
PUU, PUULEVYT JA VIILUTETUT LEVYT  

Yleistä 

Huonekaluissa puu on eri muodoissa, esimerkiksi kokopuuna (massiivipuuna) tai viilupintaisena 

levynä. Kokopuu turpoaa tai kutistuu helposti. Tasaiset, kokopuiset pinnat voivat vinoutua, 

kaareutua tai lommoutua. Kokopuista huonekalua ei pidä asettaa alttiiksi voimakkaalle lämmön tai 

kosteuden muutoksille. Viilu on ohut puulevy, jonka paksuus vaihtelee. Viilulla voidaan päällystää 

esimerkiksi puu lastu tai kuitulevyä (kuten esim. MDF). Pinnan kestävyys riippuu puun laadusta, 

pintakäsittelystä, viilun paksuudesta ja sen alla olevasta materiaalista. Käsittelemätön puu 

likaantuu ja tahraantuu helposti. Tämän vuoksi pinnat on yleensä käsitelty joko maalilla, lakalla, 

öljyllä tai vahalla. Pintaa hoidetaan aina sen käsittelytavan mukaisesti. 

KÄSITTELEMÄTÖN PUU 

Käsittelemättömän puunpinnan voi huoletta pestä jopa hankausaineella tai karkeahkolla 

hankauspesimellä. Pinta on hyvä ensin pestä pyöröliikkein ja lopuksi puun syiden suuntaan, jotta 

puu kuluisi tasaisemmin. Pinta huuhdotaan väljällä, kylmällä vedellä; tällöin puun huokoset 

supistuvat ja puu säilyy valkoisempana. Pesussakin on hyvä käyttää viileää vettä. Kuuma vesi 

turvottaa puuta ja päästää lian tunkeutumaan aukinaisiin huokosiin. Perusteellisen pesun jälkeen 

pinta voidaan suojata öljyämällä, mutta vain kulunut ja haalistunut pinta kannattaa öljytä.  

MAALATTU PUUPINTA 

Maali muodostaa pintaa suojaavan kalvon, joka peittää täysin puun kuvioinnin. Maalipinta saattaa 

olla kiiltävä, puolikiiltävä tai himmeä. Puun eläminen halkaisee helposti kovan maalipinnan. Hoito 

ja suojaus Nihkeä- tai kosteapyyhintä neutraalissa pesunesteessä kostutetulla siivouspyyhkeellä. 

Kosteapyyhinnän jälkeen pinta on hyvä kuivata. Kiiltävä pinta suojataan ainoastaan silloin tällöin 

ohuelti kalustevahalla. Pinnoille asetettavien laitteiden kuminastat tulisi korvata huopanastoilla tai 

muulla värjäämättömällä materiaalilla. Tahrojen poisto Kaikille tahroille ensin laimentamaton 

neutraali pesuneste. Väritahrat ja veteen liukenemattomat tahrat poistetaan mineraalitärpätillä 

tai denaturoidulla spriillä, mutta varovasti, koska kaikki pinnat ei kestä käsittelyä. Aineen sopivuus 

kannattaa testata näkymättömään kohtaan. Lopuksi pyyhitään kostella ja kuivataan. Varottava 

Hankaavia siivousvälineitä ja -aineita Himmeän pinnan voimakasta hankausta, sillä pinta alkaa 

helposti kiiltää. Vahvasti emäksisiä ja happamia puhdistusaineita Voimakkaita liuottimia, kuten 

asetonia ja tinneriä Värjääviä nesteitä Runsasta veden käyttöä ja pitkäaikaista nesteen vaikutusta 

Kuumia esineitä. Kuumaa vettä tai kahvia  

LAKATTU PUUPINTA 

Lakka on läpinäkyvän kalvon muodostuva pintakäsittelyaine, jonka kiiltoaste vaihtelee. Lakatussa 

pinnassa pienet kulumat eivät näy yhtä hyvin kuin maalipinnassa. Ennen lakkausta puupinta 

voidaan petsata. Petsauksella saadaan puun syyt kauniimmin esille, sopivampi värisävy tai erilaisia 

tummuusasteita. Hoito ja suojaus Nihkeä- tai kosteapyyhintä neutraalissa pesunesteessä (esim. 

astianpesuaineliuos) kostutetulla siivouspyyhkeellä. Kosteapyyhinnän jälkeen pinta on hyvä 

kuivata. Pidä kemikaalien vaikutusaika mahdollisimman pienenä. Himmeät ja puolihimmeät pinnat 

ovat arimmat. Vältettävä hankausta, sillä ne alkavat helposti kiiltää. Pinnoille asetettavien 

laitteiden kuminastat korvattava huopanastoilla tai muulla värjäämättömällä materiaalilla. 

Tahrojen poisto Kaikille tahroille ensin laimentamaton neutraali pesuneste. Väritahrat ja veteen 



liukenemattomat tahrat poistetaan mineraalitärpätillä tai denaturoidulla spriillä, mutta varovasti, 

koska kaikki pinnat ei kestä käsittelyä. Aineen sopivuus kannattaa testata näkymättömään 

kohtaan. Lopuksi pyyhitään kostella ja kuivataan. Kalustevahalla hangataan varovasti erittäin 

pahoja tahroja samoin kuin kuumuuden ja kosteuden jättämiä jälkiä. Varottava Hankaavia 

siivousvälineitä ja -aineita Pinnan epätasainen mekaaninen rasitus johtaa usein epätasaiseen 

kiiltoon. Vahvasti emäksisiä sekä happamia puhdistusaineita Voimakkaita liuottimia, kuten 

asetonia ja tinneriä Vahojen käyttöä, koska niiden poistaminen tarvittaessa saattaa aiheuttaa 

vaikeuksia. Kuumia esineitä tai kuumaa vettä Runsasta veden käyttöä ja pitkäaikaista nesteen 

vaikutusta Värjääviä nesteitä, erityisesti kahvia Syviä naarmuja, joiden kautta rasva voi tunkeutua 

puuhun.  

ÖLJYTTY PUUPINTA 

Käsittelemätön puupinta voidaan öljytä. Öljy tasoittaa ja syventää puun väriä ja lisää sen 

kosteudenkestoa. Öljykäsitelty pinta kestää rajoitetusti alkoholia, nesteitä ja lämpöä. Jos käsittely 

tehdään esim. vernissalla tai pellavaöljyllä, on öljyiset kangaspalat ehdottomasti joko poltettava tai 

upotettava veteen, koska öljyä sisältävä kangas saattaa syttyä itsestään tuleen. Hoito ja suojaus 

Kuiva- ja nihkeäpyyhintä siivouspyyhkeellä. Puupinta öljytään muutama kerta vuodessa esimerkiksi 

kalusteöljyllä. Öljy hierotaan puhtaaseen ja kuivaan puupintaan voimakkain pyörivin liikkein. Öljyä 

levitetään niin moneen otteeseen kuin puu pystyy sitä imemään. Ylimääräinen öljy hangataan pois 

pinnan kuivumisen jälkeen kuivalla siivouspyyhkeellä tai pinta pestään kevyesti. Liian usein 

suoritettu öljyäminen tekee pinnan tahmeaksi, jolloin lika ja pöly tarttuvat siihen herkästi. 

Tahrojen poisto Tahrat poistetaan neutraalilla pesunesteellä, vaikeimmissa tapauksissa 

mineraalitärpätillä tai hiomapaperilla kalusteöljyn kanssa. Vaikeisiin tahroihin voi kokeilla 

hankaavaa pesuainetta, jonka jälkeen puhdistettu kohta on öljyttävä uudelleen. Varottava 

Hankaavia siivousvälineitä Vahvoja emäksisiä puhdistusaineita Runsasta veden käyttöä Teräviä 

esineitä Värjääviä nesteitä  

VAHATTU PUUPINTA 

Käsittelemättömän puupinnan vahaamiseen käytetään huonekaluvahaa tai mehiläisvahaa. Pinta 

on altis värjäytymään tahroista, mutta tahrakohta on korjattavissa uudelleen. Vahattu pinta on 

jonkin verran kiiltävämpi kuin öljytty pinta. Hoito ja suojaus Kuiva- tai nihkeäpyyhintä 

siivouspyyhkeellä. Vahaus nukkaamattomalla siivouspyyhkeellä Tahrojen poisto Tahrat ja vesijäljet 

poistetaan vahalla. Varottava Värjääviä aineita Kuumuutta 


