
 

 

 

 

 

 

 

PINTAMATERIAALIVAIHTOEHDOT 

MUUNNELTAVASSA 

VÄLISEINÄJÄRJESTELMÄSSÄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Puutekniikan koulutusohjelma 

Markkinointi ja tuotekehitys 

Opinnäytetyö 

Kevät 2007 

Jyri Järvinen 



1 

ALKUSANAT 

 

Tämä opinnäyte on tehty Lahden Ammattikorkeakoulun puutekniikan 

koulutusohjelmaan kuuluvana opinnäytetyönä.  

Ohjaavana opettajina toimivat Pentti Perkiömäki ja Mikko Salmi.  

Yrityksen puolelta tietoa antoivat Timo Mölsä ja Marko Toijonen. 

Kiitokseni Jukka-Pekka Bergmanille ja Antti Bergmanille jotka mahdollistivat 

opinnäytteeni aiheen saamisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Lahden ammattikorkeakoulu 

Tekniikan Laitos 

 

Järvinen, Jyri:  Pintamateriaalivaihtoehdot muunneltavassa 

väliseinäjärjestelmässä. 

Puutekniikan opinnäytetyö, 43 sivua, 2 liitesivua. 

Kevät 2007 

 

TIIVISTELMÄ 

 
 
Tässä työssä tutkittiin Heinolassa sijaitsevan HSL Elementsin valmistaman 
muunneltavan väliseinäjärjestelmän pintamateriaalivaihtoehtoja. Tutkimus 
kohdistettiin väliseinäjärjestelmän umpiväliseinäelementteihin. 
 
Tutkimus suoritettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin 
kaikki yrityksen käyttämät pintamateriaalivaihtoehdot henkilökuntaa 
haastattelemalla. Näiden tietojen perusteella tutkimuksessa käytettiin olemassa 
olevaa puutuotekirjallisuutta käytettävistä pintamateriaaleista. Käytetty 
kirjallisuus on pääasiassa tieteellisiä ja julkisista tietokannoista hankittua mm. 
kirjastoista.  
 
Toisessa vaiheessa tehtiin haastattelulomake kerätyn aineiston perusteella. 
Haastattelujen avulla kerättiin tarve- ja kokemusperäistä tietoa 
väliseinäjärjestelmän käyttäjiltä. 
 
Kolmannessa vaiheessa haastattelulomakkeiden kysymykset jaoteltiin taulukoihin 
joista voidaan vertailla toivottuja ominaisuuksia. Haastattelujen tulosten pohjalta 
tuloksia analysoitiin ja selvitettiin, mitä asioita yrityksen asiakkaat tarvitsevat 
väliseinäjärjestelmältä. 
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ABSTRACT 

 
 
 

This study deals with different coating materials that are used in partition 
walls. These modifiable walls are made by HSL Elements which is located 
in Heinola. 
 
The study was carried out in three different stages. In the first stage all the 
coating materials that are used were listed by interviewing the staff in the 
company. Knowledge of these materials was gathered from literature that 
was acquired from public data bases, such as libraries. 
 
In the second stage an interview form was made based on all the acquired 
knowledge. This interview form was sent to architects to gather 
information about the features that are needed by clients who use partition 
walls. 
 
In the third stage the replies from interview forms were analyzed to 
compare all the desired characteristics of coating materials. With this 
information it was possible to conclude what features are needed and 
desired by the clients that use partition walls. 
 
 
Keywords: Partition wall, coating materials 
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1 JOHDANTO 
 
Tässä työssä tutkittiin HSL väliseinäjärjestelmän pintamateriaalivaihtoehtoja 

erilaisissa käyttöympäristöissä. Tutkimuksessa käytettiin olemassa olevaa 

puutuotekirjallisuutta käytettävistä pintamateriaaleista. Käytettävä kirjallisuus on 

pääasiassa tieteellisiä ja julkisista tietokannoista hankittu kuten kirjastoista. 

Tutkimuksen yhtenä keskeisenä tekijänä oli HSL -järjestelmän muunneltavuus, 

joka tarkoittaa väliseinäjärjestelmän elinkaari ja ominaisuuksia käytettävien 

pintamateriaalien perusteella. Tutkimus kohdistettiin väliseinäjärjestelmän 

umpiväliseinäelementteihin. 

 

Työn tarkoituksena oli tutkia valittavia pintamateriaaleja muunneltavassa 

väliseinäjärjestelmässä ja löytää sopivimmat materiaalit asiakkaille 

tilalähtökohdan perusteella. Työn perusteet aloitettiin kartoittamalla ja 

vertailemalla kaikkia käytettävissä olevat pinta- ja runkomateriaalit 

HSL Elements (entinen Heinolan Seinälinja Oy) kuuluu nykyisin PW Interioriin 

ja on perustettu yli 25 vuotta sitten. Yritys toimii kotimaan ja ulkomaan 

markkinoilla. PW Interior on Harjavalta-konserniin kuuluvan Puustelli Group 

Oy:n ja virolaisen järjestelmäväliseiniä valmistavan Wallenium Group Oy:n 

omistama yritys. Ostettuaan HSL Elementsin liiketoiminnan Finnforestilta PW 

Interiorista tuli järjestelmäväliseinien markkinajohtaja Suomessa. 

Väliseinäjärjestelmä kilpailee perinteistä sisäseinää vastaan, joka on valmiiksi 

rakennettu tilaan eikä ole muunneltavissa ilman varsinaista seinän purkua. 

 

HSL Elementsin väliseinäratkaisu suunnitellaan ja asennetaan valmiiksi 

asennuskohteeseen. Kaikki muutostyöt tehdään avaimet käteen periaatteella. 

Väliseinäjärjestelmää voidaan muokata kokonaisuutena tai yksittäisinä osina. 

Seinistä voidaan tehdä uusia huoneita, niitä voidaan poistaa tai siirtää toiseen 

paikkaan. Näin asennuskohteet eivät ole vain kiinteitä huoneita vaan joustavia 

tiloja, joita voidaan muokata kulloisenkin tilanteen mukaan. 
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2 VÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ 
 

Väliseinäjärjestelmän käyttöala on hyvin laaja: toimistoista asuinrakennuksiin ja 

uudistuotannosta saneerauksiin. HSL-väliseinäjärjestelmä kattaa kaikki 

toimistojen seinä- ja ovirakenteet. Järjestelmään kuuluvat lasiseinät, 

umpiväliseinät, ovet, sähköpielet ja otsarakenteet. Järjestelmän etuna on sen 

muunneltavuus ja nopea asennettavuus, listattomat liitokset sekä erityisesti 

jokaisen kohteen erityispiirteiden huomioon ottaminen. 

 

 
KUVIO 1. Väliseinäjärjestelmä Futurassa. 
 

Järjestelmän voidaan sanoa olevan jokaisessa kohteessa omanlaisensa, mutta silti 

väliseinäjärjestelmä noudattaa aina HSL Elements:in väliseinädetaljeja. Seinissä 

ja varsinkin lasiseinien detaljeissa säilytetään kohteen suunnittelijan antamat 

ulkonäköseikat ja materiaalit sekä otetaan huomioon yksityiskohdat. 

  
KUVIO 2. Väliseinäjärjestelmä Futurassa. 
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Väliseinäjärjestelmä tekee mahdolliseksi listattoman asennuksen. Umpi- ja 

lasiseinäelementtien, ovien ja sähköpielien välisiin liitoksiin ei tule minkäänlaisia 

peitelistoja, vaan liitokset itsessään ovat tiiviitä ja mittatarkkoja. Näin profiilit 

saavat hyvin siron ja kevyen ulkomuodon Seinien asennus tehdään lähes 

viimeisenä työnä valmiiden lattiapintojen päälle, jolloin edeltävät rakennustyöt on 

voitu tehdä ns. hallimaisissa tiloissa ilman väliseinien ja ovien aiheuttamia 

haittoja. Seinäasennuksen jälkeen toimistotilat ovat valmiina kalustusta ja käyttöä 

varten.  

 

 
KUVIO 3. Väliseinäjärjestelmä Autobar Finland Oy:ssa. 
 
 

 
KUVIO 4. Väliseinäjärjestelmä Autobar Finland Oy:ssa. 
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HSL-otsarakenteet tehdään tehdasvalmiista elementeistä. HSL-otsiin on helppo 

kiinnittää alapuoliset seinärakenteet: umpiseinät, lasiseinät, ovet ja sähköpielet 

HSL-detaljien mukaisesti. Alakatot kiinnitetään HSL-otsaan normaaliin tapaan 

joko kannatinlistoilla tai listattomasti. HSL-otsat on mahdollista rei´ittää valmiiksi 

jo tehtaalla, jolloin sähkö- ja LVI-töiden teko on mittatarkkaa ja nopeaa. 

Väliseinäjärjestelmää on hyvin helppo muunnella. Jokainen seinä, ovi tai 

yksittäinen elementti voidaan siirtää tai jopa poistaa kokonaan paikaltaan. 

 

 
KUVIO 5. Väliseinäjärjestelmä Tampereen Nokialla. 

 

 
Umpiseinäelementit on valmistettu kertopuurungosta, jonka sisällä on 

polyuretaani- tai vuorivillaeriste ja rakennuslevy molemmin puolin. Pinnoitus 

tehdään asiakkaan valitsemalla pinnoitusmateriaalilla, esim. viilulla, tapetilla tai 

maalilla.  

HSL Elements tarjoaa lisäksi ns. huoltosopimuksia. Tilojen käyttäjä voi tällöin 

tilata seinien siirrot, poistot tai lisäykset aina, kun tilojen käyttö tai käyttäjät 

muuttuvat. 
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KUVIO 6. Väliseinäjärjestelmä Tampereen Nokialla. 

HSL Elements: in seinät tuodaan työkohteeseen, kun lattiapinnat ovat valmiita ja 

luovutetaan avaimet käteen periaatteella. Seinien pystytyksen jälkeen tilat ovat 

kalustettavissa ja valmiina loppukäyttöä varten. 

3 MATERIAALIT 
 
Tutkimustyö alkoi tausta-aineiston keräämisellä ja analysoinnilla. Tämän aikana 

perehdyttiin HSL-väliseinäjärjestelmään ja siinä käytettyihin materiaaleihin. 

Työvaiheen tuloksena määriteltiin yleisesti käytetyt materiaalit ja niiden 

yhdistelmät sekä ominaisuudet. Lisäksi kartoitettiin HSL-väliseinäjärjestelmän 

käyttökohteet ja -ympäristöt. 

 
Tutkimustyö aloitettiin kirjallisuustutkimuksella. Käytettävä kirjallisuus on 

pääasiassa tieteellisiä ja julkisista tietokannoista hankittua mm. kirjastot, luennot 

ja kirjastojen tietokannat.  

 
Kirjallisuusanalyysin tehtävä oli tuottaa tietoa HSL -väliseinäjärjestelmässä 

käytettävien pintamateriaalien perusominaisuuksista ja niiden 

käsittelyvaihtoehdoista. Käytettäviä pintamateriaaleja ovat mm. maalit, petsi, 

lakka, tapetit, viilut, sekä massiivipuut erilaisille pintamateriaaleille, kuten 

lastulevylle, vanerille ja massiivipuulle. 
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Tutkimus kohdistuu siis materiaalien pintaominaisuuksien tutkimiseen eri 

käyttöympäristöissä ottaen huomioon mm. puun kosteuseläminen, lujuus, 

äänieristävyys sekä muut mekaaniset ominaisuudet, kuten esim. 

naarmuuntuminen. 

 

4 PINNOITETUT LASTULEVYT, VANERIT JA MDF 

4.1 Lastulevy 
 

Lastulevyn määritelmä 

 
Lastulevyllä tarkoitetaan puusta tai puumaisista kasvinosista tehdyistä lastuista 

valmistettua levyä, jossa lastut on liitetty toisiinsa niihin lisätyn sideaineen avulla 

painetta ja lämpöä hyväksi käyttäen.(Juvonen ja Pekkinen 1987, 23) 

 
 
Lastulevyjen standardit 

 

Lastulevyluokkien ominaisuudet määritetään nykyisin yleiseurooppalaisen 

standardin SFS-EN 312 mukaisesti. Lastulevyluokat jakautuvat seitsemään eri 

luokkaan ja ne merkitään P-kirjaimella. Luokat ovat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. 

Näistä vakiolastulevyjä paremmin kosteutta kestäviä luokkia ovat P3, P5 ja P7. 

Lastulevyjen testaustulosten käsittelyssä on tullut uutena asiana EN-pohjaisten 

standardien myötä se, että levyn kelpoisuutta määritettäessä otetaan huomioon 

lujuusarvojen vaihtelu sekä levyn sisällä että tuotantoerien välillä. Vanhoja SFS-

standardeja (kumottu 1996) noudatettaessa laskettiin tehtyjen testien keskiarvo, 

jonka piti ylittää standardissa esitetty vaatimustaso. EN-standardien mukaisesti 

keskiarvosta vähennetään keskihajonnasta riippuva varmuusmarginaali. Levyjen 

lujuudet pysyvät käytännössä samana kuin ennenkin, mutta vaatimustasojen 

numeroarvot ovat tästä johtuen EN-standardeissa alhaisempia kuin vanhoissa 

SFS-standardeissa. (puhosboard 2007) 

 

Alla olevassa taulukossa esitetään vanhojen SFS-standardien ja nykyisten EN- 
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standardien mukaisten lastulevyluokkien vastaavuudet 

TAULUKKO 1. Vanhojen SFS-standardien ja nykyisten EN-standardien 
lastulevyluokkien vastaavuudet. (puhosboard 2007). 

B (SFS 3513)  P2 (SFS-EN 312-2)  P1 (SFS-EN 312) 
A (SFS 3513)  P3 (SFS-EN 312-3)  P2 (SFS-EN 312) 
    P3 (SFS-EN 312) 
A1 (SFS 3513)  P4 (SFS-EN 312-4)  P4 (SFS-EN 312) 
V313 (SFS 4152)  P5 (SFS-EN 312-5)  P5 (SFS-EN 312) 
L (SFS 3513)  P6 (SFS-EN 312-6) P6 (SFS-EN 312) 
  P7 (SFS-EN 312-7) P7 (SFS-EN 312) 
 

Lastulevyjen pinnoitteet 

 
Väliseinäjärjestelmän valmistaja ei käytä aina lastulevyä sellaisenaan, vaan 

pinnoitus tehdään valmiiksi valmistustehtaalla.. Lastulevyjä pinnoitetaan eri 

tavoin: nestemäisin, liimattavin tai itsetarttuvin pinnoittein. 

 

Nestemäisillä pinnoiteaineilla pinnoitettuja levyjä ovat silotetut eli spaklatut levyt 

ja maalatut levyt (Kuikka ja Kunelius 1992, 81) 

 

Liimattavilla pinnoitteilla pinnoitettuja levyjä ovat puuviilutetut, 

kertamuovipinnoitetut, kestomuovipinnoitetut, metallipinnoitetut, 

korkeapainelaminaatilla pinnoitetut ja paperipinnoitetut levyt. 

 (Kuikka ja Kunelius 1992,81 ) 
 
 
Puuviiluja korvaamaan on pinnoituskalvoja, jotka jäljittelevät puuta väriltään ja 

pintarakenteeltaan. Pinnoitteen runkona on paperi tai kestomuovi, johon puukuvio 

on painettu. Siihen voidaan painaa myös syyrakenne. 

Paperipinnoitteet ovat lähinnä puuviilun korvikkeita eivätkä tarjoa 

väliseinäjärjestelmään puuviilun tarjoamaa kulutuskestävyyttä. 

 
 
Lastulevyjen ominaisuuksia 

 
Lastulevy on 80–90 prosenttisesti puuta, joten sen ominaisuudet ovat pitkälti 

samanlaisia kuin puun. 
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Tekniset ominaisuudet 

 
Koska lastulevy on suureksi osaksi puuta, sekin on hygroskooppista. Kosteus siis 

määräytyy ympäristön ilman suhteellisen kosteuden mukaan. Kun puu on pilkottu 

ja lastut liimattu levyksi, puun anisotrooppisuudesta johtuvat haitalliset 

ominaisuudet vähenevät oleellisesti. Partikkelien järjestäytymättömyyden ansiosta 

on eläminen levyn pituus ja poikkisuunnassa samansuuruista. Se on noin 5 % 

puun tangentiaalisesta elämisestä. (Kuikka ja Kunelius 1992,82) 

 
 
Lastulevyn ominaisuudet ovat samat levyn eri osissa, joten kappaleet voidaan 

esim. sahata mihin suuntaan tahansa. Tämä helpottaa levyn käyttöä ja vähentää 

hukkapalojen määrää 

 
  

Fysikaaliset ominaisuudet 

 
 

Tiheys 
 
Tiheydellä tarkoitetaan kappaleen massan ja tilavuuden suhdetta. Tiheys vaikuttaa 

oleellisesti lastulevyn fysikaalisiin ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Tiheyden 

kasvaessa lujuus paranee, mutta eräät fysikaaliset ominaisuudet, kuten turpoama 

ja lämmönjohtavuus, huononevat. Tärkeäksi tiheyden tekee se, että sitä useimmin 

käytetään levyn ominaisuuksien säätelyyn. 

(Juvonen ja Pekkinen 1987,225) 
 
 
Kosteus 

 
Kosteusmuutokset aiheuttavat lastulevyssä dimensiomuutoksia. Kosteuden 

aiheuttama lastulevyn tason suuntainen muodonmuutos eli pituusturpoama on 

levyn rakenteen johdosta samansuuruista sekä pituus- että leveyssuunnassa. 

Tasonsuuntainen muodonmuutos on myös huomattavasti vähäisempää kuin puun 

tangentiaali- ja radiaalisuuntainen muodonmuutos, mutta kuitenkin suurempaa 

kuin puun pituussuuntainen muodonmuutos. Paksuusturpoama lastulevyssä on sen 

sijaan monikymmenkertainen pituusturpoamaan verrattuna. Se on myös puun 

paksuusturpoamaa suurempi.  
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Dimensiomuutokset kosteassa ilmassa tapahtuvat kuitenkin suhteellisen hitaasti. 

Huomattavaa turpoamaa ilmenee ainoastaan, kun ilman suhteellisen kosteuden 

muutos jatkuu pitkähkön aikaa. Muutoksia voidaan edelleen hidastaa 

pintakäsittelyillä, etenkin jos saadaan aikaan tiivis pintakalvo. 

 
Lastulevyn oleellisena etuna voidaan pitää myös sitä, että vaikka se hyvin kostean 

ja hyvin kuivan ilman vaikutuksesta turpoaa ja kutisuu, niin se ei kuitenkaan ole 

taipuvainen halkeamaan. (Juvonen ja Pekkinen 1987,227). Väliseinäjärjestelmän 

runko- sekä pintamateriaaliksi lastulevy sopii erinomaisesti sen vähäisen 

kosteuselämisen takia. 

 
 
 
Muita fysikaalisia ominaisuuksia 

 
Alhainen lämmönjohtoluku ja siten hyvä lämmöneristyskyky on lastulevylle kuten 

puutuotteillekin etu. Lastulevyn lämmönjohtoluku on hieman alhaisempi kuin 

vastaavanpainoisen puun lämmönjohtoluku mitattuna kohtisuoraan kuituja 

vastaan. Lastulevyn lämmönjohtoluku kasvaa tiheyden ja kosteuden kasvun 

myötä. (Juvonen ja Pekkinen 1987,228) 

 
Lastulevyt eivät sovellu vesihöyryn läpäisevyysarvojen perusteella höyrysuluksi. 

Ne sallivat normaalin, joskin vähäisen hengittämisen ja soveltuvat siten hyvin 

rakennusmateriaaliksi. (Juvonen ja Pekkinen 1987,228) 

 
Lastulevyillä on puulle ominainen äänenimemiskyky. Tämän johdosta lastulevy 

on hyvä materiaali ääntä imevissä rakenteissa. Äänenimemiskykyä voidaan 

parantaa rei’ityksellä tai urituksella. 

(Juvonen ja Pekkinen 1987,228) 
 

4.2 Pinnoitettu vaneri  
 

Perusvanerit 

 
Vaneri on ohuista puukerroksista – viiluista – liimattu levy. Vanerit jaetaan niihin 

käytettyjen puulajien perusteella koivu, seka- ja havupuuvanereihin. 
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1. Koivuvanerit 
 
Kaikki puukerrokset ovat koivusta tehty. 
 
 
2. Sekavanerit 
 
Pintaviiluna sekavanereissa on aina koivu. Vakiorakenteissa myös liimaviilut ovat 

koivua. Peilikuvarakenteissa kaikki kuivat viilut ovat koivua. 

 
3. Havupuuvanerit 
 
Havupuuvanerit jaotellaan kuusi-, mänty- ja twin-vaneriin 

(Kuikka ja Kunelius 1992, 97) 
 

 
 

Vanerien pinnoitevaihtoehtoja väliseinäjärjestelmässä ovat: 

 
1. Maalit ja lakat 

Maaleiksi soveltuvat vain säteilykuivuvat maalit: akryyli-, alkydi-, epoksi-, 

katalyytti-, polyesteri- ja polyuretaanimaalit. 

 
2. Kertamuovipinnoitteet 

Kertamuovipinnoitteiden sideaineena on kertamuovi. Näissä käytetään usein 

formaldehydiä. 

 
3. Kestomuovit 
 
4. Kuumapuristettavat kalvopinnoitteet 

Hartsilla imeytetty paperi on yleisin kalvotyyppi. Paperi voi olla painopaperia tai 

valkaisematonta voimapaperia. Ulkonäön perusteella painopaperit voidaan jaotella 

seuraavasti: yksiväriset, fantasiakuvioidut ja imitaatiot. 

 
 
5. Muovilaminaattipinnoitteet 

Pinnoitteena on kuumapuristettu melamiini-, fenoli- tai ureamuovilla kyllästetty 

paperi. Soveltuu sisätiloissa vaativiin kohteisiin. Tavallisesti niitä käytetään työ- 

ja pöytätasoissa ja kalusteissa. 

 
6. Puuviilupinnoitteet 

Nämä ovat leikatulla viilulla pinnoitettuja vanereita 
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Teknisten pintojen ominaisuuksia ovat: 

– hyvä kulutuskestävyys 

– hyvä lujuus 

– hyvä pinnan sileys 

– hyvä säänkestävyys 

– hyvä kemikaalien kestävyys 

– hygieenisyys 

– edullinen hinta  

(Kuikka ja Kunelius 1992, 101) 

 
Väliseinäjärjestelmässä vanerin käyttö on harvinaisempaa kuin lastulevyn, mutta 

sitä voidaan käyttää kohteissa, joissa kulutuskestävyys on tärkeintä juuri sen 

teknisten pintojen kestävyyden tuoman edun takia. 

 

4.3 Kertopuu 
 
 

Erikoisvanereista mainittakoon väliseinäjärjestelmässä runkomateriaalina yleisesti 

käytetty kertopuu. Kertopuu on sorvatuista havupuuviiluista liimaamalla 

valmistettu säänkestävä puutuote. Sen valmistusmenetelmällä päästään lähelle 

virheettömän puun lujuusominaisuuksia. Kertopuun lujuusominaisuudet ovat 

paremmat kuin liimapuun tai rakennepuutavaran. Liimatun rakenteensa ansiosta 

kertopuu on suora ja mittatarkka. Se ei vääntyile, ja se elää kosteudessa erittäin 

vähän. Kertopuun paino on 500 kg/m³, ja kosteus toimitushetkellä on 9-10 %.  

(Kuikka ja Kunelius 1992, 99) 

Väliseinäjärjestelmässä käytetään yleisimmin kertopuuta sen runkorakenteessa 
 

4.4 Pinnoitettu MDF (medium density fiberboard) 
 

Väliseinäjärjestelmässä käytetään lastulevyn sekä vanerin lisäksi myös 

puukuitulevyä. Käytännössä tämä tarkoittaa MDF-levyä. 

 

MDF-levy on puukuitulevy joka valmistetaan puukuiduista, jotka liitetään 

toisiinsa lämmön ja paineen avulla. 
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MDF-levyn raaka-aineeksi käyvät lähes kaikki puut tai puumaiset kasinosat, 

esimerkiksi raskaat trooppiset puulajit, joita muu lastulevyteollisuus ei voi käyttää 

ja jotka ovat liian pieniä sahateollisuudelle. Rajoituksia asettavat vain puuraaka-

aineen partikkelien liian pieni koko ja puun sisältämät aineet, esimerkiksi korkea 

pihkapitoisuus. 

(Juvonen ja Pekkinen 1987, 114) 

 
Kuitulevytyypit jaotellaan tiheyden mukaan 

- LDF 300–600 kg/m³ 

- MDF 600–800 kg/m³ 

- HDH >900 kg/m³ 

 
Kuitulevyjä koskevat Suomessa seuraavat standardit ja ohjeet: 

- SFS-EN 317:en Lastulevyt ja kuitulevyt. Paksuusturpoaman määritys 

vesiliotuksen jälkeen  

- SFS-EN 319:en Lastulevyt ja kuitulevyt. Poikittaisvetolujuuden määritys 

- SFS-EN 320:en Kuitulevyt. Ruuvin pitävyyden määritys 

- SFS-EN 382-1:en Kuitulevyt. Pinta-absorptio. Osa 1: Testausmenetelmä 

kuivamenetelmällä valmistetuille levyille. 

- SFS-EN 382-2:en Kuitulevyt. Pinta-absorptio. Osa 2: Testausmenetelmä 

kovalevyille 

- SFS-EN 622-1:en Kuitulevyt. Spesifikaatiot. Osa 1: Yleiset vaatimukset 

- SFS-EN 622-2:en Kuitulevyt. Spesifikaatiot. Osa 2: Vaatimukset kovalle 

kuitulevylle 

- SFS-EN 622-3:en Kuitulevyt. Spesifikaatiot. Osa 3: Vaatimukset 

puolikovalle kuitulevylle. 

- SFS-EN 622-5:en Kuitulevyt. Spesifikaatiot. Vaatimukset 

kuivamenetelmällä valmistetuille levyille (MDF) 

- SFS-EN 12369-1:en Puupohjaiset levyt. Karekteristiset 

rakennesuunnitteluarvot. Osa 1: OSB, lastulevy ja kuitulevy 

(sfs 2007) 
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Ominaisuudet ja käyttö 

 

MDF-levyjä saa nykypäivänä vakiopaksuisina, ohuina (3-6mm) sekä 

kosteudenkestävinä levyinä. 

MDF-levyn oleellisin piirre on sen homogeenisuus; ominaisuudet ovat 

riippumattomia tarkastelusuunnasta. Tiheysprofiili on tasainen eli levyn tiheys eri 

kerroksissa on levyn eri kerroksissa likimain sama. MDF-levyn työstettävyys ja 

pinnankäsittelyominaisuudet ovat erinomaiset. Levy on normaalisti 

vaaleanruskeaa ja tasaväristä. (Juvonen ja Pekkinen 1987, 148) 

 
 
 

Käyttökohteet ovat lähinnä huonekalu- ja kalusteteollisuudessa, joissa kallis 

kokopuu on korvattavissa halvasta raaka-aineesta valmistetulla kokopuuta vain 

hieman raskaammalla MDF-levyllä. MDF korvaa lastulevyä paikoissa, joissa 

tämä on pakko reunalistoittaa tai on pintakäsittely hankalaa. Tyypillisiä kohteita 

ovat jyrsityt pinnat ja profiilit. 

Kaikki puuliitokset ovat mahdollisia, samoin lähes kaikki 

pintakäsittelymenetelmät, mm- värjäys ja painatus. MDF-levyn 

kosteudenkestävyys on oleellisesti riippuvainen käytetystä liimatyypistä. 

(Juvonen ja Pekkinen 1987, 148) 

 
 
Samassa tuotteessa eri valmistajien MDF-levyjä ei tule käyttää keskenään. 

 

5 JALOPUISET VIILUPINNAT 
 

Käsiteltävinä puulajeina ovat väliseinäjärjestelmässä yleisimmin käytettävät 

jalopuut. 
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5.1 Tammi 
 
 

KUVIO 7. Tammiviilu 

 

Tammi on Euroopan monipuolisimmin käytetty lehtipuu, eikä sen käyttö juuri 

vaihtele muotivirtausten mukaan. Paksulustoinen kova ja painava tavara on 

erinomaista materiaalia rakennus- ja konstruktiotarkoituksiin kohteissa, joissa 

vaaditaan suuria lujuuksia. Se sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.  

 
Ohutlustoinen kevyt ja pehmeä tammi on erinomaista materiaalia tasokkaisiin 

sisusteisiin, huonekaluihin, puuveistoksiin ja sorvaustuotteisiin. Siitä leikataan 

myös halutuimmat tammiviilut. 

 
Tammi on pitkäikäinen puu, ja se saavuttaa helposti yli 1000 vuoden iän. Tammi 

kasvaa 18 - 30 m pitkäksi ja läpimittaa kertyy 120 - 180 cm. Sulkeutuneessa 

metsässä kasvavan puun runko on yleensä suora ja hyväkasvuinen. Oksaton 

rungon osa voi olla noin 15 m pitkä. Kierteiskasvua esiintyy yleisesti.  

 
Pinta- ja sydänpuu erottuvat toisistaan terävästi. Pintapuu on yleensä kapea ja 

kellanvalkoinen. Sydänpuu on tuoreena väriltään harmaankeltaista ja tummuu 

myöhemmin ilman vaikutuksesta vaalean- tai tummanruskeaksi. Putkilot erottuvat 

hyvin yhtenäisenä renkaana kevätpuussa. Ydinsäteet ovat hyvin leveät ja selvästi 

tunnistettavissa. Ne muodostavat säteensuuntaiseen leikkauspintaan hyvin 

erikokoisia ja erimuotoisia peilejä, jotka ovat tammelle hyvin tunnusomaisia. 

Tammen rakenne vaihtelee voimakkaasti kasvuolosuhteiden mukaan. Se voi olla 

suora- tai kierteissyistä. Rakenne voi olla hienosyistä tai karkeaa.  
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Puuaine on pintapuuta lukuun ottamatta hyvin säänkestävää ja se kestää hyvin 

maa- ja vesiyhteydessä ilman kyllästyksiä. Puu on painavaa, kovaa, kulutusta 

kestävää ja sitkeää. Sen lujuusominaisuudet ovat korkeammat kuin millään muulla 

eurooppalaisella lehtipuulla.  

 
Tammi sisältää runsaasti parkkihappoja, minkä vuoksi rautaesineet aiheuttavat 

voimakkaan värjäytymisen puussa. Tammen hapot puolestaan ruostuttavat raudan 

ja teräksen nopeasti.  

 
Tammen työstettävyys vaihtelee sen kovuuden ja tiheyden mukaan. 

Leveälustoisen, painavan ja kovan kappaleen sahaus, höyläys ja sorvaus vaativat 

enemmän voimaa kuin ohutlustoisen, kevyemmän ja pehmeämmän kappaleen 

työstö. Työstöjen jälki on tasainen. Hionta onnistuu helposti, ja jälki on sileä. 

Tammen leikkaus viiluiksi onnistuu hyvin.  

 
Tammen liimattavuus on hyvä ja liimasaumoista tulee lujia. Naulat ja ruuvit 

edellyttävät aina esiporausta, mutta nämäkin liitokset pitävät hyvin. Tammen 

liitokset tulisi aina tehdä ilman metalleja. Tammea on helppo värisävyttää, öljytä, 

vahata ja lakata. Myös maalit tarttuvat hyvin, jos sellaisia on pakko käyttää.  

(puukeskus 2007) 

5.2 Pyökki 
 

 
KUVIO 8. Pyökkiviilu 
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Pyökki on yleisimmin ja monipuolisimmin käytetty kovapuu Euroopassa. Se on 

erinomainen materiaali kaikessa sisäkäytössä. Siitä valmistetaan portaita, lattioita, 

parketteja, listoja, paneleita, huonekaluja. Sekä massiivipuiset että viilutetut 

ratkaisut ovat yleisiä. Punapyökki on myös Suomessa yleisin tuontikovapuu. Sitä 

on aina saatavilla leikattuna ja sorvattuna viiluna sekä sahatavarana.  

 
Pyökki on hidaskasvuinen puu, joka parhailla kasvupaikoillaan saavuttaa 40–45 

metrin pituuden ja 150 cm rinnankorkeusläpimitan. Pyökki voi elää yli 600-

vuotiaaksi, mutta yleensä jo yli 120-vuotiaat rungot ovat lahovikaisia, ja puuaines 

on sopimatonta moniin käyttötarkoituksiin. Runko on suora, erittäin 

hyvämuotoinen, kierteinen ja sulkeutuneissa metsiköissä kasvaneella puulla aina 

18 m:iin oksaton. Puun kuori on nuorena ohut, sileä, harmaanvihreä ja usein 

vaalean homeen peittämä. Vanhempana kuori on hopeanharmaa ja läikikäs. 

Toisinaan se on kaarnainen ja tyviosissa se voi olla pitkittäin ja poikittain 

halkeillutta.  

 
Manto- ja sydänpuu eivät väriltään erotu toisistaan. Puuaine on tuoreena 

punertavanvalkoista tai vaaleanharmaata ja punertuu valon vaikutuksesta. 

Sydänpuussa ei yleensä ole mitään omaa erityistä väriä. Puussa esiintyvä 

punertava tai ruskea " valesydänpuu" tai "punasydän" on kasvuolosuhteista 

johtuva sairaus ilmentymä, joka on yleisintä kylmimmillä kasvualueilla.  

 
Valesydänpuu on moninkertaisesti lahoa kestävämpää kuin pyökki yleensä, mutta 

poikkeavan värinsä vuoksi sitä pidetään puun laatua alentavana virheenä. 

Ydinsäteet ovat hyvin leveät, kiiltävät ja terävästi erottuvat. Säteensuuntaisessa 

leikkauksessa ne näkyvät tummempina kiiltävinä pilkkuina ja ne antavat 

puuaineelle tunnusomaisen ulkonäön. Vuosilustot ovat hyvin tunnistettavissa 

vähäputkiloisemman tummemman kesäpuun perusteella.  

Pyökin puuaines on lyhytkuituista, enimmäkseen hyvin suorasyistä, tiivistä, 

kovaa, lujaa, painavaa ja hyvin homogeenista rakenteeltaan. Se on myös helposti 

halkeavaa. Kuivattuna puu reagoi herkästi kosteusolosuhteiden muutoksiin 

turvoten ja kutistuen olosuhteiden mukaan. Tätä taipumusta voidaan osittain 

eliminoida voimakkaalla höyrytyksellä.  

 
Käsittelemättömänä pyökki ei ole säänkestävää. Tuoreena se on erittäin altista 

hyönteisten ja toukkien tuhoille. Kun ilman lämpötila on plussan puolella, tuore 

käsittelemätön pyökkipinta homehtuu ja sinistyy hyvin nopeasti. Pyökki on 
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kuitenkin kovista puista eräs helpoimpia lahokyllästää ja näin käsiteltynä se on 

ulkokäytössä hyvin pitkäikäinen.  

 
Pyökkiä on helppo höyryttää. Höyryttämällä sille saadaan haluttu pysyvä 

värisävy, kuten tuo nykyisin muodissa oleva kevyesti höyrytetty kaunis 

vaaleanpunainen väri. Pyökki on hyvin työstettävää kaikilla työvälineillä. Siitä on 

helppoa sorvata ja leikata viilua. Höyläys ja sorvaus onnistuvat hyvin ja työnjälki 

on kaunis ja sileä. Sitä on helppoa hioa ja kiillottaa. Värit, lakat ja liimat tarttuvat 

hyvin. Erilaisin värisävytyksin pyökillä on helppo imitoida useimpia tunnettuja 

jalopuita. Huolella tehty pintakäsittely myös ehkäisee kosteuden imeytymisen 

puuhun ja sen myötä tapahtuvat muodonmuutokset. (Puukeskus 2007) 

 
 
5.3 Vaahtera 

 

 
KUVIO 9. Vaahteraviilu 

 

Vaahtera voi kasvaa 25 metrin pituiseksi ja jopa 200-vuotiaaksi. Runko on usein 

haaroittunut ja väriltään harmahtava. Ohuen ja sileän kuoren takia runko vioittuu 

herkästi, mutta vanhemmiten kuoresta tulee uurteinen. Metsikössä kasvaneen 

puun runko on suora ja on usein latvukseen saakka oksaton. Harvassa kasvaessaan 

se haaroittuu helposti.  Latvus on leveä ja pallomainen. 

Laadukas vaahteran runko on suora ja korkealle karsiutunut oksista. 

Rinnankorkeudelta rungon läpimitan pitää olla yli 30 cm, eikä rungossa saa olla 

lahoa tai halkeamia. 
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Pinta- ja sydänpuu ovat heikosti erottuvia. Pintapuu on kellanruskeaa tai 

valkeapunertavaa. Sydänpuun väri vaihtelee vaalean punertavasta punertavan 

ruskeaan. Puuaines on hienorakenteista, kovaa ja painavaa sekä kauniskiiltoista. 

Puuaine on lyhyt- ja suorasyistä, ulkonäöltään hyvin hienoa, tiheää ja yhtäläistä.  

 
Kuivana käytettäessä vaahtera on kestävää.  Se on vaikeasti halkaistavaa, mutta 

jokseenkin taipuisaa. Kovuudesta huolimatta sen työstö on helppoa. Höylätyt 

pinnat tulevat erittäin sileiksi, ja niiden pintakäsittely on vaivatonta. 

Laadukas vaahteran puuaines on tasakasvuista ja väriltään tasainen sekä oksaton, 

vain pienet helmioksat sallitaan. (puuproffa 2007) 

 
 

5.4 Koivu 
 

 
KUVIO 10. Koivuviilu 

Rauduskoivun ja hieskoivun puuaineet eivät ulkonäöltään eroa toisistaan. Koivun 

pinta- ja sydänpuu ovat samanvärisiä. Puuaine on kellertävänvalkoista tai saattaa 

vaihdella ruskehtavan ja punertavan välillä riippuen kasvupaikasta, 

kaatoajankohdasta ja kuivauksesta.  

Koivupuu on hyvin tasa-aineista ja tiivistä. Puuaine on joustavaa, taipuisaa ja 

kohtalaisen kovaa. Koivu on kuivattava huolellisesti, koska se lahoaa helposti eikä 

siten ole kovin kosteudenkestävää kuivattunakaan. Kuivauksessa koivun puuaine 
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kieroutuu ja halkeilee helposti sekä siihen voi syntyä värivikoja. Koivua on 

helppo työstää ja pintakäsitellä. 

Koivua käytetään saha-, vaneri-, parketti- ja huonekaluteollisuudessa. Koivua 

käytetään yleisesti lisäksi mm. koriste- ja käyttöesineissä sekä soittimissa.  

Rauduskoivun osittain periytyvä alalaji visakoivu kasvaa luontaisena Suomessa, 

joskin se on hyvin harvinainen. Visakoivun puuaineen solukko on 

poikkeuksellisesti suuntautunut ja puuaineen sisään on tyypillisesti jäänyt kuoren 

osia. Tämä näkyy puuaineessa ruskeana kuviona.  

”Visakoivun puuaine on tummuusasteeltaan vaihtelevaa, erittäin kovaa ja 

painavaa. Sitä ei ole helppo halkaista ja höylättäessä syyt voivat repeillä. 

Sorvattaessa ja hiottaessa pinnoista tulee sileät ja kiiltävät. Visaa käytetään 

arvokkaissa sisustuksissa, parketeissa, huonekaluissa, käyttö-, koriste- ja taide-

esineissä.”  

Rauduskoivun muunnoksena esiintyy myös nk. loimukoivu. Sen, kuten joidenkin 

muidenkin havu- ja lehtipuiden puuaineessa voi olla lainekuviota, jolloin syiden 

suunta aaltomaisesti vaihtelee normaalisuunnasta poiketen. Etenkin vanhojen 

rauduskoivujen tyviosassa muodostuu joskus uloimpiin lustoihin tällaista 

"loimukoivua" (Fagerstedt ym.2004). Loimukoivu on harvinaisuutensa ja 

ulkonäkönsä vuoksi hyvin arvostettua huonekalu- ja viilupuuta. ((Fagerstedt, 

Pellinen., Saranpää ja Timonen. 2004. 184 )   
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5.5 Tiikki (Teak) 

 

KUVIO 11. Tiikkiviilu 

Tiikki on tällä hetkellä arvokkain ja monipuolisin käyttöpuu kaikkeen sisä- ja 

ulkokäyttöön, kun puulle asetetaan hyvin korkeat lujuus- ja kestävyysvaatimukset. 

Suomessa se oli hyvin yleinen huonekalupuu 60-luvulla. Helppohoitoiset 

(öljyttävät) teak-kalusteet. Sittemmin jatkuvan hinnan nousun myötä muut puut 

ovat syrjäyttäneet teakin sisäkäytössä (huonekalut, sisusteet jne.).  

 
Tiikki on lehtensä pudottava puu. Suotuisissa kasvuolosuhteissa sen pituus voi 

olla aina 40 m ja läpimittaa kertyy 90 - 150 cm. Runko voi olla n. 25 m oksaton. 

Rungon muoto ei ole varsinkaan vanhemmilla puilla täysin säännöllinen ja 

symmetrinen poikkileikkaukseltaan.  

 
Manto- ja sydänpuu erottuvat hyvin toisistaan. Manto on väriltään kellertävän 

harmaa ja kapea. Sydänpuulla on tuoreena vaalean kullanruskea tammea 

muistuttava väritys. Tuoreessa leikkauspinnassa voi esiintyä suurtakin värikirjoa 

(keltaista, vihreää jne.). Väri tasaantuu ja tummuu myöhemmin ilman ja valon 

vaikutuksesta vaalean tai tumman ruskeaksi. Sydänpuussa esiintyy usein hyvin 

tummia, melkein mustia juovia, jotka tekevät puupinnan hyvin koristeellisen 

näköiseksi. Pitkittäisleikkauksessa puupinnalla on heikko silkkimäinen kiilto. 

Vuosirenkaat erottuvat selvästi. Suuret huokoset ovat täynnä kalsiumfosfaattia ja 

näkyvät selvästi poikkileikkauksessa valkoisina suonina. Mikäli sitä esiintyy 

paljon, saa puu hieman harmahtavan värisävyn. Myös putkilot voivat olla täynnä 

kalkkia.  
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Puuaine on rakenteeltaan suorasyistä, pientä aaltoilua voi esiintyä. Puu kutistuu 

hyvin vähän kuivuessaan. Puuta on hyvä kuivata, mutta kuivaus tapahtuu melko 

hitaasti. Kuivauksen jälkeen puu on lähes elämätöntä. Sen kosteuspitoisuus ei 

vaihtele ulkoisten olosuhteiden mukaan, koska veden imeytyminen kuivattuun 

puuhun on lähes olematon. Puuaine on hyvin säänkestävää eikä altista 

hyönteisvaurioille.  

 
Tiikin sisältämillä vahoilla ja öljyillä on se ominaisuus, että ne ehkäisevät 

rautaosien korroosiota. Tiikki kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja lämpötilan 

vaihtelua.  

 
Tiikki on keskiraskasta, hyvin lujaa ja kovaa puuta. Se on kuitenkin hyvin 

työstettävissä ja työstöjälki on aina siisti ja viimeistelty. Höyläys, sorvaus ja 

hionta onnistuvat hyvin. Hiottu pinta on helppo kiillottaa, ja pinta on sellaisenaan 

käyttövalmis ja kiiltävä. Puu sopii hyvin viilun leikkaukseen ja sorvaamiseen.  

 
Kovuudeltaan puu vastaa tammea, ja sen lujuudet ylittävät kaikkien 

eurooppalaisten puiden vastaavat arvot.(puukeskus 2007) 

 

6 MAALIT, LAKAT, PETSIT JA KUULTOVÄRI 

6.1 Maali 
 

Maalin tehtävät 

 
Pintojen maalaamisella pyritään moniin erilaisiin tavoitteisiin sen mukaan, mikä 

kulloinkin on tärkeintä. Useimmiten kuitenkin yksi päämäärä tuo mukanaan 

muitakin etuja, esim. pinta saadaan tietyn väriseksi. Maalin tehtävät voidaan jakaa 

suojaustehtäviin, esteettisiin tehtäviin, eristystehtäviin ja taloudellisiin tehtäviin. 

(Ahonen 1997, 8) 

 
 

Suojaustehtävät 

 
Maali suojaa   

– laholta 
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– korroosiolta 

– likaantumiselta 

– mekaaniselta rasitukselta 

– fysikaaliselta rasitukselta 

– kemialliselta rasitukselta 

– lämmön aiheuttamalta rasitukselta 

– äänen aiheuttamalta rasitukselta 

(Ahonen 1997, 8) 

 
 

Esteettiset tehtävät 

 
Maalilla saadaan miellyttävä ulkonäkö ja sellainen väri kuin halutaan. 
 

Eristystehtävät 

 
Maalia käytetään eristämään kosteutta, säteilyä, tulipaloa ja kaasuja (lastulevyt). 

(Ahonen 1997, 81997) 
 
 

 

 

Taloudelliset tehtävät 

 
Maalauksen avulla säästetään huoltokustannuksissa (huoltomaalaukset), 

puhdistus- ja hoitokuluissa ja kulutuskestävyys lisääntyy. (Ahonen 1997, 8) 

 
 

Maalauksen toiminnallisuus 

 
Itse maali on maalaamisessa olennainen tekijä, mutta myös ympäristö ja koko 

väliseinäjärjestelmä tulee ottaa huomioon, jotta päästään haluttuun tulokseen. 

Seuraavassa keskeisiä tekijöitä jotka tulee ottaa huomioon. 
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Pinnan tekninen suunnittelu 

 
Maalin tehtävä on tietyn ulkonäön luominen ja pinnan suojaaminen ympäristön 

rasituksilta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on valittava ominaisuuksiltaan 

sopivin pintakäsittelyaine. Jotta voitaisiin valita käyttötarkoitukseen parhaiten 

soveltuva pintakäsittely, on tunnettava pinnan toiminta kokonaisuutena. Pintaa ei 

voida pitää erillisenä osana, vaan koko väliseinäjärjestelmä ja sen käyttäytyminen 

eri olosuhteissa on otettava huomioon. Edellytyksenä hyvään lopputulokseen 

onkin niiden olosuhteiden tunteminen tarkoin, joihin maalattava rakenne joutuu. 

On siis voitava selvittää käyttötilanteessa vaikuttavat rasitukset. Olosuhteet 

asennustyön aikana vaikuttavat myös maalaustyön onnistumiseen. Samalla tavoin 

puhdistus ja kunnossapito voivat vaikuttaa pinnan ominaisuuksiin. 

 
Sisätilojen olosuhteet 

 
Sisätiloissa vaikuttavat rasitukset jaetaan neljään luokkaan, joista 1 on 

vaikutuksiltaan vähäisin ja 4 vaativin maalauksen toiminnallisuutta ajateltaessa. 

 
Luokka 1 käsittää kuivat sisätilat, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu 

ainoastaan vähäistä mekaanista rasitusta ja pinnoilta ei vaadita pesunkestävyyttä. 

Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi kuivat tilat, kellari-, varasto., ja arkistointitilat 

sekä väestönsuojat. 

 
Luokka 2 käsittää kuivat sisätilat, joissa pintoihin kohdistuu tavanomainen 

mekaaninen rasitus ja joissa pintojen tulee kestää pesua. Tällaisia ovat esimerkiksi 

asuin-, ja toimistohuoneet. 

 
Luokka 3 käsittää kosteat sisätilat, joissa maalattuihin pintoihin kohdistuu 

voimakas mekaaninen rasitus ja pintojen tulee kestää runsasta pesua. Tällaisia 

ovat esimerkiksi keittiöt, pesutilat, luokka-, liike-, potilas-, ja porrashuoneet, 

sisäliikunta- ja yleistilat. 

 
Luokka 4 käsittää sisätilat, joissa pintoihin kohdistuu erityisrasituksia, kuten 

voimakasta mekaanista kulutusta, kemiallista ja ilmastollista rasitusta. Tällaisia 

ovat esimerkiksi lämmittämättömät tilat, laboratoriot, elintarviketeollisuuden tilat, 

leikkaussalit, synnytyshuoneet, poliklinikat ja huoltoasemat. 

(Ahonen 1997, 10) 
 
Väliseinäjärjestelmään kohdistuvat rasitukset kuuluvat pääosin luokkaan 2 ja 3. 
 



24 

Maalaukseen voi syntyä virheitä myöhemmin erilaisten rasitusten vaikutuksesta: 

Näitä rasituksia luovat mm. vesi, lämpö, ilma, sähkö, ääni, säteily, erilaiset aineet 

ja tarvikkeet, eläimet, kasvit ja mikro-organismit 

(Ahonen 1997, 209) 

 
 
Normaalista käytöstä ja kunnossapidosta syntyviä virheitä voidaan ehkäistä 

valitsemalla kovaa kulutusta vaativiin pintoihin kulutusta kestävä maali tai lakka. 

Usein toistuvaa puhdistusta vaativiin kohteisiin on valittava pesua hyvin kestävä 

maali tai lakka. (Ahonen 1997, 209) 

 
 
 
 
 
Alustan muodonmuutosten virheet 
 
Lämpötilavaihtelut saattavat aiheuttaa alustan laajenemista, jolloin maali irtoaa 

alustasta. Kosteuden vaikutuksesta rakenne saattaa laajeta runsaasti niin että maali 

irtoaa. Esimerkiksi puu laajenee syiden poikkisuunnassa 30–40 kertaa niin paljon 

kuin syiden suunnassa. Niinpä puupinnoille käytettävän maalin tulee olla hyvin 

kimmoisaa. Lastulevyllä, MDF:llä ja vanerilla kosteuseläminen on hyvin pientä. 

 
 
 
Ilman aiheuttamat maalipinnan virheet 
 
Ilman sisältämät epäpuhtaudet vaikuttavat rasittavasti maalipintaan, mikä on 

tarkoin otettava huomioon maalityypin valinnassa. 

 
 
Sähkön aiheuttamat maalipinnan virheet 
 
Maalipintojen sähköiset ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti pintojen 

likaantumiseen. Jos pinta kerää staattista sähköä, se likaantuu helposti. 

 
 
 
 
Äänen aiheuttamat maalipinnan virheet 
 
Erityyppiset pinnat imevät eri tavoin ääntä. Pintoja, jotka on tarkoitettu ääntä 

eristäviksi imupinnoiksi, ei pidä maalata tiiviillä maalilla. 
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Säteilyn vaikutus maalipintaan 
 
Auringon valo sisältää näkyvän valon lisäksi ultravioletti- ja infrapunasäteitä. 

Infrapunasäteet vaikuttavat pintaa lämmittävästi. Ultraviolettisäteet kellastuttavat 

lakattua puuta. Puupinnat ovat aina, mikäli ne joutuvat kosketuksiin 

auringonvalon kanssa, lakattava UV-suoja-aineita sisältävillä lakoilla. 

 
 
Aineiden ja tarvikkeiden aiheuttamat virheet 
 
Maalipintaan ulkopuolelta kohdistuvia rasituksia voivat olla esimerkiksi 

voimakkaat pesuaineet, tahra-aineet jne. Valittavan maalityypin pitää olla kestää 

kulutusta hyvin. 

 
 

6.2 Lakka, petsi ja kuultoväri 
 

Lakka 

 
Lakaksi nimitetään pinnankäsittelyainetta, joka antaa läpikuultavan ja läpinäkyvän 

kalvon käsiteltävän materiaalin pinnalle. (Markkanen 2003). Lakkaus jättää 

alusmateriaalin näkymään ja joissakin tapauksissa korostaa sen 

erityisominaisuuksia, sillä lakat eivät sisällä peittäviä pigmenttejä. Lakkausta 

käytetään pintakäsittelymenetelmänä silloin, kun alusmateriaali halutaan suojata 

erilaisilta rasituksilta, Samalla saadaan alusmateriaalin ominaisuudet, kuten 

erityiset kuvioinnit ja väri näkyviin. 

(Ahonen 1997, 189) 
 
Lakka voi olla kostuttavaa kostuttaen puupinnan niin, että se saa tummemman ja 

syvemmän sävyn. Ei-kostuttava lakka antaa alustalle vaaleamman sävyn, joka 

näyttää luonnollisemmalta. Kostuttavaa lakkaa tarvitaan tummilla ja tummaksi 

petsatuilla pinnoilla. (Markkanen 2003) 

 
Petsi ja kuultoväri 

 
Petsi ja kuultoväri levitetään puupohjaiselle alustalle antamaan sille läpinäkyvä 

pinta halutulla sävyllä. Tavallisesti tämän suojaksi levitetään vielä kirkaslakka 

suojaksi ja parantamaan pinnan laatua. (Markkanen 2003) 
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Petsi on väriaineliuos. Kuultoväri sisältää kiinteitä mikropigmenttejä usein 

yhdessä liuenneiden väriaineiden kanssa oikean sävyn saavuttamiseksi. 

Mikropigmentti antaa huomattavan paljon paremman valonkestävyyden kuin 

liukenevat väriaineet. (Markkanen 2003) 

 
 

Petseiltä ja kuultoväreiltä vaaditaan hyvää valonkestävyyttä, hyvää imeytymistä 

alustaan, tasaista levittymistä (puun rakenne tulee esiin), huokosten hyvää 

värjäytymistä, sekä happojen, emästen ja formaldehydin kestävyyttä.(Markkanen 

2003) 

 

 

Liuoteohenteiset aineet 

 
Aikaisemmin ympäristö- ja terveysvaaralliset hiilivedyt ja glykolit on poistettu ja 

korvattu alkoholilla ja estereillä. Nykyisin ovat vallalla seuraavat tyypit: 

 
– Liuoteohenteiset aineet liukenevilla väriaineilla. Käyttönä ovat sävytyspetsit 

lakoille ja petseille. 

 
– Liukenevat väriaineet, mikropigmentit ja sideaineet. Ns. yleispetsi, joka on 

hieman peittävä, antaa hyvän valonkestävyyden, on haponkestävä sekä 

lämmönkestävä. Tällä on erittäin hyvä petsausvaikutus kaikille puulajeille sekä 

negatiivinen värittyminen. 

 
– Liukenevat väriaineet, erikoispigmentti ja sideaine. Tämä on kokonaan tai 

puolipeittävä petsi/kuultoväri joka antaa tasaisen värittymisen ja sävyttää puun 

huokosia ja juovia sekä hävittää alustassa tapahtuneita värimuutoksia. Nämä ovat 

valon-, hapon- ja lämmönkestäviä. 

(Markkanen 2003) 
 

 

 

Vesiohenteiset aineet 

 
– Liukenevat väriaineet ja pieniä määriä raskaita liuotteita. 

Nämä antavat happopetsatun ulkonäön ja positiivisen värittymisen sekä 

vahvistavat puun kuviointia. Esim. kuuselle ja männylle on ruskeita ja harmaita 

värisävyjä. Nämä ovat valon-, hapon- ja lämmönkestäviä. 
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– Liukenevat väriaineet, joskus sideaineita ja pieniä määriä liuotteita. 

Nämä vahvistavat puun kuviointia ja värisävyjä on suuri joukko. Nämä ovat 

valon-, hapon- ja lämmönkestäviä. 

 
– Liukenevat väriaineet, mikropigmentti ja sideaine. Toimii yleispetsinä joka on 

suhteellisen peittävä. Näillä on hyvä valon-, hapon-, ja lämmönkestävyys. Näillä 

on erittäin hyvä petsausvaikutus kaikille puualustoille. 

 
 
– UV-kestävät väriaineet, jotka toimivat erikoispetsinä UV-kovettuville lakoille. 

Nämä ovat läpinäkyviä ja suhteellisen peittäviä petsisävyjä. Nämä ovat valon-, 

sekä lämmönkestäviä. 

 
– Erikoisväriaineet ja sideaineet. Nämä antavat kaksisävyvaikutuksen täydellä 

peittokyvyllä esim. vaaleampi/tummempi sininen riippuen alustan imukyvystä. 

Tämä antaa petsatun ja maalatun yhteisvaikutuksen kerralla. Nämä häivyttävät 

tehokkaasti alustan virheitä. (Markkanen 2003) 

 
 

 

7 TAPETTI JA MUOVIPÄÄLLYSTEET 

7.1 Tapetti 
 

Määritelmä 

 
Tapeteiksi nimetään kaikkia niitä päällysteitä, joiden taustamateriaalina on paperi. 
 
Tapetit voidaan jakaa seuraaviin pääryhmiin: 
 
1. Paperitapetit 

a) kevyet paperitapetit; painoltaan 100 g/m² 

b) keskiraskas paperitapetti; painoltaan 130–150 g/m² 

c) raskas paperitapetti; painoltaan 160–180 g/m² 

 
2. Duplex-paperitapetti 
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Kaksikerrostapetti, josta pintastruktuuri ei häviä liisteröinnin 

yhteydessä. Paino 180–220 /m². 

 
3. Vinyylitapetit 

a) sileä paperitaustainen vinyylitapetti 

b) profiloitu vinyylitapetti 

 
4. Flokkitapetit 
 
5. Tekstiilitapetit 

a) loimilankatapetit 

b) kudostapetit 

 
6. Luonnonmateriaalitapetit 

a) ruohotapetit 

b) korkkitapetit 

c) kivitapetit 

d) puutapetit 

e) lehtitapetit 

f) silkkitapetit 

 
7. Metallitapetit 

a) metallisoidut tapetit 

b) metallitapetit (metallipintainen) 

 
8. Valokuvatapetit 

a) maisematapetit 

b) valokuvatapetit 

 
9. Struktuurivinyylitapetit 
 
10. Panoraamatapetit 
 
11. Tikku- eli purutapetit 
 
(Ahonen ja Pihkala 1997, 7) 
 

 
Tapetin käyttö pintamateriaalina 

 
Tapetilla saadaan aikaan elävä, moni-ilmeinen ja pehmeältä vaikuttava pinta, ja 

sopivalla tapetilla saadaan tilaan haluttu väri ja tunnelma. Nykyiset tapetit ovat 
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täysin pesunkestäviä ja voivat näin korvata maalatun pinnan tietyissä kohteissa. 

Tästä huolimatta on harkittava, minkälaisen rasituksen kohteeksi tapettipinta 

joutuu. Kaikille tapeteille on luokiteltu niiden valonkestoarvo sekä 

pesunkestävyys. 

 

 
Tapettia valitessa on syytä muistaa, että useat tapettilaadut ovat puhtaita 

luonnontuotteita: korkkia, ruohoa, silkkiä ja luonnontekstiilikuitua. Tapetin 

vaihtaminen uuteen on erittäin helppoa moniin muihin pintamateriaaleihin 

verrattuna. 

 
Tapettia valitessa tulisi ottaa huomioon mm. seuraavia seikkoja: 
 
Värien vaikutus 

– aurinkoisissa tiloissa voidaan käyttää kylmiä värejä 

– hyvin valaisevat värit tuovat tilan lähemmäksi 

– taitetut värit vievät tilan taaksepäin 

– lämpimät värit sopivat taukohuoneisiin/odotusalueelle 

 
Tilan käyttötarkoitus 

– käytäviin ja auloihin voidaan valita vinyylipintainen tapetti, koska se on helppo 

puhdistaa 

– pienikuvioiset tapetit suurentavat huonetta 

– tummat suurikuvioiset tapetit pienentävät tilaa 

– vaakaraitainen tapetti mataloittaa ja leventää huonetta 

– pystyraitainen tapetti saa matalan huoneen näyttämään korkeammalta 

(Ahonen ja Pihkala 1997, 11) 

 

 

7.2 Muovipäällysteet 
 

Muovin käytön perusteita 

 
Muovipäällysteiden valmistajat ovat kyenneet kehittämään tuotteitaan niin, että ne 

ovat nykyisin helposti puhtaana pidettäviä eivätkä kutistu pitkäaikaisessakaan 
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käytössä. Kutistuminen on saatu estetyksi käyttämällä päällysteiden 

pohjamateriaalissa elämätöntä lasikuitua. 

 
Nykyisin muovisia seinänpäällysteitä käytetään kosteiden tilojen lisäksi kaikissa 

tiloissa, joissa seinäpinnoilta vaaditaan helppohoitoisuutta ja kosteuden 

kestävyyttä, mm. eteisissä, sairaaloissa, toimistoissa ja keittiöissä. 

 
 

Muovisten seinänpäällysteiden erityisominaisuuksia 

 
Muovisilla seinänpäällysteillä on erityisominaisuuksia muihin päällysteisiin 

verrattuna. Muovipäällyste on joustava, joten se sallii alustan elämisen 

kosteusvaihtelujen mukaan. Muovipäällyste voidaan puhdistaa voimakkaitakin 

menetelmiä, jopa harjausta käyttäen. Muovipäällysteen pinta on pehmeä, joten se 

imee ääntä ja toimii siten melun vaimentimena. Muovipäällyste on 

koostumukseltaan muuttumaton, se ei mätäne eikä lahoa  

(Ahonen ja Pihkala 1997, 48) 

 
 
 

Muovipäällystetty pinta voidaan maalata mm. alkydivahvisteisilla 

lateksimaaleilla, mikäli pinnan värejä halutaan muuttaa. 

 
Voimakkaasti värjätyt tai väriainetta sisältävät alustamateriaalit saattavat aiheuttaa 

muovipäällysteissä värivikoja. Väriviat aiheutuvat muovipäällysteen materiaalina 

käytetyn muovin pehmittimien vaeltamisesta alustamateriaaliin, jossa pehmittimet 

saattavat reagoida alustassa olevien väriaineiden kanssa. Tällaisia ilmiöitä on 

havaittu kiinnitettäessä muovipäällysteitä mm. ”vihreän lastulevyn”, puolikovan 

kuitulevyn sekä lateksimaalilla maalatun pinnan päälle. Pehmitinvaellus voidaan 

estää käsittelemällä alusta alkydipohjamaalilla.. 

(Ahonen ja Pihkala 1997, 48) 

Erityiskohteissa on syytä varmistaa muovipäällysteen paloluokitus. 

 
 

 

Muovitapetit 

 
 
Muovitapetiksi luokitellaan päällyste, jonka kokonaispaksuus on alle 0,8 mm. 
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Muovitapetit ovat kaksikerroksisia. Niissä on pohjamateriaalina tavallisesti paperi, 

kangas tai lasikuituharso. Muovitapettien tuoteselosteista löytyy mm. niiden 

valonkesto sekä pesunkesto arvot.  Muovitapetteja ovat: 

 
a) Vinyylitapetit. 

– käyttökohteina mm keittiöt, eteiset 

 
 
b) Struktuurivinyylitapetit 

– käyttökohteina lähinnä kodin tilat 

 
 
c) lasihuopapohjainen vinyylitapetti 

– käyttökohteina kodin kosteat tilat 

 
 
d) Tekstiilipohjainen vinyylitapetti 

– Käyttökohteina kaikki kodin tilat, koulut, sairaalat, toimistot, 

pankit jne. 

– tuoteselosteen erityismerkintänä paloluokitus 

 
e) Lasikuitupohjainen rappaustapetti 

– käyttökohteena kaikki kodin / julkisten tilojen seinäpinnat silloin, 

kun halutaan valkoisia struktuuripintoja 

– tuoteselosteen erityismerkintänä paloluokitus 

(Ahonen ja Pihkala 1997, 49) 

8 TUTKIMUSOSUUS 

8.1 Tutkimuksen tarkoitus 
 

Tutkimuksessa käytettiin haastatteluja, joiden avulla kerättiin tarve- ja 

kokemusperäistä tietoa HSL -järjestelmän käyttäjiltä. Haastattelujen tarkoitus oli 

rajata tutkimusta tuotteen käyttäjien kannalta keskeisimpiin asioihin. Toisin 

sanoen haastatteluissa kerätään tietoa ominaisuuksista, joita HSL -tuotteilta 

toivotaan eri käyttöympäristöissä. Haastateltavina toimi yhteensä viisi arkkitehtia 

sekä suunnittelijaa. 
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Haastattelujen avulla kartoitettiin loppukäyttäjien tarpeita väliseinäjärjestelmää 

koskien käytettäviä pintamateriaaleja ja niiden vikoja sekä elinikää. Työn 

tarkoituksena oli tutkia valittavia pintamateriaaleja muunneltavassa 

väliseinäjärjestelmässä ja löytää sopivimmat materiaalit asiakkaille 

tilalähtökohdan perusteella. 

8.2 Haastattelulomake 
 

Haastattelulomakkeen kysymyksien vaihtoehdoissa voitiin valita useampikin 

vaihtoehto kuin yksi. Haastattelulomake on liitteenä. 

9 TULOKSET 
 
 

Mitkä ovat yleisimpiä väliseinäjärjestelmän käyttökohteita? 
 
Suunnittelijat jotka olivat haastateltavina, käyttivät väliseinäjärjestelmää 

yksinomaan toimistotiloihin.  

 
 
Mitkä ovat yleisimmin käytettyjä pintamateriaaleja? 
 
 
Taulukko 3. Yleisimmin käytetyt pintamateriaalit 
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Maalaus sekä puuviilu ovat selvästi yleisimmät pintamateriaalivaihtoehdot, 

muovipinnoite lähes yhtä käytetty. Tapettia käytetään harvemmin, koska se 

materiaalina soveltuu kapeammalle käyttöalalle kuin muut valitut 

kestävämmät pintamateriaalit. HSL Elementsin yleisimmin käytetyt 

pintamateriaalit ovat maalattu pinta ja muovivinyyli-pinnoite.  

 

 

Mitkä ovat yleisimmin käytettyjä puulajeja viilupinnoissa? 

 

Taulukko 4. Puulajivalinnat viilupinnoiksi 
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Kun puulajia valitaan viilupintoihin, valitaan se lähinnä ulkonäön perusteella 

siten, että se sopii suunnittelijoiden valitseman sisustusmateriaalin ja väriskaalan 

mukaisesti. Yleisimpinä puulajeina tällä hetkellä käytetään tammea ja koivua. 

Puulajivalintaan vaikuttaa myös yleisesti sisustuksessa vallalla olevat trendit, 

jotka vaihtelevat aika ajoin.  

 

 
Mikä pinnoite puupintoihin yleisimmin valitaan? 
 
Kaikki suunnittelijat valitsevat lakkauksen viilupintoihin. Petsausta tai puun 

värjäystä ei käytetä juuri laisinkaan. Lakkauksen valinnan suurin valintakriteeri on 

saada elementtien kulutuskestävyys paremmaksi. 
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Mitä eri valintakriteerejä käytetään pohdittaessa pintamateriaalivalintoja? 
 
Taulukko 5. Halutut ominaisuudet pintamateriaaleissa 
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Suurimpana kriteerinä pintamateriaalin valinnalle on sen visuaalinen ilme sekä 

edukas hinta. Myös kulutuskestävyyttä arvostetaan paljon. Tämä selittää maalatun 

pinnan sekä muovivinyylin suurinta käyttöä. Maalatun pinnan kustannukset ovat 

materiaaleista pienimmät ja siihen on helpointa tarvittaessa tehdä 

huoltokorjauksia. 

 

Voidaanko arvioida väliseinäjärjestelmän käyttöikää asennuskohteessa? 
 

Taulukko 6. Arvioitu käyttöikä asennuskohteessa. 
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Suurin osa väliseinäjärjestelmässä pyritään pitämään käyttökohteessa yli 

kymmenen vuotta. Käyttöikään vaikuttaa tosin myös organisaation pysyvyys ja 

väliseinäjärjestelmän kuluminen. 

 

 

Voidaanko arvioida väliseinäjärjestelmän muunneltavuusvälejä 
asennuskohteessa? 

 

Taulukko 7. Arvioitu muunneltavuusväli asennuskohteessa 
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Vastaukset jakaantuivat suhteellisen tasaisesti kaikkiin kohtiin. Osan mukaan 

suunnittelijoista väliseinäjärjestelmää muunnella kohtalaisen usein, joidenkin 

mielestä sitä ei muunnella juuri laisinkaan. Suurin vaikuttaja järjestelmään on 

tilojen käyttämä asiakas/yritys sekä aika jona yritys toimii tiloissaan. ”Mitä 

useammin vuokralainen vaihtuu, sitä useammin soi järjestelmäväliseinien 

valmistajan puhelin”, sanoo PW Interior Oy;n toimitusjohtaja Esa Paasonen. 
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Mitkä ovat yleisimpiä vikoja pintamateriaaleissa? 
 

 

1. Maalattu pinta 

 

Taulukko 8. Maalipinnan vikoja 
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Maalipinnan likaantuminen ja (pesusta osittain johtuva) värien haalistuminen ovat 

maalipinnan suurimpia ongelmia. 

 

2. Tapetti 

 

Taulukko 9. Tapettipinnan vikoja 
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Vähäinen tapetin käyttö johtuu siitä, että se koetaan helposti naarmuntuvaksi 

ja repeytyväksi materiaaliksi, etenkin väliseinäjärjestelmän muunneltavuutta 

huomioidessa. Nykyisenä toimitilojen nopeasti vaihtuvana aikana on parempi 

käyttää kestävämpiä materiaaleja, jotka kestävät suhteellisen usein tapahtuvat 

muutostyöt.  

 

3. Muovipinnoite                

 

Taulukko 10. Muovipinnan vikoja 
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Muovipintojen suurimpana ongelmaa pidettiin sen likaantumista. Tosin 

materiaalina muovipinnoitteet ja erityisesti muovivinyylit ovat helposti 

puhdistettavia. Muovivinyylipinnoite on kuitenkin HSL Elementsin 

valmistamien järjestelmien useimmin valittu pinnoite sen hinta/laatu suhteen 

sekä sen materiaaliominaisuuksien takia 
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4. Puuviilu      

 

Taulukko 11. Viilupintojen vikoja 
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Puuviiloja käytettäessä naarmut ja kolhut ovat suurimpia ongelmia. Haastattelujen 

perusteella puuviili koetaan arvokkaimpana materiaalina. Tämä selittää 

lakkauksen suosion, jolloin kulutuskestävyys kohenee sekä jossakin määrin myös 

korjausmahdollisuus. 

 

Voidaanko nimetä pitkäikäisimpiä pintamateriaaleja? 

 

Taulukko 12. Pitkäkestoisimmat pintamateriaalit 

Pitkäkestoisimmat pintamateriaalit

0

1

2

3

4

Maalattu pinta Tapetti Muovipinnoite Puuviilu

Va
lit

tu
je

n 
va

ih
to

eh
to

je
n 

lk
m

  

 



39 

Maalatun pinnan parhaimpana ominaisuutena käyttöiän kannalta pidettiin sen 

hyvää huollettavuutta, eli uudelleen maalausta. Puuviilua taasen käsitellään 

varovaisimmin jo sen korkeamman laadun vaikutelman vuoksi.  

 

 

Voidaanko nimetä lyhytikäisimpiä pintamateriaaleja? 

 

Taulukko 11. Lyhytikäisimmät pintamateriaalit 
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Suunnittelijoiden mukaan erityisesti tapetti ja jossakin määrin muovipinnoite 

kolhiintuvat ja repeytyvät jo työmaavaiheessa. Tapetin käytöllä saadaan moni-

ilmeisin pintamateriaaliratkaisu, mutta sen käyttökohteen tulee olla perinteisen 

vilkasta toimistokohdetta materiaalia vähemmän rasittava, kunnes tapetin 

ominaisuuksia saadaan parannettua kulutuskestoltaan.   

 

10 TULOSTEN ARVIONTI 
 

Haastattelujen tarkoituksena oli kerätä tietoa niistä ominaisuuksista, joita 

väliseinäjärjestelmän pintamateriaaleilta toivotaan. 
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Päällimmäisenä kriteerinä pintamateriaalia valittaessa suunnittelijoilla ovat 

materiaalin visuaalinen ilme, kulutuksen kestävyys ja edullinen hinta. 

Näiden ominaisuuksien perusteella suositummat vaihtoehdot ovat maalatut pinnat, 
muovivinyyli ja puuviilut. 
 
Nykypäivän muuttuvissa yritysten tiloissa väliseinäjärjestelmän 

muunneltavuusvälit vaativat materiaaleilta paljon kestävyyttä niin mekaanista 

rasitusta kuin ilmasta johtuvia epäpuhtauksia sekä auringonvaloa vastaan.    

 Maalatulla pinnalla saadaan täsmälleen haluttu väripaletti muuhun sisustukseen 

sopivaksi. Huollettavuus maalatulla pinnalla on myös helpompaa kuin muilla 

materiaaleilla. Maalatun pinnan kustannukset ovat edullisemmat kuin muilla 

vaihtoehtoisilla pintamateriaaleilla. 

 
Puuviilun käytöllä saadaan moni-ilmeisempää ilmettä väliseinäjärjestelmään joka 

sopii sisustuksessa käytettävään väriskaalaan/palettiin. Puuviilun suojaksi lakkaus 

valittiin sopivan parhaaksi käsittelyksi. Tällöin saadaan lakan tyypistä riippuen, 

värisävyjä muokattua haluttuun suuntaan, jos siihen on tarvetta. Lakkaus myös 

suojaa viilupintaa käytössä naarmuilta ja kolhuilta sekä auringonvalon haitoilta, 

jos väliseinä on suorassa yhteydessä auringon valoon. Puuviilupinnoitteet ovat 

haastateltavien mielestä arvokkain pinnoite, tai ainakin ne antavat tämän 

vaikutelman, joten sitä käsitellään varovaisemmin kuin muita materiaaleja mikä 

johtaa pidempään käyttöikään.  

 
Muovipintojen käyttö on yleistä ja niiden kulutuskestävyys on parempaa kuin 

tapetin joten tämäkin pintamateriaali sopii lähes kaikkiin asennuskohteisiin. Tosin 

suunnittelijoiden mielestä myös muovipintojen kestävyys ja huoltomahdollisuudet 

eivät vastaa maalatun pinnan tasoa, joten tätä materiaalia valittaessa tulee ottaa 

tarkasti huomioon asennuskohde. Materiaalin käyttöiän ja kestävyyden kannalta 

muovipinta jää maalatun pinnan sekä puuviilun ja tapetin välimaastoon. 

Muovivinyylipinnoite on kokonaisuudessa HSL Elements:in valmistamien 

väliseinäjärjestelmien yleisin pinnoite. 

 
 
Kysymykset koskien järjestelmäväliseinän elinikää ja muunneltavuusvälejä 

osoittavat, että väliseinäjärjestelmää muunnelmaan vuosien mittaan ja sen oletettu 

maksimikäyttöikä on noin 10 vuotta. Tämän takia materiaaleilta haluttiin 

kulutuksen kestävyyttä, mikä rajoittaa tapetin käyttöä pintamateriaalina. 
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Tapetin käytön suurin haitta on sen kulutuksen kestämättömyys. Nykyaikaisilla 

tapeteilla päästään hyvään pesunkestävyyteen, jos asennuskohde ympäristöineen 

on altis likaantumaan. Tosin mekaaniselle rasitukselle kohdistuva tapettipinta ei 

pärjää muille vaihtoehdoille. Visuaalisen ilmeen kannalta tapetilla saadaan 

hyvinkin erilaisia vaihtoehtoja, joten se sopii käytettäväksi ympäristöissä, joissa 

altistuminen mekaaniselle rasitukselle ja likaantumiselle on vähäisempää. Toisin 

sanoen sen käyttökohteena tulisi olla ns. rauhallisemmat tilat toimistoissa, eikä 

sesovellu käytettäväksi julkisissa tiloissa tai kouluissa. Nykyaikaiset tapetit ovat 

kulutuskestävyydeltään keskenään hyvinkin erilaisia, mikä johtaa osittain 

vääristyneeseen ennakkoluuloon tapettien kestävyydestä. Silti suurimmat syntyvät 

viat näihin pinnoitteisiin ovat naarmut ja repeytymiset joiden korjaus 

mahdollisuudet rajoittuvat lähinnä uudelleentapetointiin. Rikkinäiset tai maalilla 

korjatut naarmut pistävät helposti silmään ja antavat epäsiistin yleisvaikutelman.  

 
 
Materiaalia valittaessa käy haastattelujen sekä materiaaliominaisuuksien 

perusteella ilmi, että väliseinäjärjestelmän ollessa aktiivisessa käytössä ja 

muunneltaessa sitä aika ajoin maalatut pinnat ja puuviilu ovat parhaat vaihtoehdot. 

Rauhallisemmat tilat ja pitkäaikainen käyttö rajoittamalla väliseinäjärjestelmän 

muunneltavuutta antavat lisää pintamateriaalivaihtoehtoja muovipinnoille sekä 

tapetin käytölle.  

 

11 YHTEENVETO 
 
Työn tarkoituksena oli tutkia väliseinäjärjestelmän pintamateriaalivaihtoehtoja 

erilaisissa käyttöympäristöissä. Tutkimus kohdistettiin väliseinäjärjestelmän 

umpiväliseinäelementteihin. 

 
Tutkimus suoritettiin kolmessa vaiheessa: Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin 

kaikki yrityksen käyttämät pintamateriaalivaihtoehdot henkilökuntaa 

haastattelemalla. Saadun aineiston perusteella määritettiin käytettävien materiaalin 

ominaisuuksia olemassa olevan puutuotekirjallisuuden perusteella. Kirjallisuus oli 

pääasiallisesti tieteellisistä julkaisuista ja julkisista tietokannoista hankittua. 

Toisessa vaiheessa tehtiin haastattelulomake kerätyn aineiston perusteella. 

Haastattelut kohdistettiin arkkitehteihin jotka käyttävät väliseinäjärjestelmää, ja 

haastattelulla pyrittiin tutkimaan heidän tarpeitaan, toivomuksiaan ja 



42 

vaatimuksiaan, joita he asettavat väliseinäjärjestelmän 

pintamateriaalivaihtoehdoille. 

Kolmannessa vaiheessa haastattelulomakkeiden kysymykset jaoteltiin taulukoihin, 

joista voidaan vertailla toivottuja ominaisuuksia.  

 
Haastattelujen tulosten pohjalta tuloksia analysoitiin ja selvitettiin, mitä asioita 

yrityksen asiakkaat tarvitsevat väliseinäjärjestelmältä. 

Tulosten analysoinnissa selvitettiin, mitkä materiaalit tukevat näitä ominaisuuksia 

ja mitä ongelmia tiettyjen materiaalien kohdalla on. 
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LIITE 1 
 
1. Mitkä ovat yleisimpiä väliseinäjärjestelmän käyttökohteita? 

a) Toimistot 
b) Koulut 
c) Asuinkohteet 
d) Jokin muu, mikä? 

 
2. Mitkä ovat yleisimmin käytettyjä pintamateriaaleja? 

a) Maalattu pinta 
b) Tapetti 
c) Muovipinnoite (esim. muovivinyyli) 
d) Puuviilu 
e) Jokin muu, mikä? 

 
3. Mitkä ovat yleisimmin käytettyjä puulajeja viilupinnoissa? 

a)Jokin sisustuksessa vallalla oleva. ns. trendi puulaji 
b) Tammi 
c) Pyökki 
d) Vaahtera 
e) Koivu 
f) Jokin muu, mikä? 

 
4. Mikä pinnoite puupintoihin yleisimmin valitaan? 

a) Lakkaus 
b) Petsaus, värjäys 
c) Maali 

 
5. Mitä eri valintakriteerejä käytetään pohdittaessa pintamateriaalivalintoja 

a) Kulutuskestävyys (mekaaninen rasitus, esim. naarmuuntuminen) 
b) Värien haalistumisen / tummumisen kesto (esim. auringonvalon 
takia) 
c) Puhtaana pidon helppous 
d) Äänieristävyys 
e) Visuaalinen ilme 
f) Raha 
g) Jokin muu, mikä? 

 
6. Voidaanko arvioida väliseinäjärjestelmän käyttöikää asennuskohteessa? 

a) 1-4 v. 
b) 4-8 v. 
c) 8-10 v. 
d) 10- 

 
7. Voidaanko arvioida väliseinäjärjestelmän muunneltavuusvälejä  
asennuskohteessa? 

a) 1-3 v. 
b) 3-6 v. 
c) 6-8 v. 
d) 8- 
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LIITE 1/2 
 
8. Mitkä ovat yleisimpiä syntyviä vikoja pintamateriaaleissa 
1) Maalatussa pinnassa 

a) Maalin irtoaminen 
b) Pinnan likaantuminen 
c) Värien haalistuminen (esim. pesun takia) 
d) jokin muu, mikä? 

 
2) Tapetti 

a) Naarmut 
b) Tapetin repeytyminen reunasta/saumasta esim. siirrettäessä 
c) Kosteusvirheet (esim. pesusta johtuvat) 
 d) Jokin muu, mikä? 

 
3) Muovipinnoite 

a) Väriviat 
b) Kutistuminen pitkäaikaisessa käytössä 
c) Likaantuminen 
d) Jokin muu, mikä? 

 
4) Puuviilut 

a) Naarmut 
b) Kolhut 
c) Värien haalistuminen / tummuminen 
d) Jokin muu, mikä? 

 
 
9. Voidaanko nimetä pitkäikäisimpiä pintamateriaaleja? 

a) Maalattu pinta 
b) Tapetti 
c) Muovipinnoite (esim. muovivinyyli) 
d) Puuviilu 
e) Jokin muu, mikä? 

 
10. Voidaanko nimetä lyhytikäisimpiä pintamateriaaleja? 

a) Maalattu pinta 
b) Tapetti 
c) Muovipinnoite (esim. muovivinyyli) 
d) Puuviilu 
e) Jokin muu, mikä? 

 
 
 


