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8 .  P I N T A K Ä S I T T E L Y 

Pintakäsittelytavan valinta riippuu monesta tekijästä. Huol-

tokäsittelyssä yleensä jatketaan samoilla aineilla kuin ennen. 

Jos halutaan vaihtaa käsittelyä, on varmistuttava tuotteiden 

yhteensopivuudesta. Kun vaurioita on runsaasti, joudutaan 

yleensä poistamaan pintakäsittelykerroksia. Jos poistettavat 

pintakerrokset poikkeavat alkuperäisistä, voi olla syytä har-

kita palaamista alkuperäiseen tai sitä vastaavaan käsittelyta-

paan. Tällöin käsittelytavan valinnan tulee perustua vanhojen 

kerrosten analyysiin. Sama koskee värisävyjen valintaa. Suo-

ritetaan väritutkimus. Poistamalla kerroksia porrastaen eri 

kohdista päästään selville alkuperäisistä ja myöhemmistä vä-

risävyistä. 

8 . 1 .  K I V I P I N T O J E N  M A A L A U S 
U L KO N A

Slammattujen ja rapattujen pintojen käsittelynä on kaikissa 

Sunilan kivitaloissa ollut perinteinen kalkkimaalaus. Värimaail-

massa vallitseva valkoinen on säilynyt kaikissa rakennuksissa. 

Kalkkimaalilla käsiteltyjen pintojen uudelleenmaalauksessa 

ei ole samanlaisia ongelmia kuin muilla maalityypeillä. Kalkki-

maalilla sivelty pinta toimii kosteusteknisesti jatkuvasti lähes 

samalla tavalla. Muiden sideaineiden avulla valmistetut jul-

kisivumaalit muodostavat muutaman käsittelyn jälkeen liian 

tiiviin pinnan ja lyhentävät rappauskerroksen kestoikää. Kalk-

kimaalaus on helppohoitoinen ja kestävä kivirakennusten 

julkisivujen käsittelytapa. Menetelmä oli käytössä 1960-luvun 

alkupuolelle asti, jolloin uudet maalityypit syrjäyttivät kalk-

kimaalin, mutta niiden käytöstä saadut huonot kokemukset 

nostivat jo 1980-luvulla kalkkimaalauksen jälleen varteen-

otettavaksi rapattujen julkisivujen käsittelytavaksi.

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Karhun ja Päivölän päädyt on rapattu antiikkilaastilla, jossa 

valkoinen väri on itse laastissa. Julkisivut on muuten yleensä 

maalattu kalkkimaalilla. Poikkeukset ja kalkkimaalin puhtaus 

(mahd. lisäaineet) eivät ole tiedossa ja vaatii tapauskohtaisen 

kartoituksen.

Vaur iot

Kalkkimaali kuluu normaalia nopeammin pois liian sementti-

pitoisilta rappauspinnoilta.

Korjausohje:

Maalausalustan puhdistus

Vanha moneen kertaan käsitelty tai ilmansaasteiden kip-

siksi muuttama kalkkimaalauspinta tulee teräsharjata niin 

perusteellisesti, että alustarappauksen hiekanrae tulee osit-

tain esille. Pelkkä painepesurilla tehty pesu ei läheskään 

aina riitä pohjan puhdistukseksi. Tarvitaan lisäksi teräs-

harjausta tai puhdistustyö tehdään painepesuna, johon 

syötetään mukaan sopivasti esim. hienojakoista kalsium-

karbonaattia. Kaikissa puhdistustavoissa tulee muistaa 

pohjan välitön puhtaaksipesu, jottei pintaan pääse tarttu-

maan puhdistuksessa irronnutta ja veden kanssa liettynyt-

tä hienoainesta.

Puhdistuksen ja paikkausten tuloksena maalauspohjan tu-

lee olla mahdollisimman tasalaatuinen, jotta kalkkimaa-

laus onnistuisi ilman ongelmia. Paikkarappausten on saa-

tava kuivua ja karbonatisoitua vähintään kaksi viikkoa en-

nen maalausta, jotta maalipinnasta tulisi tasainen.

Kalkkimaali ei sovi muilla maaliaineilla aikaisemmin 

käsitellyille pinnoille, vaan vaatii puhtaan rappauspin-

nan tai vanhasta kalkkimaalista puhdistetun pinnan. Jos 

muilla maaliaineilla käsitelty seinäpinta saadaan kemial-

lisin tai muin keinoin puhdistettua kauttaaltaan tasaises-

ti tai vähintään 90 prosenttisesti ja esiinsaatu pohja imee 

vettä, voidaan kalkkimaalilla tehdä koepinta. Koealueen 

avulla tutkitaan kalkkimaalikerrosten karbonatisoitumis-

ta ja kiinnittymistä pohjaan. Jos kalkkimaali toimii riittä-

vän suurella ja koko seinäpinnan pohjaa hyvin edustaval-
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la alueella, voi kalkkimaalin käyttöön palata kohtuullisen 

pienellä riskillä. Riskiksi jää mahdollisesti vain paikalli-

nen, muuta pintaa nopeampi kalkkikerrosten kuluminen. 

Kalkkimaali on sopivin maali kaikille kalkkilaastilla rapa-

tuille pinnoille, koska se ei missään olosuhteissa vaurioita 

rappauskerrosta. Kalkkimaalauksen uusinta on helpointa 

toteuttaa silloin, kun vanha kalkkaus on kulunut jo ohuek-

si eikä uuden käsittelyn alle jää epävarmoja, paksuja lius-

kottuvia kerroksia.

Kalkkimaalin valmistus

Kalkkimaali valmistetaan märkäsammutetusta kalkkitah-

nasta. Kalkkiveden valmistuksessa kalkkitahnaa lisätään 

veteen tilavuussuhteessa 1:5, aineet sekoitetaan hyvin ja 

seoksen annetaan seistä muutaman vuorokauden. Kalkki-

vettä saa valmistaa samasta kalkkitahna-annoksesta vain 8 

kertaa, jonka jälkeen kalkkitahnaa ei enää saa käyttää työ-

maalla. Kalkkivesi tulee säilyttää tiiviisti suljetuissa, täysi-

näisissä astioissa karbonatisoitumisen estämiseksi.

Kalkkimaali valmistetaan kalkkitahnasta ja kalkkivedes-

tä. Maalin valmistuksessa käytettävän kalkkitahnan tarkka 

määrä riippuu kalkkiraaka-aineen laadusta, rappauspoh-

jan imevyydestä, maalausolosuhteista ja käytettävien maa-

lauskertojen määrästä. Kalkkitahnan määrä voi vaihdel-

la pohjustuksessa käytettävästä 10%:sta pintamaalin 25% 

- 35%:%-iin, Sekoittamisen jälkeen kalkkimaali siilataan 

kokkareiden poistamiseksi tiheän seulan läpi puhtaaseen 

astiaan.

Kalkkimaalin ohentamisessa ja rappausopohjien kostutuk-

sessa on käytettävä ehdottomasti vain kalkkivettä.

Maalaustekniikka ja olosuhteet

Kalkkimaali poikkeaa toimintatavaltaan kaikista muista 

julkisivumaaleista ja vaatii tekijöiltä kokemusta ja mate-

riaalin tuntemusta. Maalin sisältämä kalsiumhydroksidi 

muuttuu ilman sisältämän hiilidioksidin vaikutuksesta kal-

siumkarbonaatiksi eli kiteytyy jälleen samaksi materiaalik-

si kuin kalkkikivi. Kalkkimaalin sideaine on samaa ainetta 

kuin kalkkirappauksen sideaine.

Kalkkimaalipintojen kestävyyteen vaikuttavat ympäristö-

olosuhteet, pohjan kostutus ja maalauskertojen määrä. 

Maalauskertojen lukumäärän merkitys kestävyyteen pe-

rustuu siihen, että jokaisella ohuella sivelykerralla sideai-

neen osuus lisääntyy kalkkiveteen liuenneen kalsiumhyd-

roksidin muodossa. Tätä sideaineen lisäystä ei voida kor-

vata paksuntamalla maalia. Maalauksessa suositellaan 

käytettäväksi useita (4-7 kpl) ohuita sivelyitä. Säätilasta ja 

seinäpinnan imukyvystä riippuen voi työpäivän aikana teh-

dä 1-2 sivelykertaa. Sively tehdään luonnonharjaksisella 

kalkkiharjalla ristiin sivellen. Maalatessa käytetään run-

saasti maalia kuitenkin niin, ettei se pääse valumaan.

Pohjustuskalkkaus tehdään runsaasti kalkkivettä sisältä-

vällä maalilla, käsittelyn peittävyys on vähäinen.

Jo pohjustuskäsittelystä alkaen tulee sivelyjäljen tasalaa-

tuisuuteen kiinnittää huomiota, koska maalikerrosten ku-

luessa sivelyjälki saattaa tulla häiritsevänä esiin.

Julkisivujen pintakäsittelyn tasaisuuden aikaansaamiseksi 

on kalkkimaalipintojen viimeistelyssä käytetty ”ripsimistä” 

eli hienojakoista ja tasaista maalin roiskimista tai kevyttä 

”töppäämistä” kalkkihakkurilla. Näillä menetelmillä pyri-

tään häivyttämään varsinkin tummempiin sävyihin helpos-

ti jääviä sivelyjälkiä ja työrajoja.

Kalkkimaalilla käsiteltyjen pintojen arvioinnissa on tun-

nettava tekniikalle ja materiaalille ominaiset piirteet ja 

hyväksyttävä jonkin verran muista julkisivumaalityypeis-

tä poikkeava, säiden vaihteluiden mukana ”elävä” vaiku-

telma.

Maalauksen onnistumisen arvioinnissa on suurin huomio 

kiinnitettävä olosuhteisiin ja työsuorituksen valvontaan. 

Kalkin kiinnittymisen ja sitoutumisen kokeileminen on 
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helppoa esim. kämmenellä tai sormenpäillä pyyhkimällä. 

Jos iholle jää runsaasti valkoista, kuivanutta kalkkia muu-

taman päivän kuluttua sivelystä, on syytä selvittää syyt kai-

kin huonoon kiinnittymiseen. Normaalisti toimivasta kalk-

kipinnasta irtoaa vain hyvin vähän ainesta. Liian paksuja 

käsittelyitä epäiltäessä on tarpeen kokeilla kerrosten kiin-

nittymistä pintaan ristikkäisin vedoin naarmuttamalla.

Julkisivujen maalauksessa lopputuloksen tasaisuuteen ja 

kestävyyteen vaikuttavat erityisen paljon työn aikana val-

litsevat sääolosuhteet sekä pohjan kalkkivesikostutus. Jos 

kalkkimaali sivellään tuulisella ja aurinkoisena päivänä 

kostuttamattomalle rappaukselle, ei sideaineen karbonati-

soituminen ole riittävää takaamaan normaalina pidettävää 

kestoikää, runsasta kymmentä-viittätoista vuotta. Paras 

maalaustulos saavutetaan, jos maalaustyö päästään teke-

mään telineiltä,  jotka on suojattu asianmukaisesti aurin-

gonpaisteelta, tuulelta ja viistosateelta.

Ylläpito:

Kuten rappauksen suhteen kalkkimaalinkin kunnossa ja 

puhtaana pysymisessä on julkisivun yksityiskohdilla, mate-

riaaleilla ja tekotavoilla sekä erilaisilla kiinnikkeillä suuri 

merkitys. Esim. vesipeltien, katon vedenohjausjärjestelmi-

en ja syöksytorvien kunto vaikuttavat julkisivun kunnossa 

pysymiseen ja ilmeeseen. Tikkaiden, ulkovalaisimien, syök-

sytorvien yms. virheelliset kiinnitystavat voivat aiheuttaa 

vuosittaista korjaamisen tarvetta.

Julkisivupintojen kunnossapysymisen kannalta suurin 

merkitys on vedenohjausjärjestelmien huollolla. Räys-

täskourujen ja syöksytorvien siivotaan lehdistä ja muista 

roskista kaksi kertaa vuodessa. Kattolumien pudotuskus-

tannuksissa ei kannata säästää, sillä keväällä lämpötilan 

noustessa sulavesi helposti jäätyy syöksytorviin tukkien ne 

ja sen seurauksena vedet valuvat seinäpinnoille. Sulatus-

kaapeleiden asentamisesta ja niiden oikea-aikaisesta käy-

töstä voi olla apua syöksytorvien aukipitämisessä. Pintave-

sien johtaminen pois rakennuksen sokkelin juurelta vä-

hentää mahdollista kapillaarisen kosteuden tunkeutumista 

rakenteisiin.

8 . 2 .  P U U O S I E N  P I N T A K Ä S I T T E L Y

Kuten puuosien yhteydessä on todettu, on Sunilan puuosat 

alun perin työselitysten mukaan käsitelty Xylamon-nimisel-

lä puunsuoja-aineella, joka on todettu erittäin myrkyllisek-

si. Vastaavaa ainetta ei luonnollisesti enää ole saatavissa ei-

kä olisi suositeltavakaan. Tässä tapauksessa on siis todettava, 

ettei alkuperäinen aine ole kestävä pohja pintakäsittelyrat-

kaisua etsittäessä. Paremman lähtökohdan muodostavat ajan 

muut, perinteisemmät pintakäsittelytavat,. Huoltomaalauk-

sessa toinen huomioitava seikka on luonnollisesti vanha pin-

takäsittelyaine. Mikäli sitä ei poisteta kokonaan, on huoltokä-

sittely samalla aineella perusteltua. 

Tieto käytetystä aineesta on usein talon isännöitsijällä, kor-

jaushankkeiden suunnittelijoilla tai viimeisen huoltomaalauk-

sen suorittaneella yrityksellä. Mikäli tietoa ei löydy, voidaan 

kääntyä alan hallitsevan ammattilaisen puoleen, joka yleensä 

pystyy määrittelemään käytetyn aineen riittävällä tarkkuu-

della aistinvaraisesti. Itsekin voi jotakin päätellä maalipinnan 

käyttäytymisestä. Öljymaali tai öljyyn perustuvat kuultokäsit-

telyaineet muodostavat yleensä vanhetessaan tiheitä, verk-

komaisia halkeamia. Polymeeridispersioon perustuvat ns. la-

teksit taas irtoavat laajempina siivuina, jotka usein säilyttävät 

taipuisuutensa. Alkydi- ja alkydiöljymaalit taas irtoavat yleen-

sä niinikään isoina, mutta kovina ja hauraina laattoina. Muo-

vidispersiomaalien tunnettu ongelma on niiden muodosta-

ma liian tiivis, vesihöyryä läpäisemätön kalvo, joka estää puun 

sisään päässyttä vettä haihtumasta ja sitä kautta lahottaa 

puun. Mikäli vanha pinta todetaan muovimaaliksi, on huolto-

maalaukseen siksi perusteltua käyttää vesihöyryä läpäisevää 

öljymaalia. Nykyään on saatavissa myös vesihöyrynläpäise-

vyydeltään moitteettomia akrylaattimaaleja. Niiden pysymi-

nen puun pinnassa ei kuitenkaan ole yhtä hyvä kuin perintei-

sen öljymaalin.
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Mikäli käsitellään paljaaksi puhdistettua vanhaa puupintaa tai 

uutta puupintaa, on lähtökohtaisesti hyvä valita perinteinen 

käsittelyaine, jonka toimivuudesta on useamman sukupolven 

kokemus. Pintakäsittelyaineen tyypin tärkein määrittäjä on 

sideaine. Perinteinen, puun päällä toimivaksi todettu sideaine 

on pellavaöljy. Pellavaöljyyn perustuvia pintakäsittelyaineita 

on nykyään taas saatavissa yhä lisääntyvä määrä. Näiden ai-

neiden hidas kuivuminen aiheuttaa kuitenkin ongelmia silloin, 

kun on kysymys ikkunoiden tai ovien uusimisesta. Esim. Män-

tylän ja Honkalan uudet ikkunat käsiteltiin tehtaalla valmiiksi 

puusepänteollisuuden käyttöön kehitetyillä käsittelyaineilla. 

Paikalla maalattaessa sen sijaan perinteisten aineiden käytöl-

le ei ole esteitä.

Kysymys peittomaalauksesta vai kuultokäsittelystä riippuu 

kokonaisuudesta: Jos kohtuullisessa ajassa on mahdollista pa-

lata nykyisestä peittomaalatuista puupinnoista alkuperäiseen 

yhtenäiseen kuultokäsittelyyn kaikissa rakennuksen puupin-

noissa, se on varteenotettava vaihtoehto. Esim. Mäntylän ja 

Honkalan uusiin ikkunoihin valittiin lakkapinta siitä huolimat-

ta, että muut puupinnat jäivät toistaiseksi tummanruskeal-

le maalipinnalle, koska katsottiin, että nämä pinnat kuitenkin 

voidaan uusia muutaman vuoden tähtäyksellä. Näin onkin jo 

tapahtunut parvekekaiteiden osalta.

Esimerkkinä puun pintakäsittelystä esitetään seuraavassa ik-

kunoiden perusteellista huoltokäsittelyä. Ohjetta voi sovel-

taa parempikuntoisiin pintoihin jättämällä käsittelyvaiheita 

pois. Puupintojen huoltoon kuuluukin säännöllinen pintakä-

sittelyn uusiminen puhdistetun vanhan pinnan päälle, jolloin 

tarve perusteelliseen uusimiseen toistuu harvoin. Huoltokä-

sittelyväli riippuu mm. ilmansuunnasta, varjostavasta kasvilli-

suudesta, käytetyistä aineista, työn laadusta ja väristä. Länsi- 

ja eteläsivut ovat alttiimpia auringonsäteilyn, lämpötilavaihte-

lujen ja veden sulamis/jäätymissyklien kuluttavalle vaikutuk-

selle kuin muut suunnat. Kuultava pinta suojaa puuta hei-

kommin ja vaatii useammin huoltokäsittelyä. Tumma pinta ai-

heuttaa suurempia lämpötilanvaihteluja ja kuluu nopeammin.

8 . 2 . 1 .  I k k u n o i d e n  p i n t a k ä s i t t e l y

Ulkopuite :

Lasi poistetaan ja lasiurat höylätään tasaisiksi. Puite puhdis-

tetaan sekä hiotaan kauttaaltaan puupinnalle. Maalinpoiston 

apuna voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai uumailmapu-

hallinta. Kuumailmapuhallinta käytettäessä on varottava polt-

tamasta puun pintaa. Kaikki kuumuuden takia tummuneet 

kohdat on hiottava. Hiomatyössä voidaan käyttää apuna nau-

hahiomakonetta. Hiontatyössä on noudatettava huolellisuut-

ta, etteivät puitteen reunat ja profiilit pyöristy hionnan aika-

na.  Lasi asennetaan puitteen kunnostusvaiheiden jälkeen ta-

kaisin. Alkuperäisiä, vedettyjä laseja (tunnistaa aaltoilusta) on 

käsiteltävä erityisellä huolella. Lasit kitataan pellavaöljykitillä.

Ulkopuitteen ulkopuoli: / lakatut ikkunat

• ulkopuite käsitellään ulkopuolelta öljykuultomaalilla x 3 

valmistajan ohjeen mukaan. Pohjustus 10% ohennetulla öljy-

kuultomaalilla, väli- ja valmiiksikäsittely ohentamattomalla öl-

jykuultomaalilla.

Ulkopuitteen ulkopuoli: / maalatut ikkunat

• pölyn, lian ja rasvan poisto 

• pohjustus sinkkivalkoispohjamaalilla.

• väli- ja valmiiksimaalaus pellavaöljymaalilla.

Ulkopuitteen sisäpuoli / lakatut ikkunat:

• pölyn, lian, rasvan ja irtoavan lakan poisto

• vanhan lakkapinnan hionta himmeäksi

• vaurioituneiden kohtien käsittely petsilakalla, sävy määri-

tetään kokein

• vaurioituneiden kohtien käsittely 20% ohennetulla ure-

taanialkydilakalla

• pohjustus 20% ohennetulla uretaanialkydilakalla

• toinen pohjustuskerta 10% ohennetulla uretaanialkydila-

kalla

• väli- ja valmiiksilakkaus uretaanialkydilakalla
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Ulkopuitteen sisäpuoli / maalatut ikkunat:

• pölyn, lian ja rasvan poisto

• pohjustus 10% ohennetulla pellavaöljymaalilla

• väli- ja valmiiksimaalaus pellavaöljymaalilla

Karmi :

Karmin ulkopuoli puoliväliin saakka:

• Vanhat maalipinnat poistetaan kokonaan. Erikoishuomio-

ta on kiinnitettävä siihen, että falssit saadaan myös nurkis-

taan puhtaiksi.

• Pohjustus sinkkivalkoispohjamaalilla.

• Väli- ja valmiiksimaalaus pellavaöljymaalilla.

Karmin sisäpuoliset pinnat / lakatut ikkunat:

• pölyn, lian, rasvan ja irtoavan lakan poisto

• vaurioituneiden kohtien pohjustus 20% ohennetulla ure-

taanialkydilakalla

• vaurioituneiden kohtien toinen pohjustuskerta 10% 

ohennetulla uretaanialkydilakalla

• väli- ja valmiiksilakkaus uretaanialkydilakalla Tikkurila 

Unica Super 

Karmin sisäpuoliset pinnat / maalatut ikkunat:

• pölyn, lian, rasvan ja irtoavan maalin poisto

• vaurioituneiden kohtien pohjustus sinkkivalkoispohja-

maalilla

• välimaalaus 10% ohennetulla pellavaöljymaalilla

• valmiiksimaalaus pellavaöljymaalilla

S isäpuite :

Sisäpuite / lakatut ikkunat:

• pölyn, lian, rasvan ja irtoavan lakan poisto

• vanhan lakkapinnan hionta himmeäksi

• vaurioituneiden kohtien käsittely petsilakalla, sävy määri-

tetään kokein

• vaurioituneiden kohtien pohjustus 20% ohennetulla ure-

taanialkydilakalla

• vaurioituneiden kohtien pohjustus toiseen kertaan 10% 

ohennetulla petsilakalla

• väli- ja valmiiksilakkaus uretaanialkydilakalla

Sisäpuite / maalatut ikkunat:

• pölyn, lian, rasvan ja irtoavan maalin poisto

• vaurioituneiden kohtien pohjustus sinkkivalkoispohja-

maalilla

• välimaalaus 10% ohennetulla pellavaöljymaalilla

• valmiiksimaalaus pellavaöljymaalilla
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