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VÄRISILMÄSTÄ NEUVOJA ULKOMAALAUKSEEN JOKA PÄIVÄ  
Värisilmän Maalitohtori on ulkomaalien asiantuntija 
  
Ulkomaalausprojektiin kannattaa valmistautua jo hyvissä ajoin keväällä tekemällä 
suunnitelmat ja tarvittavat materiaalihankinnat valmiiksi. Värisilmästä saa ohjeita ja 
ammattitaitoista apua ulkomaalaukseen joka päivä – Maalitohtori-palvelu neuvoo niin 
teknisissä kuin visuaalisissa kysymyksissä oikeasta maalityypistä ja sopivista sävyistä 
laadukkaisiin pohjatöihin ja työvälineisiin.  
 
Maalitohtorilta tukea teknisiin kysymyksiin 
Suunnittelu sekä materiaalien ja työvälineiden hankinta ovat tärkeä osa maalausprojektia ja ne kannattaa hoitaa hyvissä 
ajoin keväällä, jotta poutasään saapuessa varsinainen maalaustyö voidaan aloittaa heti. Värisilmän asiakkaiden käytössä 
on päivittäin Maalitohtori-palvelu, joka auttaa kaikissa ulkomaalaustöihin liittyvissä kysymyksissä. Maalitohtori on 
Tikkurilan erityiskoulutuksen käynyt Värisilmän maaliasiantuntija, ja palvelu löytyy useimmista Värisilmä-liikkeistä.  
 
– Maalin valinnassa on olennaista, missä kunnossa maalattava pinta on ja millä maalityypillä se on aikaisemmin maalattu. 
Maalitohtori neuvoo, millaista maalia käytetään esimerkiksi kuluneelle pinnalle ja mikä maali sopii puolestaan 
uudiskohteeseen. Suuremmissa urakoissa Maalitohtori voi myös tulla käymään paikan päällä, kertoo 
tuoteryhmäpäällikkö Sari Niinistö Värisilmästä.  
 
Värisuunnittelua kokeneiden ammattilaisten avulla 
Värisilmän Maalitohtorilta saa teknisten neuvojen lisäksi apua myös maalauskohteen värisuunnitteluun. Ulkomaalien 
sävyvalintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa talon tyyli, ympäristö sekä tietenkin talon aikaisempi sävy. 
Huomioon kannattaa ottaa myös, että värit näyttävät erilaiselta ulkona luonnonvalossa suurilla pinnoilla kuin pienellä 
pinta-alalla – Värisilmän kokeneet asiantuntijat auttavat tekemään värisuunnitelman koko taloa varten ja valitsemaan 
siihen juuri oikeat sävyt. 
 
Pohjatyöhön panostaminen kannattaa pitkällä tähtäimellä 
Ennen maalauksen aloittamista huolelliseen pintojen puhdistukseen ja 
pohjamaalaukseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Pohjatyöhön 
kannattaa panostaa, vaikka se onkin työvaiheista usein suurin urakka.  
 
– Laadukkaasti, hyvillä välineillä tehty pohjatyö pidentää maalipinnan 
huoltoväliä. Kun pohjatyöt on tehty kunnolla, huoltoväli on 5–10 
vuotta, muutoin maalipinta voi kaivata huoltoa jo 3–5 vuoden päästä 
maalauksesta, Sari Niinistö neuvoo.  
 
Myös työvälineiden valinnassa kannattaa kääntyä Maalitohtorin 
puoleen, sillä erilaiset maalit tarvitsevat erilaiset siveltimet. 
 

Sopiva maalaussää 
• Ilman lämpötilan on oltava yli viisi astetta  
• Maalin on kuivuttava ennen kuin lämpötila laskee illalla alle viiden asteen 
• Maalausurakka on tehtävä kuivalla säällä  
• Kuumalla säällä maalaaminen kannattaa aloittaa varjon puolelta, sillä maalin pinta kuivuu kuumassa 

auringossa liian nopeasti ja muuttuu nahkamaiseksi 
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