneistoihin kyselylomakkeet, joihin tulee                 
merkitä, mikäli olette havainneet huomautettavaa tuotteissamme tai 
asennuksessamme. Näiden tietojen perusteella toteuteutamme mahdolliset 
korjaavat viimeistelytyöt. 

 

Jos teille tulee kysyttävää, niin olkaa yhteydessä minuun.  

Inwido Finland Oy / TIIVI 
Ari Maunumäki 
puh.0400287784 
ari.maunumaki@tiivi.fi 

 

 

 

 

 


