
Tikkurila: maalaa maiseman mukaan
Syvää ruskeaa vai sittenkin levollista harmaata? Hae luonnosta inspiraatiota ulkomaalaukseen Tikkurilan väriasiantuntijan ohjeilla.

Jotta kotitalo, mökki, saunarakennus tai vaikkapa terassi sulautuisi kauniisti ympäristöönsä, kannattaa väriä valitessa kiinnittää erityistä huomiota
ympäröivään luontoon. Tikkurila on koonnut kauniita ja inspiroivia maailmoja ulkomaalisävyjen valinnan tueksi. Värikarttojen ja inspiraatiotaulujen innoittajina
ovat toimineet luonto ja sen upeat sävyt. Tarkoituksena on tarjota auttava käsi ideoimiseen ulkomaalausta suunnittelevalle.

”Kannattaa tutkailla oman tontin ympäristöä ja etsiä näin värit,jotka sointuvat maisemaan. Mäntymetsikköön sopivat lämpimätruskeat, kuten kuultavat sävyt
5163 Ruukki ja 5072 Honka.Saaristossa suositaan harmaita ja mustiakin sävyjä, jotta talotsulautuvat kivikkoiseen ympäristöön. Suosituimpia harmaan
jamustan kuultavia sävyjä ovat esimerkiksi 5089 Piki ja 5087 Poro.Sekametsässä kannattaa kokeilla puulajistoon sointuvia värejä,esimerkiksi sävyjä 5069
Siimes ja 5161 Juuri”, Tikkurilan designpäällikköja värispesialisti Marika Raike ehdottaa.

Raiken mukaan ulkoväritendeissä ei ole ollut havaittavissa suuriamuutoksia, tummat ruskeat ja puun luonnolliset sävyt pitävätpintansa. Sävyn lisäksi
pintakäsittelyyn käytettävä tuote kannattaavalita huolella, jotta pinnasta saadaan mahdollisimman pitkäikäinen. Hyvin aikaa ja sääolosuhteita kestävät ja
vesiohenteiset Tikkurilan ulkomaalit ovat ympäristöystävällisiä.

3 inspiraatiotaulua ulkovärin valintaan

Inspiraatiotauluissa on esitelty julkisivuun sopivia värivaihtoehtoja maisemoittain.

Saariston sävyt

Saariston ja kallioisen ympäristön väri-ideaa saa ympäröivistä
kivilajeista ja männikön varjoista.

Ajankohtaisia kuultavia sävyjä: 5087 Poro (alin), 5088 Turve
(keskellä) ja 5089 Piki (ylin)

Ajankohtaisia peittäviä sävyjä: Q803 Hiiri, Q829 Nuotio, Q859
Myrskylintu

Sekametsän sävyt

Sekametsässä kannattaa suosia puulajistosta ammennettuja
ideoita.

Ajankohtaisia kuultavia sävyjä: 5069 Siimes (alin), 5161 Juuri
(keskellä) ja 5063 Sora (ylin)

Ajankohtaisia peittäviä sävyjä: Q707 Peikko, Q822 Pitkos, Q527
Kunnas



Mäntymetsän värit

Mäntymetsikön lämmin yleisvaikutelma suosii ruskeiden sävyjen
käyttöä.

Ajankohtaisia kuultavia sävyjä: 5163 Ruukki (alin), 5072 Honka
(keskellä) ja 5058 Varvikko (ylin)

Ajankohtaisia peittäviä sävyjä: Q683 Tervas, D110 Menninkäinen,
Q195 Rousku

Muistathan nämä!
Tikkurilan maaliasiantuntijat keräsivät listan tärkeistä asioista, jotka on hyvä huomioida ulkomaalausurakkaa aloittaessa:

1. Suurella pinnalla väri näyttää vaaleammalta
Valitse värikartasta tummempi ja murretumpi sävy kuin olit ajatellut. Tikkurilan uudistetussa Puutalot-värikartassa on peittävät sävyt ja Valtti-värikartassa
kuultavat. Molemmat värikartat on rakennettu Suomen luonnon inspiroimina ja niihin on valittu suomalaisten suosimat sävyt.

2. Huomioi maisema sekä vuorokauden- ja vuodenaika
Värit näyttävät erilaisilta läheltä ja kaukaa. Tummat pinnat sulautuvat luontoon paremmin kaukaa katsottuna, kun taas vaaleat erottuvat selvästi. Synkän
metsän reunalla tummempi sävy näyttää paremmalta, avaraan ja valoisaan maisemaan istuvat sävyltään vaaleammat värit. Värin näkemiseen vaikuttaa
myös vaikkapa syksyn ruska, talven kelmeä valo kuin myös kesän väriloisto. Neutraali, maisemaan sopiva sävy on varmin myös vuodenaikojen vaihtuessa.

3. Selvitä rajoitukset
Taajama-alueiden värien käyttöä on usein rajoitettu, jotka on hyvä selvittää ennen maalausta kaavoitusviranomaiselta.



4. Tee koemaalaus
Tee ennen maalausta koesively erilliselle puupalalle. Näin voit varmistua oikeasta sävystä. Kun haluat kuultavan sävyn lamellihirsi- ja lautapinnoille, valitse
Valtti Plus Kesto. Tällä satiininhimmeällä kuullotteella on tuplasti pidempi huoltoväli verrattuna tavanomaisiin ohuisiin kuullotteisiin ja intensiiviset Super
Colors -sävyt. Kuultavia tuotteita käytettäessä on syytä muistaa, että myös puun laatu vaikuttaa huomattavasti lopputulokseen.
Jos haluat peittävän pinnan, maalaa lautajulkisivu Ultra- maalilla, jolla on huippuluokan värinkesto. Hirsipinnat voidaan käsitellä peittävästi Vinhalla.
Esimerkiksi Peittävästä Pika-Teho -talomaalista ja Valtti Akvacolor -kuullotteesta on saatavilla koemaalaukseen sopivan pieni purkki.

5. Kaunis Talo -väriyhdistelmä avuksesi
Kaunis Talo -ulkoväriyhdistelmiä on 40 erilaista. Värejä on ammennettu väriperinteestämme suomalaista maisemaa kunnioittaen.
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Hyödynnä kuvia mainitsemalla Tikkurila:
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Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat
asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta
merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta
loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi


