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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Maalinnostokyky Pensselin kyky nostaa maalia niin, ettei sitä tarvitse 

jatkuvasti kastella maalipurkissa.  

Natriumhypokloriitti Kemiallinen yhdiste, joka toimii valkaisuaineena. 

Käytetään osana homeenpoistoainetta. 

Natriumhydroksidi Natriumhydroksidia kutsutaan arkikielessä lipeäksi. Se on 

vahva emäs, joka koostuu natrium- ja hydroksidi-ioneista. 

Natriumhydroksidia käytetään maalinpoistoaineissa. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa puu on ollut jo pitkään suosituin ulkoverhousmateriaali. Puun suosioon 

vaikuttavat helppo rakennettavuus, uusittavuus ja ekologisuus. Puun suosioon 

vaikuttavat myös ulkonäkötekijät. Puuverhousta suunnitellessa on syytä huomioida, 

että kustannukset olisivat kohtuulliset suhteessa käyttöikään. 

Ulkoverhousmateriaalina puu on pitkäikäinen ja toimiva ratkaisu oikein käytettynä. 

Puujulkisivun käyttöikä voi olla jopa kymmeniä vuosia, kun se on oikein suunniteltu, 

tehty ja huollettu. Suomesta löytyy jopa yli 100 vuotta vanhoja hyväkuntoisia 

rakennuksia. (Puuinfo [Viitattu 28.10. 2018].) 

Suomessa yleisin runkoratkaisu omakotitaloissa on puurankarunko. Se soveltuu 

monenlaiseen rakentamiseen, muun muassa teolliseen talotuotantoon ja 

paikallarakentamiseen. Puurankarunkoisessa omakotitalossa julkisivu on 

mahdollista toteuttaa lautaverhoilulla, tiiliverhoilulla tai rappaamalla. 

(Pientaloteollisuus [Viitattu 28.10.2018].) 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mikä vaikutus maalilla on puujulkisivulle. 

Lisäksi siinä tutkitaan maalin imeytymistä raakalautaan. Raakalautakoepalat 

maalattiin yhteen, kahteen tai kolmeen kertaan. 

Opinnäytetyöni aiheen idean sain kesällä, kun työskentelin rautakaupassa, jossa 

olin maalien kanssa paljon tekemisissä. Työhöni kuului yhtenä osana ulkomaalien 

myyminen sekä oikean maalin valitseminen yhdessä asiakkaan kanssa lukuisista 

eri vaihtoehdoista. 
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2 PUUJULKISIVU  

Yleisin julkisivuverhoukseen käytettävä puutavara on kuusta. Kuivuessaan kuusen 

rakenne sulkeutuu. Sekä pintapuun että sydänpuun vedenläpäisevyys on hyvin 

vastaavaa kuin männyn sydänpuun. Männyn pintapuun rakenne on avoin ja vain 

sydänpuu on sulkeutunut. Kuusella kosteuden imeytyminen on vähäisempää kuin 

männyllä erilaisen solurakenteen vuoksi. Soveltuvuudeltaan kuusi käy mäntyä 

paremmin julkisivuverhoukseen. (RT 82-10829 2004, 2.) 

2.1 Puun kosteuspitoisuus 

Sää vaikuttaa julkisivun kosteuspitoisuuteen. Vaikka puu välillä kastuu, se pystyy 

kuitenkin tasaamaan kosteuttaan. Paksumpi puu pystyy tasaamaan paremmin 

kosteutta kuin ohut. Paksummassa puussa myös halkeilu ja kosteuseläminen on 

vähäisempää. Sahatavaran suhteellinen kosteus toimitettaessa vaihtelee 18-24 % 

ulkoilman suhteellisen kosteuden mukaan. Puutavaraa asennettaessa 

julkisivuverhoukseen suhteellisen kosteuden tulisi olla alle 20 %. Kuivuessaan puu 

kutistuu ja saattaa aiheuttaa ongelmia. Esimerkiksi pontattujen verhouslautojen 

käytössä pontit saattavat aueta puun kutistuessa. Kun julkisivuverhousta maalataan 

tulisi kosteuden olla enää 15-18 % välillä riippuen maalityypistä. (RT 82-10829 

2004, 3.) 

2.2 Julkisivu verhouslaudat 

Ulkoverhouslaudan leveys vaikuttaa verhouslaudan vähimmäispaksuuteen. 

Verhouslaudasta riippuen paksuudeksi suositellaan joko 22 tai 23 mm lautaa. Jos 

kohde joutuu alttiiksi voimakkaille säärasituksille, on suositus käyttää 28 mm lautaa 

tai vieläkin vahvempaa verhouslautaa. Puun kostuessa siinä tapahtuu 

muodonmuutoksia, jonka vuoksi verhouslaudat suositellaan asennettavaksi 

sydänpuoli ulospäin. Ulkoverhouslautoja jotka ovat muotoon höylättyjä on 

saatavana päätyponttattuina ja teollisesti pohjamaalattuina. Vaakaverhouksissa 

käytetään päätypontattua lautaa. Teollisesti pohjamaalattu lauta vähentää 
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maalaustyötä työmaalla, sekä suojaa lautaa UV-säteilyltä ja säärasitukselta ennen 

pintamaalausta. (RT 82-10829 2004, 3.) 

2.3 Pystyverhoukset 

Pystyverhouksissa suositus on, että puu asennetaan sydänpuoli ulospäin. 

Pystyverhous voidaan toteuttaa lomalaudoituksena. Lomalaudoitus tehdään 

sahatuista laudoista asentaen laudat lomittain toistensa päälle. Pystyverhous 

voidaan tehdä myös peiterimalaudoituksena. Siinä kahden laudan välinen rako 

peitetään kapealla rimalla. Peiterima- ja lomalaudoituksen välinen ero on hyvin 

pieni. Alimmaisten lautojen maalaus tai ainakin pohjustus on tärkeää tehdä ennen 

pintalautojen asennusta. (RT 82-10829 2004, 6.) 

Pystyverhous on mahdollista toteuttaa myös avosaumalaudoituksena. Lautojen 

väliin jää 10-15 mm rako, mutta tätä ei peitetä. Rako jää avoimeksi ja se yhdistää 

laudoituksen takana olevan tuuletusvälin suoraan ulkoilmaan. Virheetön toiminta 

varmistuu, kun kiinnityslaudat ovat irti tuulensuojalevystä. Verhouslaudan 

suosituspaksuus on 25 mm raon ollessa noin 10 mm. Pohja ja pintamaalaus on 

helpompi toteuttaa ennen lautojen asennusta. Mitä leveämpi on lautojen välinen 

rako, sitä helpompi myöskin huoltomaalaus on toteuttaa. (RT 82-10829 2004, 6.) 

Pystyverhouksena on myös mahdollista muotoilla kaarevia seinäpintoja. Kaareva 

seinäpinta on syytä tehdä käyttäen kapeaa lautaa. Parhaimmat vaihtoehdot 

kaarevaan seinäpintaan ovat joko avosaumalaudoitus tai peiterimalaudoitus. (RT 

82-10829 2004, 6.) 

2.4 Vaakaverhoukset 

Myös vaakaverhousten suositus on, että laudan sydänpuoli asennetaan ulospäin.  

Vaakaverhous on mahdollista toteuttaa avosaumalaudoituksena. 

Avosaumalaudoitus tehdään samoin kuin pystyverhouksessa, mutta vain vaakaan. 

UTV, UTK, UYV ja UYL ovat vaakaverhoukseen soveltuvia lautaprofiileja. 

Limilaudoitus on toteutettavissa UYL profiilin lisäksi sahatuista laudoista. 



10(31) 

 

Vakiokokoinen UYL-verhouslauta on paksuudeltaan 9-21 mm. Kaarevat 

seinäpinnat on haastava toteuttaa vaakaverhouksena, koska laudat pitäisi taivuttaa. 

(RT 82-10829 2004, 8.) 
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3 Ulkomaalit 

Ulkomaaleista löytyy useita eri maalityyppejä. Näitä ovat muun muassa seuraavaksi 

läpikäytävät vaihtoehdot: vesiohenteiset maalit, öljymaalit, kuullotteet ja 

punamultamaalit. Nykyään yleisin ulkomaalauksessa käytettävä maalityyppi on 

vesiohenteinen maali. 

3.1 Vesiohenteiset maalit 

Vesiohenteisissa maaleissa ohenteena on vesi. Työvälineet pestään vedellä tai 

vesiohenteisille maaleille tarkoitetuilla aineilla. Vesiohenteinen maali on terveyden 

kannalta turvallisempi vaihtoehto kuin liuotinohenteinen. Lisäksi vesiohenteista 

maalia käytettäessä ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin liuotinohenteisella. 

Ohjeita noudattamalla vesiohenteisilla maaleilla on mahdollista saavuttaa pitkä 

huoltomaalausväli. (Tikkurila 2016a, 9.) 

Soveltuvuudeltaan vesiohenteinen maali käy parhaiten aiemmin vesiohenteisella 

maalilla maalatun pinnan päälle. Vesiohenteista maalia voi kuitenkin käyttää myös 

öljymaalin päälle. Tarttuvuus vesiohenteisella maalilla puualustaan on hyvä. 

Vesiohenteisten maalien levitettävyys on helpompaa kuin öljymaaleilla. 

Vesiohenteisissa maaleissa kiilto on vähäisempää kuin öljymaaleissa. 

Vesiohenteisten maalien haalistuminen on öljymaaleja vähäisempää. Lisäksi 

haalistuminen tapahtuu myöhemmin kuin öljymaaleilla. (RT29-10572 1995, 8.) 

3.2 Liuotinohenteiset maalit 

Liuotinohenteiset maalit tunnetaan myös öljymaaleina. Niitä käytetään etenkin 

vanhojen rakennusten remonteissa sekä uudelleenmaalauksissa. Vanhat 

rakennukset on hyvin usein maalattu öljypohjaisilla maaleilla ja tämän vuoksi niihin 

laitetaan jatkossakin öljymaalia päälle vanhan maalipinnan säilyttämiseksi. 

Nyrkkisääntö on, että jos vanha pinta on maalattu öljypohjaisella maalilla, siihen 

voidaan maalata päälle joko öljymaalilla tai vesiohenteisella maalilla. 

Vesiohenteisen maalin päälle laitetaan uudelleen maalattaessa vain vesiohenteista 
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maalia. Vanhat puu- sekä hirsirakennukset ovat perinteisiä liuotinohenteisen maalin 

käyttökohteita. Liuotinohenteisella maalilla maalatessa pinnasta tulee perinteinen 

sekä arvokkaan näköinen. Liuotinohenteisen maalin maalausvälineet pestään 

maaliliuottimella. (Fintex-Tetrakem, [Viitattu 19.9.2018].) 

3.3 Punamultamaalit 

Punamultamaalin muodostavat väriä antava punamulta, sideaineena toimiva ruis- 

tai vehnäjauho, sekä sienimyrkkynä käytettävä rautasulfaatti. Tarvittaessa 

punamultamaaliin on mahdollista lisätä maaliöljyä. Maaliöljy antaa paremman 

tarttuvuuden sekä vähentää pinnan tahraavuutta. Punamultamaalia voi käyttää vain 

sahatun pinnan maalauksessa. Aiemmin punamultamaalilla maalattu pinta voidaan 

käsitellä uudelleenmaalattaessa joko punamullalla, öljypohjaisella punamaalilla tai 

öljymaalilla. Ennen uudelleen maalausta pinta tulee puhdistaa tarkasti irtoavista 

aineksista. (Tikkurila Oy 1993, 11-12.) 

3.4 Puunsuojat 

Puunsuojat levitetään pääasiassa siveltimillä, ja niiden imeytymä on muutaman 

millimetrin luokkaa. Puunsuojat ovat joko kuultavia tai peittäviä. Ne eivät ole yhtä 

täyttäviä kuin maalit. Käsittelyn jälkeen puun syyt jäävät näkyviin toisin kuin 

maalatessa. Puunsuojia käytetään pinnoille jotka ovat alttiina ajoittaisille 

säärasituksille. Jos pinta on jatkuvasti alttiina säärasituksille, on syytä käyttää 

painekyllästettyä puuta. Painekyllästetty puutavara on mahdollista käsitellä 

puunsuojalla. Puunsuojalla pintaan saadaan haluttu väri ja lisäksi suojaus 

homehtumista ja halkeilua vastaan. Lahoamiselta puuta suojaa painekyllästys. 

(Tikkurila Oy 1993, 14-15.) 
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4 Maalinpinnan kunto  

Maali auttaa pidentämään puujulkisivun ikää. Maali suojaa puupintaa 

säärasituksilta. Oikeaoppisesti maalattu, huollettu ja huoltomaalattu puujulkisivu 

kestää pitkään ja pitää talon julkisivun siistinä säilyttäen värinsä ja puhtaan pintansa. 

(Suomela.fi [Viitattu: 2.10.2018].) 

4.1 Maalipinnan halkeilu 

Maalin ikääntyminen huomataan usein halkeiluna. Maalinpinnan halkeilu voi näyttää 

aluksi himmenemiseltä. Halkeilun edetessä maalipinnan kalvo muodostaa 

erikokoisia laikukkaita alueita, josta puuttuu ehjä maalipinta. Öljymaalit halkeilevat 

helpommin kuin vesiohenteiset maalit, varsinkin kun öljymaalien kerrospaksuus 

suurenee. (Tikkurila Oy 1993, 18.) 

 

Kuva 1. Maalipinnan halkeilu (Tikkurila Oyj 2018.) 

Maalipinnan halkeilun mahdolliset syyt (Tikkurila Oyj 2018). 

– Aikaisemmin maalatut pinnat, joissa on liian monta kerrosta maalia 

– Levitettäessä maalia sitä on laitettu liian vähän tai paljon, tai maalia on 

ohennettu väärin (liikaa tai liian paljon) 

– Väärää maalia väärän paikkaan 

– Maalattava pinta on ollut kostea/märkä 

– Julkisivun kosteuseläminen 

– Julkisivuverhouksessa ei ole tuuletusrakoa 

– Virheellinen pohjamaalaus/pohjustus 
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4.2 Maalipinnan hilseily 

Maalinpinnan hilseilyn suurimmat syyt ovat joko puun kosteuseläminen tai 

huonokuntoisen maalipinnan maalaaminen. Ulkona oleva maalipinta onkin erittäin 

vaativa kohde maalauksen kannalta. Hilseilyn ehkäisemisen kannalta olisi syytä 

pitää puu mahdollisimman vähällä kosteudella. Kosteus kulkeutuu joko vesihöyrynä 

tai vetenä pintakäsiteltyyn puuhun. Puun kostuminen tapahtuu nopeammin vetenä 

kuin vesihöyrynä. (Tikkurila 2012a, 1.) 

 

Kuva 2. Maalipinnan hilseily 

Puun kuivana pysymisen kannalta merkittävät asiat: (Tikkurila 2012a, 1.) 

– toimivat rakenteet 

– ympäristötekijät 

– ilmansuunnat 

– riittävä räystäsleveys 

– riittävä sokkelikorkeus 

– verhouksen takana oleva ilmarako 

– jatkoskohtien ja päätypintojen suojaus. 
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Kosteudenläpäisevyyteen vaikuttaa koko maalaus aina pintamaalista pohjamaaliin. 

Punamultamaalit eivät vaikuta paljoa puun kosteuselämiseen. Vaikka tuote on 

käsitelty punamultamaalilla, sen kostuminen ja kuivuminen on samanlaista kuin 

pintakäsittelemättömän puun. Lisäksi puu halkeilee samalla tavalla kuin 

pintakäsittelemätön puu. Kuullotteilla, jotka muodostavat ohuen kalvon, puun 

kosteuselämistä on mahdollista hidastaa. (Tikkurila 2012a, 1.) 

Kosteuden läpäisevyys öljymaaleissa on hyvin hidasta ja puun kosteuseläminenkin 

on vähäisempää. Maalin koostumus, pohja ja pintamaalin valinta vaikuttavat 

kosteudenläpäisevyyteen vesiohenteisissa maaleissa. Vesiohenteisella maalilla 

maalaaminen pohjusteen päälle läpäisee hieman enemmän vesihöyryä. (Tikkurila 

2012a, 1.) 

Kun maalipinta on käsittelemätön ja kirkkaalla lakalla lakattu, auringonvalo pääsee 

tummentamaan puuta. Puun oma liima-aine hajoaa vähitellen Auringon 

vaikutuksesta ja pinnasta tulee nukkamainen. Kun pinta on tummunut ja 

nukkaantunut, maali ei tartu normaalisti pintaan ja hilseilee irti parin vuoden aikana. 

Kun puun pinta on pohjustettu, se tulee pikaisesti suojata sävytetyllä tuotteella, 

esimerkiksi maalilla. Mikäli auringonvalo on jo harmaannuttanut puun, on 

mahdollista hioa pinta karheaksi, jolloin puu on taas käyttökelpoinen maalausalusta. 

Auringonvalon vaikutus yltää ainoastaan puun pintaosiin. (Tikkurila 2012a, 2.) 

4.3 Maalipinnan kupliminen 

Kosteus, Aurinko, vernissa tai pihka ovat yleiset kuplimisen syyt. On hyvä myöskin 

muistaa, että maalausta ei ole hyvä tehdä sateen lähestyessä, kostealla tai 

sateisella säällä tai iltakasteen tullessa. Maalaus on syytä aloittaa aina varjon 

puolella niin, että Aurinko ei paista maalattavalle pinnalle. Koesively noin parille 

neliölle on hyvä tehdä, kun maalataan vanhoja pintoja. (Tikkurila 2012b, 1.) 
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Kuva 3 Maalipinnan kupliminen (Tikkurila Oyj 2018.) 

Aurinkokuplia syntyy, kun märkään maalipintaan paistaa Aurinko. Maalikalvon 

kuivuminen tapahtuu liian nopeasti. Haihtuva liuote yrittää päästä maalikalvon läpi. 

Kun maalipinta on ehtinyt jo kuivua, syntyy kuplintaa. Auringosta syntyvät kuplat 

ovat tahmeita pari päivää. Aurinkokuplat on mahdollista korjata. Kupla rapsutetaan 

irti ja maalataan uudelleen päälle oikeissa maalausolosuhteissa. (Tikkurila 2012b, 

1.) 

Kosteuskuplia syntyy, kun maalattava alusta on kostea tai märkä. Kosteuskuplaan 

voi olla syynä myös rakennustekninen vika. Auringon lämmittäessä muodostuu 

kosteudesta höyryä. Se ei pääse haihtumaan maalipinnan läpi vaan aiheuttaa 

kuplia. Toisin kuin aurinkokuplat, kosteuskuplat eivät ole tahmeita vaan niiden alta 

näkyy usein paljas puupinta. Mikäli kosteuskuplia havaitaan, on syytä tarkistaa 

maalausolosuhteet sekä rakenteelliset tekijät. Kosteuskuplien korjaus tehdään 

samoin kuin aurinkokuplien korjaus. (Tikkurila 2012b, 1.) 

Pihka voi muodostaa myös kuplia. Tämä tapahtuu yleensä tuoreessa puussa. 

Kuplat poistetaan ja maalataan uudelleen sopivissa olosuhteissa. Kuplien 

uusiminen parin vuoden sisällä on melko todennäköistä. (Tikkurila 2012b, 1.) 

Kun vanhoja pintoja huoltomaalataan, on mahdollista että kuplia ilmaantuu vielä 

vuosienkin takaa. Tähän on yleensä syynä vernissan haihtuminen. Tätä tapahtuu 

vanhoilla maalipinnoilla, joiden pohjustus on suoritettu vernissalla tai muulla öljyllä 

ja maalattu useaan kertaan. Pintaan muodostuu uusi maalipinta ja tämä estää 

vernissan haihtumisen, jonka seurauksena syntyy vernissa kuplia. Vernissakuplien 

poistaminen on hankalaa. Maali voidaan poistaa puupintaan asti ja paikkamaalata 

uudelleen, mutta tämä ei välttämättä auta, mikäli vernissa on imeytynyt puuhun asti. 

Verhouksen vaihtaminen on ainoa ratkaisu, jolloin ongelma poistuu varmuudella. 

(Tikkurila 2012b, 2.) 
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4.4 Homeenpoistokäsittely 

Ulkoverhouksen elinikään vaikuttavat talon maantieteellinen sijainti, 

ympäristöolosuhteet sekä rakenteelliset ratkaisut. Jos julkisivun kosteudensietokyky 

ylitetään, julkisivussa alkaa syntyä home- ja lahovaurioita. Jos julkisivu on 

tilapäisesti kosteusrasituksessa ei tästä yleensä aiheudu ongelmia. Kuivana pidetty 

julkisivu on paras keino estää rakennuksen homehtuminen. (Sisäilmayhdistys, 

2008; Rakentaja.fi- 2010.) 

Julkisivun pesuun on kahden tyyppisiä pesuaineita. Ensimmäinen vaihtoehto on 

pesuaine, joka poistaa lian maalipinnalta, eikä uudelleenmaalausta tarvita. Jos 

maalipinnassa lika on lujassa ja maalipinnan pinta on homeessa, käytetään 

homeenpoistoainetta homeitiöitä vastaan. Homeenpoistoaine sisältää sekä 

natriumhypokloriittia että natriumhydroksidia. Näiden vaikutuksesta pesuaine 

syövyttää julkisivun pintaa ja pinnasta tulee huokoinen. Tällöin julkisivun pinta 

likaantuu helposti ja kosteus pääsee pinnan sisään. Tästä johtuen julkisivu on 

maalattava uudelleen, kun se käsitellään homeenpoistoaineella. (Rakentaja.fi- 

2010.) 

Ulkoverhousta pestessä on tärkeää huolehtia, että vesi ei pääse rakenteisiin. Jos 

vesi jää rakenteisiin pääsemättä sieltä pois, rakenteisiin saattaa ilmestyä hometta. 

Työvälineillä on lopputuloksen kannalta merkitystä. Painepesuria ei tulisi käyttää 

huuhtelussa ollenkaan. Letkulla huuhtelu on hyvä vaihtoehto. Huuhtelu toteutetaan 

julkisivun yläpinnasta alaspäin. Likaisimmat kohdat puhdistetaan harjalla. Jos lika 

on oikein tiukassa voi pesuainetta laittaa likaisimmille kohdille uudelleen. Lopuksi 

on tärkeää muistaa, että pinnan tulee kuivua kunnolla ennen varsinaista 

maalauskäsittelyä. (Rakentaja.fi- 2010.) 
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5 Puujulkisivun uudismaalaus 

Auringonsäteily sekä kosteus rasittavat puujulkisivua koko ajan. Rakennuksen 

sijainti vaikuttaa siihen, kuinka kovaan rasitukseen julkisivu voi joutua. Julkisivu, 

joka sijaitsee etelän puolella, kokee merkittävästi isompaa rasitusta kuin muut 

julkisivut. Auringon valon vaikutuksesta puun pintakerros harmaantuu ja 

nukkaantuu. Maalin tarttuvuus pintaan, joka on harmaantunut tai nukkaantunut on 

huono. Kosteuden vaikutuksesta puu pääsee turpoamaan ja lämpimällä säällä taas 

kutistumaan. Ajan mittaan kosteusvaihteluista seuraa puun halkeilua. Kosteaan 

puuhun muodostuu hyvät elinolosuhteet homekasvustolle. Kun julkisivu 

pintakäsitellään, se antaa suojan kosteutta vastaan, sekä suojaa puuta 

auringonvalolta. Lisäksi pintakäsittelyllä saadaan julkisivulle ympäristöön sopiva 

väri. (Tikkurila [Viitattu 24.10. 2018].) 

Aiemmin on puutalon ulkomaalaus suoritettu työmaalla kolmeen kertaan: pohjustus, 

pohjamaali ja pintamaali. Nykyään ulkoverhouslauta tulee työmaalle lähes 

poikkeuksetta valmiiksi teollisesti pohjamaalattuna, mikä helpottaa maalaustyötä 

merkittävästi. Julkisivuverhouslaudat on myös mahdollista hankkia työmaalle täysin 

maalattuina. (Tikkurila 2016b, 12.) 

Jos verhouslaudat ovat täysin käsittelemättömiä työmaalle tullessaan, 

julkisivulaudat olisi hyvä pohjustaa ja pintakäsitellä mahdollisimman nopeasti. 

Tällöin auringosta ja kosteudesta aiheutuvat haitat olisivat mahdollisimman 

vähäisiä. Yleisempi vaihtoehto on, että ulkoverhouspaneelit ovat valmiiksi teollisesti 

pohjamaalattuja. Viimeistään kymmenen kuukauden sisällä tulisi suorittaa väli- ja 

pintamaalaus, mutta suositeltavaa olisi, että maalausprosessi tehtäisiin 

mahdollisimman nopeasti. Tunkeutuvuus ja pintaan tarttuminen on välimaalin 

tärkein tehtävä. Välimaali vaikuttaa kustannuksiin alentavasti. (Tikkurila 2016b, 12.) 

Varsinaisen maalauksen voi suorittaa joko pensseliä tai telaa käyttäen. 

Pensselimaalaus on yleisin vaihtoehto julkisivumaalauksessa. Uudismaalauksessa 

kannattaa miettiä koko laaja kokonaisuus. Kun on miettinyt koko kokonaisuuden 

alusta loppuun tulee lopputuloksestakin tällöin mahdollisimman hyvä. 

Uudismaalauksessa huomioitavia asioita ovat 
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– asianmukaiset työvälineet 

– maalaustyövälineet, joilla on hyvä maalinnostokyky 

– maalityypin huomioiminen 

– oikea maalausjärjestys 

– reilu maalin käyttö 

– sään huomioiminen maalauksessa 

– työvälineiden asianmukainen varastointi työn tauottua tai valmistuttua 
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6 Huoltomaalaus 

Kun vanha maalipinta on rikkoutunut eikä suojaa julkisivua enää kunnolla on syytä 

toteuttaa huoltomaalaus. Huoltomaalaukseen vaikuttavat ulkonäölliset tekijät. Hyvin 

huollettu julkisivu antaa hyvän kuvan koko talosta. Tavanomainen 

huoltomaalausväli on noin 10 vuotta riippuen, kuinka kovalla rasituksella seinäpinta 

on ollut. Julkisivut jotka ovat auringon puolella kuluvat nopeammin. (Rytmirakennus 

[Viitattu 21.10.2018].) 

6.1 Huoltomaalauksen pohjatyöt 

Ennen varsinaista huoltomaalausta on tehtävä pohjatyöt: (Teknos Oy 2018a, 

2018b.); (RT 29-10572 1995, 5.) 

– Huoltomaalaus on hyvä suorittaa samalla maalilla, jota on käytetty 

aiemminkin 

– Julkisivusta poistetaan kaikki hilseilevä ja lohkeileva maali 

– Maalattavan julkisivun pesu suoritetaan homeenpoistoaineella.  

– Pohjuste levitetään puupuhtaille pinnoille (pinnoille, joista heikko irtoava 

maali on kaavittu pois) 

– Pohjusteen kuivuttua levitetään pohjamaali (levitetään myös vain 

puupuhtaisiin pintoihin). 

6.2 Pinnan maalaaminen 

Ennen huoltomaalausta on syytä suojata ympäristö, ettei maalia pääse sille 

kuulumattomille paikoille. Maalatessa on syytä huolehtia myös henkilökohtaiset 

suojavarusteet. Jos huoltomaalauksen yhteydessä on tarkoitus vaihtaa koko 

julkisivun väriä, on pintamaalaus hyvä tehdä kahteen kertaan. Ensimmäisen ja 

toisen maalauskerran välissä maalin on syytä kuivua noin 4 tuntia ennen kuin 

uusintamaalaus voidaan suorittaa. Värin pysyessä ennallaan riittää yhteen kertaan 

maalaus. (Teknos Oy 2018b.) 
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7 Tutkimus: maalin imeytyminen puuhun eri maalauskertojen 

jälkeen 

Työssä tutkittiin maalauskertojen vaikutusta maalikalvon paksuuteen. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää, mikä vaikutus maalauskerroilla on maalikalvon paksuuteen, 

sekä miten erilaiset maalit imeytyvät raakalautaan. Tutkimuksessa käytettävät 

koepalat olivat raakalautaa. Koepalat olivat 20 cm pituisia, ja ne olivat maalattu eri 

maaleilla. Maaleina käytettiin Tikkurilan yleisimpiä ulkomaaleja: Vinha, Pika-Teho, 

Ultra Classic ja Teho-öljymaali. Teho-öljymaali oli maaleista liuotinohenteinen, muut 

maalit olivat vesiohenteisia. Maaleista Pika-Teho oli himmeä, Teho-öljymaali oli 

puolikiiltävä ja loput maalit olivat puolihimmeitä.kiiltoasteiltaan. 

Laudat maalattiin yhteen, kahteen tai kolmeen kertaan. Laudat maalattiin 

sisätiloissa, joten maalausolosuhteet olivat hyvät. Maalia levittäessä pystyi 

havainnoimaan eroja eri maalien välillä. Esimerkiksi Teho-öljymaali oli 

epämiellyttävin levitettävä, koska se oli rakenteeltaan kankeampaa kuin muut 

maalit. Maalauskertojen välissä aikaa oli noin 5 tuntia. Maalauskertojen jälkeen 

silmämääräisesti tarkasteltaessa eroja oli eri maalauskertojen välillä maalipinnassa. 

Koepalojen maalipinnat, jotka maalattiin vain kerran, olivat selkeästi haaleimpia. 

Niissä näkyi puupintaa vielä jonkin verran. Maalipinnan kalvon paksuuden 

tutkimiseksi koepalat halkaistiin, jotta maalikalvon paksuutta olisi helpompi tutkia. 
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7.1 Maalikalvot eri maaleilla mikroskoopilla katsottuna 

 

Kuva 4. Maalikalvo Vinhalla yhteen kertaan maalattuna 

 

Kuva 5. Maalikalvo Vinhalla kahteen kertaan maalattuna 

 

Kuva 6. Maalikalvo Vinhalla kolmeen kertaan maalattuna 
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Kuva 7. Maalikalvo Ultralla yhteen kertaan maalattuna 

 

Kuva 8. Maalipinta Ultralla kahteen kertaan maalattuna 
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Kuva 9. Maalipinta ultralla kolmeen kertaan maalattuna 

 

Kuva 10. Maalikalvo Pika-Teholla kerran maalattuna 
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Kuva 11. Pika-Tehon maalipinta toisella maalauskerralla 

 

Kuva 12. Pika-Teho kolmannella kerralla 
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Kuva 13. Teho yhden maalauskerran jälkeen 

 

Kuva 14. Teho kahden kerran jälkeen 
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Kuva 15. Teho kolmen kerran jälkeen 

7.2 Tutkimuksen tulosten yhteenveto 

Taulukko 1. Maalikalvon paksuus eri maalauskerroilla 

 1. Maalauskerta 2. Maalauskerta 3. Maalauskerta 

Vinha 0,05mm 0,12mm 0,22mm 

Ultra Classic 0,11mm 0,10mm 0,27mm 

Pika-Teho 0,13mm 0,20mm 0,25mm 

Teho 0,14mm 0,29mm 0,24mm 

 

Kun lauta maalataan kolmeen kertaan on luonnollista, että maalipinnan maalikalvo 

kasvaa joka kerralla. Maalaus tulee tehdä huolellisesti. Kuvia katsoessa voi 

huomata kuitenkin, että joissain kuvissa maalikalvo on maalipintojen yhteydessä 

pysynyt samana tai jopa pienentynyt.  
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Virheelliseen tulokseen voi olla seuraavia syitä: 

– Kappale on ollut kierossa, kun kappaletta on tutkittu mikroskoopilla. 

– Tutkittavan maalipinnan kohdassa on ollut esimerkiksi tikku. 

– Maalaus on suoritettu huolimattomasti. 

– Maalikerros on ollut eri kohdissa eri paksuinen johtuen huonosta 

maalauksesta. 

– Maalaus on suoritettu raakalautaan. 

Tutkimuksessa syntyneissä kuvissa mitat on ilmoitettu millimetreinä. Kuvia tutkiessa 

voi päätellä kuitenkin, että maalauskerroilla on selkeä vaikutus maalikalvon 

paksuuteen. 
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8 Pohdinta 

Opinnäytetyöni selkeytti omaa näkemystäni siitä, kuinka tärkeä merkitys maalilla on 

puujulkisivulle. Useat ihmiset saattavat väheksyä maalauksen merkitystä ja sitä, 

että se suoritetaan mahdollisimman pikaisesti rakentamisen jälkeen. Aiheeseen 

perehtyneenä tiedän kuitenkin sanoa, että maalausta ei voi väheksyä. 

Oikeaoppinen maalaus tuo rakennukselle lisää elinvuosia ja tekee rakennuksesta 

näyttävän näköisen. Lisäksi se suojaa puun pintaa sään vaikutukselta ja muulta 

kulumiselta. 

Opinnäytetyöni teoriaosuuteen löytyi vaihtelevasti tietoa. Lähteinä käytin paljon 

muun muassa Tikkurilan ja Teknoksen sivuja ja maalausoppaita. 

Opinnäytetyöni tutkimusosiota olisi voinut vielä parantaa ottamalla näytepaloja 

enemmän. Myös mikroskooppikuvia olisi voinut ottaa useamman, jotta mahdolliset 

tikut ja oksat eivät olisi haitanneet kuvissa. Lisäksi laudan olisi voinut halkaista 

ennen maalausta ja suojata maalauksen ajaksi sivut teipillä. Maalikalvon paksuuden 

tutkiminen olisi ollut tällöin ollut helpompaa. Jälkeenpäin ajateltuna maalikalvon 

paksuutta olisi saattanut olla hyvä tarkastella maalikalvonpaksuusmittarilla 

mikroskoopin lisäksi. Lisäksi kustakin näytteestä olisi kannattanut ottaa määrävälein 

kymmenen näytettä, joista olisi ottanut keskiarvon. Olisi pitänyt myös olla 

menetelmä, joka olisi taannut kohtisuoruuden syitä vasten. Tällöin tulos olisi ollut 

luotettavampi. 

Opinnäytetyöni auttoi jatkoa ajatellen itseäni paljon. Työn tekeminen toi itselleni 

selkeän käsityksen eri ulkomaaleista, ja niiden eroista. Lisäksi opinnäytetyöni 

selkeytti omaa ajatustani siitä, mitä maalia missäkin tilanteessa kannattaa käyttää. 
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