
PIHA

VALITSE OIKEAT TUOTTEET PIHAN PINNOILLE

Terassit, kalusteet, aidat,  
laiturit ja pihakiveykset

Valintaopas



PIHA

Valitse oikeat 
tuotteet pihan 
pinnoille

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

Tästä ulkomaalarin valintaoppaasta 
löydät Tikkurilan asiantuntijoiden 
tuotesuositukset pihan ja ranta-alueen 

kohteisiin. Korkealaatuiset tuotteet ja 
oikein tehty pintakäsittely suojaavat 
ja kaunistavat niin puuta kuin myös 
pihakiviä. Pidä siis huolta pihasi 
puisista pinnoista ja suojaa ne Tikkurilan 
huippulaatuisilla tuotteilla. Ne kestävät 
auringonpaistetta, sadetta ja lumipyryä 
vuodesta toiseen. Tutustu myös Tikkuri-
lan muihin valintaoppaisiin. Niiden avulla 
löydät oikeat tuotteet kaikkien kodin 
sisä- ja ulkopintojen käsittelyyn.

Valintaoppaan sisältö:

4 · VAIHTOEHDOT PIHAN PINTOJEN KÄSITTELYYN

6 ·TERASSILAUDAT

8 · PIHALUSTEET JA AIDAT

10 · PIHAKIVET JA -LAATAT

12 · PIHAN TÄSMÄTUOTTEET

14 · ULKOPINTOJEN POHJATYÖT

16 · VÄRIN VALINNAN ABC

18 · KUN MAALAUSTYÖ ON VALMIS

19 · 10 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ PIHAMAALAUKSEEN
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Mikä 
tuote käy 
mihinkin?
PIHAN ULKOPINNAT KESTÄVÄT AIKAA JA SÄILYTTÄVÄT ARVONSA 
PITKÄÄN, KUN NE ON KÄSITELTY OIKEILLA TUOTTEILLA JA 
TIKKURILAN MAALAUSOHJEIDEN MUKAISESTI. 

Talven jäljiltä terassi voi olla huonossakin kunnossa ja kesän lähestyessä terassin 
pintakäsittely onkin taas ajankohtaista. Öljykäsiteltyjen pintojen kunto on hyvä 
tarkistaa vuosittain. Huoltokäsittely tehdään, kun pinta on kuivan ja haalistuneen 
näköinen.

Pihakalusteet ja aidat muodostavat oleellisen osan talon julkisivua ja pihapiiriä. 
Oikein käsiteltyinä ja huollettuina ne pysyvät kauniina vuodesta toiseen ja lisäävät 
viihtyisyyttä.

Kivetyt alueet tai polut kuuluvat moneen suomalaiseen pihaan. Kiveys on 
pitkäikäinen ja helppohoitoinen, mutta sekin kärsii ajan, kulutuksen ja säärasitusten 
seurauksena. Nyt tehdasvärjätyt pihakivet on mahdollista ehostaa tasaisen tai 
voimakkaamman väriseksi. Vaihtoehtoisesti värjäämättömät betoninharmaat 
pihakivet voi käsitellä ihan uuden väriseksi.

Valmistelu Esikäsittely Pohjamaalaus  
(tarvittaessa esim. pihakalusteet ja aidat)

 Suojapaperia tai muovia
 Maalarinteippiä
 Suojalasit ja hanskat

 Kohteeseen sopiva pesuaine
 Puutarhaletku 
 Pitkävartinen harja tai painepesuri
 Pölyharja
 Teräslasta (kalusteet ja terassit)
 Kaavinrauta (kalusteet ja terassit)
 Hiomapaperia ja hiomatuki

 Kohteeseen sopiva pohjamaali tai 
pohjuste

 Naulankantojen käsittelyyn ruosteen-
estopohjamaalia 

 Ruosteenestopohjamaali  
metallipinnoille

Terassilaudat
Lue lisää sivulta 6

Pihakalusteet ja 
aidat
Lue lisää sivulta 8

Pihakivet ja 
-laatat
Lue lisää sivulta 10
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Pintakäsittely
 Kohteeseen sopiva pintatuote
 Sekoitustikku
 Synteettinen tai sekoiteharjaksinen sivellin (aidat ja 

pihakalusteet)
 Terassiöljylasta (terassit)
 Reppuruisku tai tela (kiveykset)
 Jatkovarsi

Täsmätuotteet, 
kuten laiturit ja 
istutuslaatikot
Lue lisää sivulta 12



Terassilaudat

TIKKURILAN VALTTI® 
PUUÖLJYT ANTAVAT LUON-
NOLLISEN JA KESTÄVÄN 
SUOJAN PUULLE.

Terassirakenteisiin suositellaan käytettäväksi sävytettyä 
puuöljyä, sillä sävytetty tuote kestää säärasitusta paremmin kuin 
sävyttämätön. Puulaji ja puun kunto vaikuttavat lopulliseen väriin. 
Ennen öljyämistä on syytä tehdä aina koesively. 

Kaikki Valtti-puuöljyt soveltuvat kestopuulle, kovapuulle sekä 
lämpökäsitellylle, käsittelemättömälle ja aikaisemmin öljykäsitel-
lylle sekä teollisesti öljytylle puulle.

Öljyä terassilaudat kertaalleen. Lopputuloksen kuuluu jäädä 
mattapintaiseksi ja öljyn tulee olla imeytyneenä puuhun. Mikäli 
osa öljystä jää imeytymättä, se pyyhitään pois kuivalla rätillä 
muutaman minuutin kuluessa, näin varmistetaan, ettei pintaan 
muodostu ajan kanssa hilseilevää kalvoa.
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MALLIPALA OIKEAN 
PINNAN VALINTAAN

KUULTAVAT ULKOVÄRIT 
-VÄRIKARTTA JA 
VÄRIMALLIT MYYMÄLÄSSÄ

VALTTI® PLUS TERRACE OIL RUSKEA
Erittäin kestävä erikoispigmentoitu puuöljy terasseille ja ulkokalusteille.  
Ainutlaatuiset väripigmentit antavat syväkuultavan pinnan. Suojaa  
puuta harmaantumiselta ja tikkuuntumiselta.

VALTTI® PLUS TERRACE OIL KELONHARMAA
Erittäin kestävä erikoispigmentoitu puuöljy terasseille ja ulkokalusteille.  
Ainutlaatuiset väripigmentit antavat syväkuultavan pinnan. Suojaa  
puuta harmaantumiselta ja tikkuuntumiselta.

VALTTI® PLUS TERRACE OIL MUSTA
Erittäin kestävä erikoispigmentoitu puuöljy terasseille ja ulkokalusteille. 
Ainutlaatuiset väripigmentit antavat syväkuultavan pinnan. Suojaa  
puuta harmaantumiselta ja tikkuuntumiselta.

VALTTI® PLUS WOOD OIL
Sävytettävä, monikäyttöinen puuöljy terasseille ja ulkokalusteille. 
Miellyttävä käyttää ja kuivuu nopeasti. Tuote suojaa puuta  
harmaantumiselta ja tikkuuntumiselta. 

Osittain biopohjainen - Ennennäkemätön säänkesto ja värinpysyvyys

Osittain biopohjainen - Ennennäkemätön säänkesto ja värinpysyvyys

Osittain biopohjainen - Ennennäkemätön säänkesto ja värinpysyvyys

Osittain biopohjainen - Sävytettävä puuöljy

MALLIPALA OIKEAN 
PINNAN VALINTAAN

MALLIPALA OIKEAN 
PINNAN VALINTAAN



Pihakalusteet ja aidat

LISÄÄ KALUSTEIDEN 
KÄYTTÖIKÄÄ KÄSITTELE-
MÄLLÄ JA HUOLTAMALLA 
NE OIKEIN.

Pihakalusteet ja aidat muodostavat oleellisen osan talon 
julkisivua ja pihapiiriä. Oikein käsiteltyinä ja huollettuina ne 
pysyvät kauniina vuodesta toiseen ja lisäävät viihtyisyyttä.

Hieman jo kulahtaneisiin pihakalusteisiin saat maalaamalla 
tai öljyämällä täysin uuden ilmeen. Ilman oikeaa suojausta 
kalusteet kärsivät sään vaihteluista ja niiden käyttöikä lyhenee.

Aidan voit joko maalata, öljytä tai kuultokäsitellä − riippuen siitä, 
millaisen lopputuloksen haluat tai millä tuotteella se on käsitelty 
aiemmin.

Pihakalusteiden ja aitojen säännöllinen pesu ja huoltokäsittely 
pitävät pinnat siistinnäköisinä ja pidentävät niiden käyttöikää. 
Muista siis Tikkurilan Homeenpoisto, Terassi- ja kalustepesu 
sekä Pihan Huoltopesu.
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VALTTI® KALUSTEÖLJY RUSKEA SPRAY
Liuoteohenteinen ruskea puuöljy ulkokäyttöön. Suojaa puuta kosteudelta ja 
lialta, vähentää pinnan halkeilua sekä tasoittaa ruskeaa väriä.

Nopea huoltokäsittely puisille kalusteille

PUUTALOT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

AITAMAALI SÄVYTETTÄVÄ
Sävytettävä aitamaali, jonka värit löytyvät Puutalot-värikartasta. Likaa, 
levää ja hometta hylkivä erikoismaali, joka on helppo työstää. Pinta, 
joka on tavanomaista helpompi pitää puhtaana. Soveltuu aikaisemmin 
öljy- tai akrylaattimaalilla tai kuullotteilla käsitellyille puuaidoille.

Sävytettävä aitamaali uusille ja vanhoille aidoille

VÄRIMALLI 
MYYMÄLÄSSÄ

AITAMAALI VALKEA
Erinomaisesti peittävä luonnollisen valkoinen valmisväri. Likaa, levää 
ja hometta hylkivä erikoismaali, joka on helppo työstää. Pinta, joka on 
tavanomaista helpompi pitää puhtaana. Soveltuu aikaisemmin öljy- tai 
akrylaattimaalilla tai kuullotteilla käsitellyille puuaidoille.

Valmis valkoinen aitamaali uusille ja vanhoille aidoille

VALTTI® PLUS WOOD OIL
Sävytettävä, monikäyttöinen puuöljy terasseille ja ulkokalusteille. 
Miellyttävä käyttää ja kuivuu nopeasti. Tuote suojaa puuta  
harmaantumiselta ja tikkuuntumiselta. 

KUULTAVAT ULKOVÄRIT 
-VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

Osittain biopohjainen - Sävytettävä puuöljy kalusteille

PATIO PIHAKALUSTEMAALI
Helppokäyttöinen erikoismaali puisten ja metallisten pihakalusteiden 
käsittelyyn. Nopeasti kuivuva ja säätä kestävä huoltomaali lakatuille tai 
maalatuille pihakalusteille.

PUUTALOT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

Peittävää pintaa uusille ja vanhoille pihakalusteille



Pihakivet ja -laatat

PATIO KIVIKUULLOTTEELLA 
SAAT HELPOSTI JA 
NOPEASTI UUDEN ILMEEN 
VANHOILLE BETONIPI-
HAKIVILLE JA -LAATOILLE. 
PATIO KIVIKUULLOTTEEN 
AVULLA VOIT TASATA JA 
SYVENTÄÄ PIHAKIVEYKSEN 
VÄRIÄ.

Kivetyt alueet tai polut kuuluvat moneen suomalaiseen pihaan. 
Kiveys on pitkäikäinen ja helppohoitoinen, mutta sekin kärsii 
ajan, kulutuksen ja säärasitusten seurauksena. Nyt tehdasvärjä-
tyt pihakivet on mahdollista ehostaa tasaisen tai voimakkaam-
man väriseksi. Vaihtoehtoisesti värjäämättömät betoninharmaat 

pihakivet voi käsitellä ihan uuden väriseksi.

Patio Kivikuullotteen levittäminen on helppoa ja nopeaa. Tuote 
ei muodosta kiven pinnalle kalvoa, vaan imeytyy sen huokosiin. 
Kivestä ei tule liukas, ja sille ominainen ulkonäkö säilyy.
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VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

PATIO KIVIKUULLOTE
Sävytettävä kuullote betonisten pihakivien helppoon uudistamiseen. 
Patio Kivikuullotteella on helppo ja nopea vahvistaa kuluneiden väril-
listen pihakivien värin uuteen loistoon tai värjätä betoninharmaat 
pihakiveykset kokonaan uudella sävyllä. 

Vanhojen tai uusien pihakivien käsittelyyn tai sävyn huoltamiseen

Ylläolevat mallit on tehty betoninharmaille pihakiville. Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista.

EK01 Vaaleanharmaa EK02 Harmaa EK03 Tummanharmaa EK04 Musta EK05 Tummanruskea

EK06 Purppura EK07 Punaruskea EK08 Punainen EK09 Vaaleanruskea EK10 Keltainen



TIKKURILAN  
TÄSMÄTUOTTEILLA 
ONNISTUT VARMASTI.
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VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

SAARISTO LAITURIÖLJY
Ympäristöystävällinen puuöljy laitureille. Suojaa puuta tikkuun-
tumiselta ja harmaantumiselta, sävytettävissä kymmeniin sävyihin. 
Ekologinen koostumus sopii käytettäväksi vesistöjen läheisyydessä. 
Soveltuu aikaisemmin käsittelemättömille tai öljytyille puupinnoille.

PATIO VERSO
Ekologinen puuöljy kasvatuslaatikoille ja kasvihuoneen puuosille. 
Suojaa puuta lialta, kosteudelta ja tikkuuntumiselta sekä antaa 
kauniin, luonnollisen sävyn. Tuote on turvallinen käyttää syötäväksi 
tarkoitettujen kasvisten yhteydessä. Soveltuu aikaisemmin 
käsittelemättömille tai öljytyille puupinnoille.

VALTTI® KALUSTEÖLJY RUSKEA SPRAY
Liuoteohenteinen ruskea puuöljy ulkokäyttöön. Suojaa puuta  
kosteudelta ja lialta, vähentää pinnan halkeilua sekä tasoittaa ruskeaa väriä.

KUULTAVAT ULKOVÄRIT 
-VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

Nopea huoltokäsittely puisille kalusteille

Istutuslaatikot, valmisvärit: Metsänvihreä, Kaarnanruskea, Hiilenmusta, Ladonharmaa

Öljykäsitellyt laiturit ja muut vesistöjen lähellä / päällä olevat rakenteet

Pihan täsmätuotteet

Laiturit 
Laiturikin vaatii säännöllistä huoltoa. Laituriöljy suojaa puuta 
sään eri vaihteluilta ja antaa kauniin, ympäristöön sointuvan 
värin puun pintaan.

Istutuslaatikot / Kasvilavat 
Puiset  kasvimaan istutuslaatikot on hyvä käsitellä asianmukai-
sesti. Puulaatikoiden ja -lavojen käsittelyyn on kehitetty juuri 

oikeanlainen puuöljy, jonka neljä luonnonläheistä valmisväriä on 
helppo yhdistää vaikkapa terassiöljyn vastaaviin sävyihin.

Puiset pihakalusteet 
Spray-käsittely on helppo, nopea ja kestävä tapa öljytä puiset 
piha- ja parvekekalusteet ja vähän haastavimmatkin kulmat.  
Intensiivisen ruskea väri on juuri se oikea ruskea tasoittamaan 
lämpöpuun, kovapuun ja ruskean kestopuun väriä.
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Oikeat esikäsittelytyöt varmistavat koko maalaustyön onnistumisen. Kohteeseen 
räätälöity pohjustuskäsittely sitoo alustaa, antaa hyvän peiton ja pitkän huoltomaa-
lausvälin. Tutustu ulkopintojen pohjatöihin ja  -menetelmiin tarkemmin netissä.

Ulkopintojen pohjatyöt

HOMEENPOISTO 
TABLETTI
Tehokas esikäsittelyaine homeisille 
pinnoille ennen pintakäsittelyä. Kompakti 
helppokäyttöinen tabletti, joka liukenee 
helposti veteen. Soveltuu puu-, rappaus- ja 
betonipinnoille ennen uudis- ja pintakäsit-
telyä.

TERASSI- JA 
KALUSTEPESU
Valkaiseva ja tehokkaasti puhdistava 
esikäsittely terasseille ja pihakalusteille 
ennen pintakäsittelyä. Patentoitu 
koostumus palauttaa harmaantuneen 
puun alkuperäistä väriä sekä poistaa myös 
vanhojen pintakäsittelyjen rippeet.

PIHAN HUOLTOPESU
Piharakenteiden ylläpitopesuun. Pesee 
hyväkuntoiset aidat, pihakiveykset ja muut 
pihan rakenteet puhtaaksi liasta ja alkavasta 
pintahomeesta. Hellävarainen koostumus ei 
kuluta maalipintoja.

LAITURIPESU
Ekologinen pesuaine laiturien puhdis-
tukseen. Laituripesu sopii käytettäväksi 
vesistöjen yhteydessä. Ylläpitopuhdistuk-
seen tai ennen öljykäsittelyä tapahtuvaan 
pesuun.

Pesuaineet:

PENSSELIPESU
Tehokas pesuaine maalaustyövälineille. 
Liuottaa sekä vesi- että liuoteohenteiset 
maalit. Työkalu pestään lopuksi vedellä.
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VALITSE JOKO PEITTÄVÄ TAI KUULTAVA 
K ÄSITTELY.

Puun luonnollisuutta voit korostaa kuultavalla 
käsittelyllä, joka sävytettynä jättää puun syykuvioinnin 
kauniisti näkyviin. Maalaamisella taas saat peittävän 
pinnan ja vaaleilla sävyillä tummentuneisiin puupintoi-
hin raikkautta.

Värin 
valinnan 
ABC

Puutalot-värikartta
Ulkona värimalli näyttää usein sinisemmältä kuin sisätiloissa. Valitse värikartasta 
murretumpi, tummempi ja hieman lämpimämpi väri kuin olit ajatellut − näin olet 
yleensä lähempänä toivottua lopputulosta.

MYYMÄLÄSSÄ: Puutalot-värikartta ja 100 kpl oikealle puupinnalle siveltyä 
värimallia.

Valtti® Kuultavat ulkovärit -värikartta
Kuultavat tuotteet antavat puurakenteelle mahdollisimman hyvin ympäristöön 
sopivan väri peittämättä puu omaa kauneutta. Valitse aina sävytetty kuullote, 
sillä väritön kuullote ei anna riittävää suojaa auringonvalolta.

MYYMÄLÄSSÄ: Kuultavat ulkovärit -värikartta ja puiset värimallit.

MUISTA MYÖS VALTTI® PLUS TERRACE OILIN UPEAN TÄYTELÄISET VALM-
ISVÄRIT: RUSKEA, MUSTA JA KELONHARMAA.

Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista.

16 — VALINTAOPAS - TERASSIT, KALUSTEET, AIDAT, LAITURIT JA PIHAKIVEYKSET VALINTAOPAS - TERASSIT, KALUSTEET, AIDAT, LAITURIT JA PIHAKIVEYKSET — 17



1. VALITSE OIKEA TUOTE.
Talon eri osat tarvitsevat erilaisia maaleja, jotta ne kestävät Suomen vaihtelevia sääolosuhteita. 
Hyvä suunnittelu takaa maalauksen onnistumisen oli kyseessä uusi tai huoltomaalauksen 
tarpeessa oleva kohde.

2. MUISTA, VÄRIEN VALINNASSA KOKONAISUUS RATKAISEE.
Ota värikartat avuksesi ja tee värien valinta paikassa, johon väri valitaan. Värien  valintaa voit 
helpottaa tekemällä koesivelyn erilliselle levylle tai puukapulalle ennen laajempaa käsittelyä.  

3. SUUNNITTELE TYÖ HUOLELLISESTI.
Laske paljonko tarvitset maalia ja hanki tarvittavat välineet ja materiaalit asiantuntevasta 
maalikaupasta. Mieti mistä aloitat ja miten työ sujuu parhaiten.

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 ympäristö pesu- ja maaliroiskeilta.

6. SIISTI POHJA, PARAS PINTA.
Tarkista, että maalattava pinta on puhdas ja kunnossa. Älä fuskaa esikäsittelyssä, sillä maali ei 
pysy likaisessa alustassa, eikä peitä huonosti tehtyjä pohjatöitä.  

7. LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.
Lue ensin, tee sitten – ei toisinpäin. 

8. PIDÄ PÄÄ KYLMÄNÄ.
Tee työ rauhallisesti ja huolellisesti. Älä yritä nopeuttaa työtä levittämällä kerralla liian paksuja 
maalikerroksia.

9. HUOMIOI MAALAUSOLOSUHTEET.
Huolehdi, että maalausolosuhteet ovat oikeanlaiset. Jos maalaat liian kosteassa, kylmässä tai 
kuumassa, maalin kuivuminen ja maalikalvon muodostuminen voi häiriintyä. 

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
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HUOMIOI VIELÄ MUUTAMA JUTTU, KUN MAALAUS ON VALMIS 
JA PINNAT HOHTAVAT UUTUUTTAAN. NÄIN HOIDAT HOMMAN 
KUNNIALLA MAALIIN: 

pihamaalauksen 
kultaista sääntöä

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. Pidä 
huolta ympäristöstä ja lue lisää osoitteesta: tikkurila.fi

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