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TALO

Valitse oikeat 
tuotteet sokkelin 
käsittelyyn

SOKKELIN K ÄSITTELY 
ONNISTUU PARHAITEN, KUN 
SINULLA ON K ÄY TÖSSÄSI 
ASIANMUK AISET JA 
LAADUKK AAT T YÖVÄLINEET, 
SOPIVAT TUOTTEET SEK Ä 
HY VÄT OHJEET. 

Tästä ulkomaalarin Sokkelit-valintaop-
paasta löydät Tikkurilan asiantuntijoiden 
tuotesuositukset sokkelin maalaamiseen 
tai pinnoittamiseen.

Viimeistele talosi ulkonäkö siistillä sokke-
lilla ja suojaa se Tikkurilan huippulaatuis-
illa tuotteilla. Korkealaatuiset tuotteet ja 
oikein tehty pintakäsittely takaavat, että 
sokkeli pysyy kuivana ja osaltaan suojaa 
rakennuksen perustusta.

Tutustu myös Tikkurilan muihin 
valintaoppaisiin. Niiden avulla löydät 
oikeat tuotteet kaikkien kodin sisä- ja 
ulkopintojen käsittelyyn

Valintaoppaan sisältö:

4 · VAIHTOEHDOT SOKKELIN KÄSITTELYYN

6 · SOKKELIN KÄSITTELY MAALILLA

6 · SOKKELIN KÄSITTELY KIVIPINNOITTEELLA

6 · SOKKELIN KÄSITTELY ROUHEPINNOITTEELLA

8 · ULKOPINTOJEN POHJATYÖT

9 · VÄRIN VALINNAN ABC

10 · KUN MAALAUSTYÖ ON VALMIS

11 · 10 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ SOKKELIN KÄSITTELYYN
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Mikä 
tuote käy 
mihinkin?
HUOLELLA KÄSITELTY SOKKELI ON PITKÄIKÄINEN JA SOKKELIN 
PINNOITUS VIIMEISTELEE TALOSI ULKONÄÖN.

Sokkeli on tärkeä osa rakennuksen julkisivua. Laadukkaalla pintakäsittely-
menetelmällä sokkeli pysyy kuivana ja suojaa osaltaan rakennuksen perustusta. 
Oikein toteutettu ja pintakäsitelty sokkeli on lisäksi pitkäikäinen. Muistathan käsitellä 
sokkelin, sillä se viimeistelee talosi ulkonäön ja lopullisen ilmeen. 

Valmistelu Esikäsittely Pohjustus
 Suojapaperia tai muovia
 Maalarinteippiä
 Suojalasit ja hanskat

 Kohteeseen sopiva pesuaine
 Harja tai painepesuri
 Teräsharja

 Kohteeseen soveltuva pohjuste
 Kohteeseen soveltuva laasti
 Sivellin tai tela
 Teräslasta

Sokkelin käsittely 
maalilla
Lue lisää sivulta 6

Sokkelin käsittely 
kivipinnoitteella
Lue lisää sivulta 6

Sokkelin käsittely 
rouhepinnoitteella
Lue lisää sivulta 6
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Pintakäsittely
 Kohteeseen soveltuva maali tai pinnoite 
 Sekoitustikku
 Sivellin
 Tela ja jatkovarsi
 Teräslasta
 Muovihierrin



Sokkelin pintakäsittely

HUOLELLA KÄSITELTY 
SOKKELI ON PITKÄIKÄINEN 
JA SOKKELIN PINNOITUS 
VIIMEISTELEE TALOSI 
ULKONÄÖN.

Yki Sokkelimaali - Suomen suosituimmalla sokkelimaalilla 
maalaaminen on helppoa ja kustannustehokasta. Soveltuu 
betonisokkeleiden ja sementtivahvoilla laasteilla ylitasoitettujen 
betoni- ja harkkosokkeleiden maalaamiseen.

Kestävällä Yki Aitokivi -pinnoitteella saadaan sokkeliin aito ja 
kaunis luonnonkivipinta. Tuotteen näyttävyyden takaa suoma-
laisesta peruskalliosta louhittu kiviaines. Soveltuu betonisokke-
leihin sekä sementtivahvoilla laasteilla ylitasoitetuille betoni- ja 
harkkosokkeleille. Myös vanhan maalin päälle.

Yki Rouhepinnoitteella  saat helposti aikaan viimeisteltyä, 
rappausmaista pintaa. Himmeä ja hyvin peittävä rouhepinta 
sopii niin kivi- kuin puutaloonkin. Soveltuu myös aikaisemmin 
maalatulle pinnalle. Soveltuu betonisokkeleihin sekä sementti-
vahvoilla laasteilla ylitasoitetuille betoni- ja harkkosokkeleille.
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SOKKELIT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

SOKKELIT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

YKI SOKKELIMAALI - TÄYSHIMMEÄ
Sokkelipintojen yleismaali. Täyshimmeä hillitty sokkelimaali sopii 
uusille ja vanhoille sokkeleille. Suojaa sokkelia suoralta sade- ja 
roiskevedeltä. Lähes rajaton värivalikoima.

YKI AITOKIVI
Kestävä ja näyttävä eläväpintainen luonnonkivipinnoite. Patentoitu, 
suomalaisesta louhitusta luonnonkivestä valmistettu käyttövalmis 
pinnoite. Arvokkaan näköinen lopputulos. 

YKI ROUHEPINNOITE - TÄYSHIMMEÄ
Rappausmainen helppokäyttöinen sokkelien rouhepinnoite. Yki 
Rouhepinnoite on helppo työstää ja peittää kertalevityksellä. Tuote on 
sävytettävissä lähes rajattomasti. Paksu koostumus häivyttää alustan 
pienet epätasaisuudet. 

SOKKELIT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

Maalattu sokkeli

Aito luonnonkivipintainen sokkeli

Rouhepinnoitettu sokkeli
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Oikeat esikäsittelytyöt varmistavat koko maalaustyön onnistumisen. Kohteeseen 
räätälöity pohjustuskäsittely parantaa koko maalausyhdistelmän teknistä toimivuutta 
ja antaa mahdollisimman pitkän huoltovälin. Tutustu talon pohjatöihin ja -menetelmiin 
tarkemmin netissä.

Ulkopintojen pohjatyöt

Pesuaineet:

Pohjusteet ja tasoitteet:

HOMEENPOISTO
Tehokas esikäsittelyaine homeisille puu- ja kiviainespinnoille 
ennen pintakäsittelyä. Helppokäyttöinen pesuainetiiviste.

YKI VÄRILAASTI
Sävytettävä valmislaasti - kaksi työvaihetta yhdessä. Helppo 
ja käyttövalmis tuote, jonka työvaiheisiin ei kuulu pölyävää 
laastinvalmistusta. Sävytettävissä Sokkelit -värikartasta 
löytyviin pohjamaalisävyihin ja sillä voi korvata sokkelin 
käsittelyssä pohjamaalin. Voidaan käyttää myös sellaisenaan 
laastinharmaana. Soveltuu myös maalattujen pintojen 
tasoitukseen.

YKI SOKKELIPOHJUSTE
Maalaamattomien tai aikaisemmin maalattujen sokkeleiden 
pohjustuskäsittelyyn ennen pintakäsittelyä. Pohjuste 
vähentää suolojen läpilyöntiä, sitoo alustaa sekä lisää 
alustan vedenhylkimisominaisuuksia.

SOKKELIN VÄRIÄ VALITTAESSA ON 
TÄRKEINTÄ, ETTÄ SE SOVELTUU 
RAKENNUKSEN ARKKITEHTUURIIN.

Kun valitset oikeaa sokkeliväriä, ota huomioon 
rakennuksen tyylin lisäksi ympäröivä maasto ja 
istutukset. Vaalea sokkeli saa talon näyttämään 
korkeammalta, tummansävyinen istuttaa talon hyvin 
maastoon. Onnistunut sokkeliväri sopii niin mastoon 
kuin rakennuksen muihinkin väreihin.

Värin 
valinnan 
ABC

Sokkelit-värikartta
Tutustu myymälässä Tikkurilan suosituimpiin sokkeliväreihin. 
Värimallit on tehty betonijäljitelmälle: 
· 12 suosituinta värimallia Yki Sokkelimaalille ja Yki Rouhepinnoitteelle  
· 12 suosituinta Yki Aitokivi -värimallia

MYYMÄLÄSSÄ: Sokkelit-värikartta ja värimallit.



1. VALITSE OIKEA TUOTE.
Voit maalata tai pinnoittaa sokkelin, riippuen siitä haluatko pinnasta maalatun, rouhemaisen tai luonnonkivipintai-
sen näköisen.

2. MUISTA, VÄRIEN VALINNASSA KOKONAISUUS RATKAISEE.
Kun valitset sokkelin väriä, ota huomioon rakennuksen tyylin lisäksi ympäröivä maasto ja istutukset. Vaalea 
sokkeli saa talon näyttämään korkeammalta, tummasävyinen istuttaa talon hyvin maastoon. Valitse sopivin väri 
Tikkurilan Sokkelit-värikartasta tai Kaunis Talo -idealastuista.

3. SUUNNITTELE TYÖ HUOLELLISESTI.
Laske paljonko tarvitset maalia tai pinnoitetta ja hanki tarvittavat välineet ja materiaalit  
asiantuntevasta maalikaupasta. 

4. LAADUKKAAT TYÖ- JA SUOJAVÄLINEET OVAT KAIKEN A JA O. 
Käytä asianmukaisia ja laadukkaita työvälineitä, sillä huonoilla välineillä et saa kunnollista jälkeä, vaikka käyttäisit 
kuinka hyvää maalia. Muista myös tarvittavat suojavälineet, kuten suojahanskat ja tarvittaessa suojalasit.

5. KYLLÄ, MAALATESSA VOI ROISKUA.
Suojaa sokkelissa olevat ikkunat ja muut käsittelemättömiksi tarkoitetut pinnat ennen pohjustusta ja pinnoitusta. 
Pyyhi mahdolliset roiskeet välittömästi pois.

6. SIISTI POHJA, PARAS PINTA.
Tarkista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kunnossa, sillä maali tai pinnoite ei pysy likaisessa alustassa eikä 
peitä huonosti tehtyjä pohjatöitä. Poista soraa tai maata sokkelin viereltä ennen maalausta tai pinnoitusta sen 
verran, että saat käsiteltyä sokkelin 5–10 cm maan pinnan alapuolelta. 

7. LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.
Lue aina huolella maalin etiketti ennen kuin ryhdyt työhön. Tutustu myös sokkelin käsittely ohjeisiin, työohjevi-
deoon ja tuotteen tuoteselosteeseen.

8. PIDÄ PÄÄ KYLMÄNÄ.
Tee työ rauhallisesti ja huolellisesti. Älä yritä nopeuttaa työtä levittämällä kerralla liian paksuja maalikerroksia. Pie-
nellä patteritelalla pääset maalaamaan sokkelin yläreunassa vuorilautojen taakse ja vaikeisiin kulmauksiin. Levitä 
maali tasaisesti ristikkäisin vedoin, viimeinen telaus aina samansuuntaisesti. Aloita pinnoitustyö talon takaa. Opit 
oikeat työtavat tehtyäsi muutaman neliön alan. Järjestä työ niin, että työtaukojen ja eri purkkien rajakohta tulee 
huomaamattomaan kohtaan, kuten nurkkaan. Näin vältät työsaumojen näkymisen. Mikäli käyttämissäsi purkeissa 
on eri valmistuseriä, pinnoita uuden ja vanhan erän rajakohta seoksella 1 osa vanhaa ja 1 osa uutta pinnoite-erää. 

9. HUOMIOI MAALAUSOLOSUHTEET.
Huolehdi, että maalausolosuhteet ovat oikeanlaiset. Jos maalaat liian kosteassa, kylmässä tai kuumassa, maalin 
kuivuminen ja maalikalvon muodostuminen voi häiriintyä. Älä pinnoita kuumassa auringonpaahteessa. Työsaumat 
voivat jäädä näkyviin. 

10. SIISTIÄ OLLA PITÄÄ.
Puhdista työvälineet huolellisesti ja huolehdi maalijätteistä asianmukaisella tavalla. Ohjeet löydät maalipurkin 
etiketistä.

H
U

OLLA TYÖVÄLIN
EET

H
ÄVITÄ OIKEAOPPIS

ES
TI

KIERRÄTÄ PURKKI

Kun maalaustyö on valmis

Maalausvälineiden puhdistus
Puhdista työvälineet hyvin heti käytön jälkeen, niin voit käyttää niitä 
uudelleen seuraavan inspiraation iskiessä. Vesiohenteiset tuotteet 
voit puhdistaa vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla. Liuoteohenteiset 
tuotteet kannattaa puhdistaa Tikkurilan Pensselipesulla tai tuotteen 
käyttöohjeessa mainitulla ohenteella. Muista, ettei työvälineitä saa 
puhdistaa hanan alla juoksevassa vedessä. Liota ne erillisessä astiassa 
ja hävitä pesuseos asianmukaisesti. 

Ylijäämämaalin hävittäminen
Kuivaa maalia sisältävän purkin voi laittaa talousjätteisiin. Märkää maalia 
ei saa huuhtoa viemäriin, kaataa luontoon tai laittaa jäteastiaan. Toimita 
märkä maalijäte Sortti-asemille tai kunnallisen jätehuollon pisteisiin. Pid ä 
huolta ympäristöstä ja lue lisää osoitteesta: 

tikkurila.fi/kierratys

Maalipurkin kierrätys
Huolellisesti tyhjennetty muovipurkki on energiajätettä. Vie huolellisesti 
tyhjennetty metallipurkki metallikierrätykseen. Löydät lähimmän 
kierrätyspisteen osoitteesta: 

kierratys.info

HUOM! Sokkelin teknisen toimivuuden  

varmistaminen
Sekä rakennuksen että sen sokkelin pintakäsittelyn kannalta on tärkeää, 
että sokkeli on toteutettu kosteusteknisesti oikein.

Varmista, että 
• maaperän kallistukset ovat riittävät ja suuntaavat poispäin rakennuk-
sesta 
• sade- ja sulamisvedet johdetaan pois rakennuksen vierestä 
• salaojat toimivat 
• veden kapillaarinen virtaus on katkaistu 
• maaperän routasuojaus on toteutettu oikein 
• ryömintätila tuulettuu riittävästi
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HUOMIOI VIELÄ MUUTAMA JUTTU, KUN K ÄSITTELY ON VALMIS 
JA PINNAT HOHTAVAT UUTUUTTAAN. NÄIN HOIDAT HOMMAN 
KUNNIALLA MAALIIN: 

sokkelin käsittelyn 
kultaista sääntöä
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