
Anna asiantuntijan 
tutkia talosi maalipinta

Kun Maalitohtori® on käynyt lävitse 

talosi kaikki ulkopinnat, hän kerää tiedot 

talteen muistioihin / toimenpidesuo-

situksiin. Niistä löydät kattavasti tietoa 

kaikista talosi ulkopinnoista. Lisäksi 

saat mukaasi ohjeet siitä, minkälaisella 

maalauskäsittelyllä pääset parhaaseen 

lopputulokseen. Muistioissa kerrotaan 

tehtyjen analyysien jälkeen esimerkiksi 

Maalitohtorin® analyysi kertoo, 
miten ulkomaalaus parhaiten onnistuu

• lyhyt kuvaus talosi yleiskunnosta. 

Tarkastelu tehdään talon eri ilman-

suuntiin olevilla seinillä, jotta ulkover-

houksen kuntoon vaikuttavat tekijät, 

kuten huonossa kunnossa olevat 

syöksytorvet, voidaan huomioida kor-

jaustöitä aloitettaessa.

• perusteellinen kuvaus kaikista talon 

maalatuista osista, myös sokkelin, ik-

kunanpuitteiden ja muiden maalausta 

tarvitsevien kohteiden osalta

• selostus siitä, millä maalityypillä talo 

on aikaisemmin maalattu

• tietoa julkisivumateriaalin mahdol

lisista korkeista kosteuspitoisuuksista, 

mikäli kohteessa on suoritettu tällaisia 

mittauksia

• työohjeet, pesuista ja maalinpois-

tosta lähtien aina tarkasti määriteltyyn 

maalauskäsittelysuositukseen asti

• halutessasi teemme sinulle myymäläs-

sä myös ehdotuksen talon sävyiksi, 

jopa täydellisen värisuunnitelman

• yleistä tietoa siitä, miten maalaustyö 

sujuu joutuisasti ja mukavasti: väli-

neet, telineet jne.
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Oletko suunnittelemassa talosi ulko-

maalausta? Tiedätkö, missä kunnossa 

ulkoverhous on (esimerkiksi kosteuden 

osalta) tai millä maalityypillä talosi on 

aikaisemmin maalattu?

Talon maalaaminen on sekä aikaa että 

rahaa vievää ja on siksi tärkeää, että 

kaikki työt tehdään oikein alusta lähtien. 

Turhia virheitä kannattaa välttää, sillä 

kahteen kertaan tehtynä työ tulee kal-

liiksi.

kaipaako talosi ulkoverhous kunnostusta?
löydämme aina taloosi oikeat ja sopivat maalit.

Maalitohtori® on palvelu, jonka saat 

ainoastaan Värisilmästä. Maalitohtori® 

auttaa sinua kaikissa hankalissa kysy-

myksissä kun ryhdyt ulkomaalaustöihin. 

Värisilmän Maalitohtori® tulee halutes-

sasi myös kotiisi ja tekee tarkan analyy-

sin talosi maalatuista kohteista ulkona. 

Maalitohtori® on käynyt Tikkurila Oy:n 

erityiskoulutuksen ja antaa suosituksen 

siitä, minkälaisella maalauskäsittelyllä 

sinun kannattaa ulkomaalaus suorittaa. 

Maalitohtori® tarkistaa myös, minkä-

laiset pohjatyöt on syytä tehdä ennen 

maalausta. 

Värisuunnittelu on tärkeä osa ulko-

maalausprojektia. Halutessasi teemme 

myymälässä myös suosituksen talossasi 

käytettävistä sävyistä. Sävyvalintaan 

vaikuttavia tekijöitä ovat mm. talon tyyli, 

ympäristö sekä tietenkin talon aikaisem-

pi sävy.

Maalitohtori® on palvelu, jonka saat 

luonnollisesti ilman ostovelvoitetta. 

Maalitohtorin® kohdekäynti maksaa 50 

€ + matkakustannukset. Seuraavalla 

sivulla on kerrottu niistä tavallisimmista 

kysymyksistä, joihin saat Maalitohtorilta® 

vastauksen.

Millä maalityypillä 
taloni on maalattu?

Parhaan lopputuloksen aikaan saamiseksi 

on tärkeää tietää, millä maalityypillä talo on 

sen historian aikana käsitelty. Useimmiten 

sopivinta on käyttää samaa maalityyppiä kuin 

aikaisemminkin ellei erityisestä syystä suosi-

tella, että maali olisi poistettava kokonaan.

Maalitohtori® tekee perusteellisen analyysin 

maalikerroksista ja aikaisemmista maalauskä-

sittelyistä analyysivälineistönsä avulla.

Mikä sävy 
sopii talooni?

Kaikki sävyt eivät sovi kaikkiin taloihin! Pienet 

sävymallit näyttävät usein aivan erilaisilta kun 

maalatut ulkoverhouspinnat. Halutessasi saat 

myymälästämme myös ehdotuksen talon 

sävyiksi. Sävyvalintaan vaikuttavat mm. omat 

mieltymykset, talon ikä, arkkitehtuuri ja talon 

ympäristö.

Minkätyyppisella maalilla 
minun pitää maalata?

Ulkomaalin valitseminen saattaa olla vaikeaa, 

sillä monet meistä eivät maalaa kovin usein. 

Maalitohtori® antaa sinulle suosituksen 

oikeista tuotteista perustuen talon aikai-

sempaan maalityyppiin ja talon yleiseen 

kuntoon. Maalitohtori® osaa kertoa, millä 

maalilla pääset parhaimpaan lopputulokseen 

ja myös sen, mitkä maalit ovat ystävällisimpiä 

ympäristölle.

Millainen on taloni 
ulkoverhouksen yleiskunto?

Talon perustusten liian suuret kosteuspi-

toisuudet ovat talonomistajan isoimpia 

huolenaiheita. 

Maalaamattomat vuorilautojen päät, hal-

keamat maalipinnassa ja puussa päästävät 

kosteutta puuhun ja kosteus puolestaan aihe-

uttaa lahoa ja homehtumista. Maalitohtori® 

tutkii ulkoverhouksen kunnon kosteusmitta-

rilla niissä kohteissa, jotka ovat ”vaaravyöhyk-

keellä” ja kertoo, mikäli osa ulkoverhouksesta 

pitää korjata tai vaihtaa.

Missä kunnossa sokkeli 
ja ikkunanpuitteet ovat?

Maalitohtori® käy läpi talon eri osat perusteel-

lisesti. Ikkunan ulkopuoliset puuosat joutuvat 

kovalle säärasitukselle ja sokkeliakaan ei sovi 

unohtaa. Vuotavat räystäskourut ja syöksy-

torvet saattavat vahingoittaa ulkoverhousta. 

Liian lähellä seinää kasvavat pensaikot ja tiivis 

savinen maa-aines ovat myös riskitekijöitä. 

Maalitohtori® huomioi myös nämä tekijät 

analyysissään.

kuinka paljon 
maalia kuluu??

Maalitohtori® auttaa myös arvioimalla, kuinka 

paljon maalia kuluu ja mitä maali maksaa.

Miten paljon aikaa pitää varata 
erilaisiin pohjatöihin?

Maalitohtori® antaa arvion aikaisemman maalin 

kunnosta sekä ohjeet siitä, minkälaisia pohjatöi-

tä pitää tehdä ennen varsinaista maalausta. 

Mitä muuta tarvitsen,
 maalin lisäksi?

Maalitohtori® muistaa kertoa myös sen, että 

oikeat välineet ja varusteet helpottavat työtä-

si oleellisesti. Tikkaat, telineet, jopa nostimet, 

hyvistä siveltimistä ja kaapimista puhumatta-

kaan, tekevät maalaustyöstä sujuvamman.


