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Tyydytkö siihen, että autosi korjataan muovilla? Jos
näin on, olet varmasti yhtä tyytyväinen valitessasi

alla hengittää ja voi hyvin. Kiilto sammuu muutamassa

vesiohenteisenakryylim aalin taialkydimaalin kauniin

kuukaudessa. Pinta elää valon mukana, lämpimin aidoi n l uonnon pi gmentti ensävyi n.

vanhan talosi suojaksi. Laadukasta p ellavaöljymaalia
voidaan lisätä päälle useita kerroksia, ilman että koko
maalipintaa pitää poistaa,joten vuosien varrella uusin-

maalin käyttäminen tulee ajan myötä halvemmaksi.
Sen lisäksi ei tarvita erikseen puunsuoja-aineita,

tamaalauskin on helppoa.Vesiohenteinenmaali irtoaa
pohjasta hyvinkin nopeasti, sillä se on vain kalvo puun
pinnalla. Samalla puupinta pitää allaan kosteutta,
nukkaantuu ja haurastuu. Tämä tapahtuu noin 5-10
vuo den kuluessa. Pellavaöljym aali taas vanhenee kauniisti kulumalla ja krakeloitumalla. Puupinta maalin
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Vastoin yleistä luuloa korkealaatuisen pellavaöljy-

sinkkivalkoinen ja laadukas vernissa taas toimivat homeenestona.Huoltomaalauksetvoidaan tehdä pienen
harjauksen tai kaavinnan jälkeen samalla maalityypillä
suoraan pinnalle. Puu ja pellavaöljy ovat luonnontuotteita ja sopivat erinomaisesti yhteen. Aito korkealaatuinen pellavaöljymaali toimii erinomaisesti sekä sisällä
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että ulkona, hengittäen. Samoilla maaleilla voidaan
maalata pelti- j a metallipintoj a tai käyttää niitä listoihin, oviin, ikkunoihin, lattioihin yms. Ikkunapuitteiden
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maalina tämä on ainoa oikea valinta pellavaöljykitin
päälle. Pellavaöljykitti pysyy elastisempanapellavaöljymaalin alla ja silloin myös kauemmin kiinni pinnassa.
Tuoreen ikkunakitin päälle voidaan myös maalata
nopeammin. Paljon puhuttu EU-direktiivi tärpätin
käytö stä sisätiloissa y rittää sulkea p ellavaöljymaalit
p ois sisäkäytö stä. M aalia ei kuitenk aan väIttämättä
tarvitse ohentaa tärpät1lä, vaan se voidaan maalata
jynssäämällä ohuesti,jolloin myös maali on riittoisaa.
Suunniteltu direktiivi ei kuitenkaan koske maalausliikkeitä. Myös lattiapinnoissa maali on hyvin elastista,
kun sitä sivellään ohuelti useita kerroksia. Olen vuosien
varrella maalannut useita kuviolattioita ja todennut,
että kestävin lopputulos saadaan juuri tuolla tavoin
maalaamall a, vieläpä korkokengillä paljon kulutettuihin lattioihin. Perinnemaalaamisessatärkeää on myös
maalaustekniikka, pohjatöiden Iaatu sekämaalattavan
pinnan materiaalin peruskunto. Maalarilla tulisi olla
käsitys siitä, miten maalataanja millaiset pohjatyöt
tulee olla,jotta työstä tulee kestävä.
Mikä on aito perinnemaall? Tarkastelen nyt vain
öljymaalej a. Perinnemaalit rakentuvat satojen vuosien
kokemuksella käytetyistä perusaineista: pellavaöljy
vernissaksi keitettynä, sideaineita,luonnon hartseja
1a aitoa pigmenttiä. Ei siis synteettisiä väriaineita,
pastoja. Maalin litrahintaa on laskettu ohentamalla
petrolilla, tärpätillä ja pellavaöljynjatkeeksi on saatettu

;i
vanhenemisen, eikä se krakeloidu liian nopeasti. Aito

Iaitt a a tr a ania ta1 1äteöI1y
1äym s. Näm ä ovat olle et nk.
halpaversioita, näin ei ole parannettu maalin laatua

perinnemaali ei ole synteettisen kemian tuote vaan

vaan hintaa. Petrolija tärpätti ovat ainoita lisäaineita,
joita käytetään yleisesti vielä nykyäänkin vernissan

maalit ovat siis myös ekologisempia kuin kemialliset

ohentamiseen. Korkea ölivnlaatu takaa maalin hitaan

luonnontuotteiden yhdistämistä maaliksi. Perinnetuotteet. Pigmentit säilyttävät värisävynsä auringonvaIossahuomattavasti paremmin kuin synteettisetpastat.
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Jotkutpigmentitovatheikkojajoko peittokyvyltääntai helposti halpaan,kun hänelle tarjotaan halvimpana
valonkestoltaan,mutta niitä ei käytetämaalinvalmis- vaihtoehtonajuuri tähän kohteeseensopivaamaalia
tuksessa.Luonnostasaadutvärisävytovat pehmeitä urakkatarjouksessa.Kuluttaja taaskysyyrautakaupasta
ja sopivathämmästyttävänhyvin toisiinsajopa useita neuvoa,1asaasitä,mitä sielläsillä hetkelläon myytäsävyjä yhdisteltäessä.
vänä.Minä saanyhä saaristoalueelta
tarjouspyyntöjä
ja
j
Tänä kesänäolen nauttinut helteestä kulkenut uu sittavista ikkun oista, otka pyydetään maalaamaan
ihailemassakotiseutuni lähistojäperinnerakennuksi- lateksilla!Tarjouspyynnöttulevat vi eläpäammattilaisneen.Ihastusmuuttui vihastuksesimonessapaikassa. ten suunnittelemistakohteista.
joissaoli muutamial-uosiaaiemmin
Nän rakennuksia,
Pitäsiko välillämiettiä, mikä oikeinon halvinta.Maatehty suuria kunnosl aami nen suori t t eena
tustoimenpiteitä, 1a
ei ol e sen vai keam paa
jokunen oli jopa palteollisella maalilla kuin
peri n nem aal i l l a kaan.
kittu teoistaan.Maalaustöitäoli kuitenkirr
Työtapa vain on täysin
tehty väärillä maalierilainen. Maalinvalja
tyypeillä sär,ytolivat
mi stus tehtaal la on
puolestaan toinen jutm uuttuneet,esimerkiksi punainen martu. Pigmenttien käyttö
japuuron punaiseksi.
teollisessa maalinvalKeittomaalilla
mi stuksessa on huoaiemmirr
maalattujapintoja oli
mattavasti työläämpää
ja
vedetty lateksilla,siis
korkealaatuinen pelnykypävän akrylaatilla
lavaöljy on kallista. Pigpigmentit
pienisä
kuljettaa
sävytyskokeiluihin
tarvittavat
työmaalle
lasipulloisa.
(uusi termi vanhalle Maalari
menttien hankkiminen
tuotteelle).
oI
tasal aatui sena 1a saJoukossa
jatkossakin
myös rakennusteknisiäkömmähdyksiä:vesi saattaa mansär,yisenä
on vaativaatyötä. Sär,yjen
päästärakenteisiintai valuusuoraanseinääpitkin alas, sekoittaminenpigmenteinja pigmentin hiertäminen
ikkunoita olivaihdettukunnostamisensijaan.Kustan- tahnaksi vaatii työtä 1a a1kaa.Tästäjohtuen maalin
nuksia oli varmasti yhtä paljon,jos ei enemmänkin litrahintavoi ollakorkeampikuin teollisenmaalipurkin.
pitkän pääIIe,kuin olisi mennyt vaikka työt olisi tehty Maali ei kuitenkaan ole kallein osa maalausurakkaa
perinteisestioikein.
vaantyö maksaa,jos senteettääulkopuolisella.Väärin
toteutettu maalaustyövoi tulla vieläkinkalliimmaksi.
Markkinatalouson vaikuttanut siihen, että perinteiM ih in o v at häv i nneet
maal ar it ,
sestivalmistetlumaali on korvattuteollisillamaaleilla.
jotka itsesekoittivat
pigmenteistä
Myös uusiarakennusmateriaalela
on syntynytja niille
maalion suunniteltuerityistuotteita.Pastasär,ytykset
sävynsä
työmaalla.
kaupoissaovat tulleet jäädäkseen,mutta miten aitoa
perinnemaalia
Tätäkuivoisimyydäpastasärytteisenä?
Miksi ei uskota perinteiseen maaliin? Arvelen yhdek- tenkin tapaamonenp erinnemaalivalmistaj
an tuotteen
kohdalla.Niissäon siiskemiallinenvärisävyyhdistetty
si syyksi kaupallisia maalinimikkeitä, jotka hämäävät
ostajaa luulemaan niitä perinteisiksi maaleiksi. Ra- p erinteisiinp ellavaöljymaaliaineisiin.Mihin ovat häkennusliikkeet taas etsivät halvinta hintaa 1atyytyvät
vinneet maalarit,jotka itse sekoittivatpigmenteistä
m y ös halv im pa a n v a i h to e h to o n e h k ä p o h ti matta,
sär,ynsätyömaalla.Usein tämä olisi nopeinja varmin
jotta
miten tuotteita on saatettu muuttaa,
hinta on
tapa saadaluurihaluttu säly kohteeseen.Sävyttäminen
paikallatekeemahdolliseksikokeillaja vertailla säryä
halpa. Mutta onko se sittenkään h alvinta?Monet uudet
malliin ennen koko erän valmistusta.Eikä se ole niin
maalityypit ovat varmasti käyttökelpoisia mo derneihin
materiaaleihin. Pahinta kuitenkin on, että pellavaöljy- vaikeaakuin luullaan!
m aali-nimikke ellZikin myyd ään maalela, j ois sa o n vain
Ammattilaisia,j otka to dellatunnistavatmaalityypit
nimeksi pellavaöljyä, loput öljyosat voivat olla m1tävain,
toisistaan1a osaavatneuvoaasiakkaita,tarvitaan siis
esimerkiksi usein alkydiä eli mäntyöljyä. Myydään myös
enemmän.Tarvitaantietoa kursseilta,perinnerakenaitoa tupapunaista öljymaalia, joka sisältäämänfröI1yä tamisyhdistystenantamaa käytännön neuvontaa,
artikkeleitaj a lisäämateriaalelamaalityyppientunnis1a akrylaattij o h d ann ai si a. Ko ska m a alau styö n tllaaj a
ei väIttämättä ole maalien asiantuntiia. hän menee
tamiseksi.Perinteistämaalausiloakaikille! f
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