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Ulkokalusteiden hoito-ohje 

Kun kauan odotettu kevät vihdoin koittaa ja alamme viettämään enemmän 
aikaa ulkona, kannattaa ulkokalusteet ottaa ajoissa esille ja alkaa valmistautua 
ihaniin terassihetkiin perheen ja ystävien kanssa. Jotta ulkokalusteistasi olisi iloa 
mahdollisimman pitkään, on tärkeää hoitaa ja huoltaa niitä oikein.

Eri materiaalit tarvitsevat erilaista huoltoa. Oheisia ohjeita noudattamalla 
kalusteet säilyvät kauniina vuodesta toiseen. Ota tavaksesi tarkastaa ja puhdistaa 
kalusteet ennen niiden talvisäilytykseen laittoa, ja pyyhkiä ne ennen uutta 
käyttöönottoa. Näin helpotat niiden huoltoa. Jos olet epävarma, mistä materiaalista 
ulkokalusteesi on valmistettu, tarkista tieto tilausvahvistuksesta tai ole yhteydessä 
asiakaspalveluumme. 
 
Yleisiä hoito-ohjeita  

• Pidentääksesi kalusteiden käyttöikää, säilytä ne suojapeitteen alla, kun ne eivät 
ole käytössä. Näin suojaat kalusteita sateelta, siitepölyltä ja muulta lialta. 

• Varmista, että ilma pääsee kiertämään suojapeitteen alla niin, että vesi ei pääse 
kondensoitumaan ja aiheuttamaan homehtumista.

• Jos kalusteet ovat alttiina sateelle, on ne säilytettävä kaltevassa asennossa, jotta 
vesi pääsee valumaan pois niiden päältä.

• Kalusteiden ruuvit on hyvä kiristää muutaman kerran kauden aikana sekä silloin, 
kun laitat kalusteet talvisäilytykseen ja kun otat ne taas keväällä esille. 

• Poista tyynyt ja pehmusteet aina, kun et käytä niitä. Säilytä ne kuivassa 
paikassa. Suosittelemme säilyttämään pehmusteet suojassa sateelta, 
auringonpaisteelta ja siitepölyltä. Kesän aikana voit säilyttää pehmusteet 
pehmustelaatikossa, mutta talvella ne on säilytettävä kuivissa sisätiloissa. 
 
 
 

Onnea uusien ulkokalusteiden hankkimisen johdosta! Toivottavasti niistä on sinulle 
pitkään iloa. Jos sinulla on jotakin kysyttävää ulkokalusteisiin tai niiden hoitamiseen 
liittyen, ole yhteydessä asiakaspalveluumme. 
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Polyrottinki 
Polyrottinkikalusteet ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön. Harva materiaali 
sopii yhtä hyvin pohjoiseen ja jatkuvasti vaihtelevaan ilmastoomme. Polyrottinki 
on säänkestävää ja säilyttää värinsä, vaikka altistuisi suoralle auringonpaisteelle. 
Materiaali on periaatteessa huoltovapaata, ja jos säilytät kalusteet oikein, voit 
nauttia polyrottinkikalusteistasi vuodesta toiseen. 

• Lian, siitepölyn ja muiden hiukkasten tarttumisen estämiseksi suosittelemme, 
että puhdistat kalusteet säännöllisesti vedellä ja miedolla pesuaineella. 

• Älä huuhtele polyrottinkikalusteita painepesurilla, sillä se saattaa vaurioittaa 
kalusteiden pintaa.  

• Vältä kuumien esineiden asettamista suoraan materiaalin pinnalle, sillä korkeat 
lämpötilat saavat materiaalin sulamaan.
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Lakattu alumiini ja ruostumaton teräs
Alumiinia ja ruostumatonta terästä käytetään usein kevyiden kalusteiden 
valmistamiseen. Näitä kalusteita on helppo siirrellä vuodenajan mukaan ulos tai 
sisälle. Materiaaleja käytetään yleensä kalusteiden runkoihin ja jalkoihin, ja niitä 
yhdistetään monesti puuhun tai tekstiileihin. Kannattaa siis kiinnittää huomiota 
siihen, onko kalusteessa yhdistelty eri materiaaleja.  

• Jotta kalusteet säilyisivät siisteinä ja estäisit lian ja muun pölyn kerääntymisen 
kalusteen pintaa, suosittelemme, että puhdistat kalusteet säännöllisesti vedellä 
ja miedolla pesuaineella.  

• Sinun ei tarvitse pelätä liiallista vedenkäyttöä, mutta vältä painepesurin käyttöä, 
sillä paine voi vahingoittaa jauhemaalattua pintaa.  

• Jos asut meren äärellä ja kalusteet altistuvat meri-ilmalle, kannattaa niitä 
pyyhkiä usein, sillä merestä tuleva suola voi syövyttää materiaalin pintaa ja 
aiheuttaa sen kuplimista ja hilseilyä. 

• Jos jauhemaalattu pinta vaurioituu, on se ruosteen muodostumisen estämiseksi 
korjattava välittömästi. Useat rauta- ja maalikaupat myyvät tähän tarkoitukseen 
sopivia maaleja.  
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Aintwood / Nonwood (keinopuu)
Aintwood, nonwood tai keinopuu – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämä 
puumainen muovi- ja komposiittimateriaali sopii erinomaisesti ulkokalusteisiin, 
sillä se on säänkestävää ja hylkii kosteutta ja hometta. Aintwood on suhteellisen 
huoltovapaata, jos säilytät kalusteet suojapeitteen alla silloin, kun niitä ei käytetä. 

• Materiaali on hieman herkkä korkeille lämpötiloille. Vältä siksi kuumien 
esineiden asettamista suoraan materiaalin pinnalle. Käytä tarvittaessa lasin- ja 
pannunalusia. 

• Sulamisvaurioita voi syntyä myös silloin, kun lasiesine jätetään suoraan 
auringonpaisteeseen, jolloin lasista heijastuva valo voi sulattaa kalusteen 
pintaa. 

• Poista lika pyyhkimällä pinta kostealla liinalla, vedellä ja miedolla pesuaineella. 

• Vältä karkeiden sienien ja harjojen käyttöä, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa. 

• Jos pinnalle läikkyy jotakin, pyyhi kohta välittömästi, sillä muuten siihen voi jäädä 
jälki. 

• Säilytä keinopuukalusteet talven ajan kuivassa, viileässä ja pakkaselta suojassa, 
jotta ne taas seuraavana keväänä olisivat edelleen hyvässä kunnossa.
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  Textilene (synteettinen kangas)
Textilene on kestävä ja vettähylkivä materiaali. Se kestää erinomaisesti hometta, 
jokapäiväistä kulumista ja likaa. Materiaali on valmistettu PVC-käsitellystä 
polyesteristä. Se kestää erilaisia sääolosuhteita eikä haalistu suorassa 
auringonvalossa. 

• Materiaali on periaatteessa huoltovapaata, mutta joskus ulkoiset tekijät 
voivat aiheuttaa sen, että materiaali on puhdistettava. Jos kalusteet altistuvat 
siitepölylle ja muulle lialle, on ne helpointa puhdistaa pehmeällä harjalla. 
Pinttyneen lian poistamiseen kannattaa käyttää pesuainetta ja runsaasti vettä. 

• Vältä painepesurin käyttöä, sillä paine voi vaurioittaa materiaalia.  

• Pyyhi kalusteet säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa kauden aikana, jotta 
niiden puhtaanapito pysyy helppona eikä lika pääse pinttymään. 
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Tiikki
Tiikki on vahva ja kestävä puulaji, joka oikeanlaisella hoidolla ja huollolla kestää 
pitkään. Sääolosuhteet ja kalusteen haluttu ulkonäkö vaikuttavat siihen, miten usein 
ja millä tavalla käsittelet ja huollat tiikkikalusteita. 

• Tiikki sisältää luonnostaan paljon öljyä, joten sitä ei tarvitse käsitellä niin usein 
kuin muita puulajeja. Materiaaliin saattaa tulla pieniä pintahalkeamia, jotka on 
helppo poistaa hiekkapaperilla hiomalla. 

• Jos haluat, että kaluste säilyttää puun luonnollisen kullanruskean sävyn, 
tulee pinta käsitellä öljyllä aina silloin tällöin. Puhdista ja kuivaa kalusteet 
perusteellisesti ennen niiden öljyämistä, jottei lika ja pöly tartu öljyyn. Hankaa 
puhtaaksi vedellä ja pesuaineella ja anna kuivua vuorikauden ajan, jottei öljyn 
alle pääse muodostumaan hometta. Hio hiekkapaperilla pois mahdolliset 
epätasaisuudet ja levitä öljy siveltimellä. Toista hoito 2-4 kertaa vuodessa.

• Jos päätät olla käsittelemättä tiikkikalusteita öljyllä, muuttuvat ne jonkin ajan 
kuluessa kauniin hopeanharmaiksi. Vaikket öljyäisikään kalusteita, on ne 
hyvä puhdistaa säännöllisesti vedellä ja pesuaineella, jottei pintaan pääse 
muodostumaan mustaa hometta. 

• Talvella kalusteet on hyvä säilyttää kuivassa, viileässä ja pakkaselta suojassa. 
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Akaasia
Akaasia on edullinen materiaali, jota on jo pitkään käytetty ulkokalusteissa. 
Materiaali on kaunista eikä se lahoa helposti. Akaasiakalusteet voidaan käsitellä eri 
tavoin, Usein ne öljytään, jotta puun kaunis pinta ja väri säilyisivät. Myös kalusteiden 
maalaaminen on suosittua. Eri tavalla käsitellyt kalusteet vaativat erilaista hoitoa. 

Öljytty akaasia
Akaasia on luonteeltaan melko vähäöljyinen puu, joten se vaatii öljykäsittelyn 
kauniin pinnan ja mukavan tunnun säilyttämiseksi. Kalusteet kannattaa öljytä 
ennen kauden alkua ja muutaman kerran sen aikana. 

• Uudet akaasiakalusteet on kyllästettävä öljyllä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
öljyä levitetään runsaasti useita kerroksia, jotta puu imee mahdollisimman 
paljon öljyä. Puu on kyllästynyt vasta silloin, kun öljy ei enää imeydy. Pyyhi 
ylimääräinen öljy pois liinalla.  

• Se, kuinka usein kalusteet on öljyttävä, riippuu siitä, kuinka alttiita ne ovat 
sään vaikutuksille. Kun kalusteen pinta on himmeä eikä vesi enää helmeile 
sen pinnassa, on uuden käsittelyn aika. Hankaa pinta puhtaaksi haalealla 
vedellä ja pesuaineella. Hankaa pintaa aina puun syiden suuntaan. Anna 
kuivua vähintään vuorokauden ajan. Hio pintaa tarvittaessa hiekkapaperilla 
ja käsittele pinta sen jälkeen puuöljyllä. 

• Talvella akaasiakalusteet on hyvä säilyttää kuivassa, viileässä ja pakkaselta 
suojassa. 
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Maalattu akaasia
Maalattu akaasia on kestoltaan perusteellisesti öljyttyä materiaalia heikompaa. 
Mutta maalatutkin kalusteet saa pidettyä kunnossa hoito-ohjeita seuraamalla.  

• Onko kalusteelle läikkynyt jotain tai onko se altistunut sateelle? Pyyhi kaluste 
kuivaksi, jotta kosteus ei pääse puuhun ja aiheuta halkeamia. 

• Puhdista kalusteet säännöllisesti pehmeällä liinalla ja miedolla pesuaineella. 
Kuivaa kalusteet hyvin. 

• Jos maalattu kaluste jätetään pidemmäksi aikaa ulos, voi maalipinta 
kosteuden, sään ja tuulen vaikutuksesta halkeilla. Hio maali vaurioituneen 
alueen ympäriltä hienolla hiekkapaperilla niin, että kaikki maali irtoaa. 
Puhdista kohta liasta ja maalaa se. Varmista värisävyn sopivuus testaamalla 
maalia ensin huomaamattomaan paikkaan. Voit kysyä neuvoa myös 
maalikaupasta.  

• Talvella akaasiakalusteet on hyvä säilyttää kuivassa, viileässä ja pakkaselta 
suojassa. 
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Mänty
Mänty on ulkokalustemateriaalien klassikko, sillä sitä on ajan saatossa käytetty 
todella paljon. Tämä helposti työstettävä materiaali, kuten muutkin puumateriaalit, 
tarvitsee hoitoa ja huoltoa kestääkseen käytössä mahdollisimman pitkään. 

Öljytty mänty 
Mänty on luonteeltaan melko vähäöljyinen puu, joten se vaatii öljykäsittelyn 
kauniin pinnan ja mukavan tunnun säilyttämiseksi. Kalusteet kannattaa öljytä 
ennen kauden alkua ja muutaman kerran sen aikana.  

• Uudet mäntykalusteet on kyllästettävä öljyllä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
öljyä levitetään runsaasti useita kerroksia, jotta puu imee mahdollisimman 
paljon öljyä. Puu on kyllästynyt vasta sitten, kun öljy ei enää imeydy. Pyyhi 
ylimääräinen öljy pois liinalla.  

• Se, kuinka usein kalusteet on öljyttävä, riippuu siitä, kuinka alttiita ne ovat 
sään vaikutuksille. Kun kalusteen pinta on himmeä eikä vesi enää helmeile 
sen pinnassa, on uuden käsittelyn aika. Hankaa pinta puhtaaksi haalealla 
vedellä ja pesuaineella. Hankaa pintaa aina puun syiden suuntaan. Anna 
kuivua vähintään vuorokauden ajan. Hio pintaa tarvittaessa hiekkapaperilla 
ja käsittele pinta sen jälkeen puuöljyllä. 

• Talvella mäntykalusteet on hyvä säilyttää kuivassa, viileässä ja pakkaselta 
suojassa. 
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Maalattu mänty
Maalattu mänty on kestoltaan perusteellisesti öljyttyä materiaalia heikompaa. 
Mutta maalatutkin kalusteet saa pidettyä kunnossa hoito-ohjeita seuraamalla. 

• Jos kalusteelle läikkyy jotain tai se on altistunut sateelle, pyyhi kaluste kuivaksi, 
jotta kosteus ei pääse puuhun ja aiheuta halkeamia. 

• Puhdista kalusteet säännöllisesti pehmeällä liinalla ja miedolla pesuaineella. 
Kuivaa kalusteet hyvin. 

• Jos maalattu kaluste jätetään pidemmäksi aikaa ulos, voi maalipinta 
kosteuden, sään ja tuulen vaikutuksesta halkeilla. Hio maali vaurioituneen 
alueen ympäriltä hienolla hiekkapaperilla niin, että kaikki maali irtoaa. 
Puhdista kohta liasta ja maalaa se. Varmista värisävyn sopivuus testaamalla 
maalia ensin huomaamattomaan paikkaan. Voit kysyä neuvoa myös 
maalikaupasta.  

• Talvella mäntykalusteet on hyvä säilyttää kuivassa, viileässä ja pakkaselta 
suojassa. 
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Bambu
Bambusta valmistetuilla ulkokalusteilla saat terassille eksoottista tunnelmaa, 
mikä muistuttaa lämpöisistä kesäilloista valkoisella hiekkarannalla. Materiaali on 
herkkää sään vaihteluille, joten siitä kannattaa pitää hyvää huolta. 

• Bambukalusteet säilyvät parhaiten, jos niitä pidetään katoksen alla ja pois 
suorasta auringonpaisteesta.  

• Ulkona pidettävät bambukalusteet voivat menettää kauniin vaalean värinsä ja 
muuttua harmaiksi. Jos haluat alkuperäisen värin säilyvän, voit käsitellä pinnan 
bambulle sopivalla öljyllä tai käsittelyaineella.

• Pyyhi kalusteet hieman kostutetulla liinalla ja anna niiden kuivua ennen 
säilytykseen laittoa. Näin estät kalusteiden homehtumista.  

• Talvella bambukalusteet tulee säilyttää kuivassa ja tasalämpöisessä tilassa, sillä 
bambu ei pidä suurista lämpötilavaihteluista.
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Kuitusementti
Kuitusementistä valmistetaan niin pöytätasoja kuin tuolin istuimiakin. Materiaali on 
sekoitus vahvaa sementtiä ja puukuitua, ja on kosteuden- ja homeenkestävää. Siksi 
se onkin suurelta osin huoltovapaata ja kestävää.

• Käytä astioiden ja esineiden alla alustoja. Kuuma voi värjätä pintaa ja myös 
kylmistä esineistä kondensoituva kosteus voi aiheuttaa värimuutoksia.  

• Pyyhi roiskeet pois mahdollisimman nopeasti haalealla vedellä ja miedolla 
pesuaineella, jottei pintaan jää tahroja.  

• Jos kalusteen pinta vaurioituu tai naarmuuntuu, älä yritä korjata sitä itse, vaan 
käänny ammattilaisen puoleen.  

• Älä altista kalustetta liialliselle painolle. 

• Talvella kalusteet tulee säilyttää kuivassa, viileässä ja pakkaselta suojassa. 
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Aurinkosuojat (aurinkovarjo/pergola/paviljonki)
Aurinkosuojalla luot terassille viihtyisää varjoa kaikkein polttavimmalta auringon 
paisteelta. Oli käytössäsi sitten aurinkovarjo, pergola tai paviljonki, kannattaa sen 
kankaan hoitoon kiinnittää huomiota, jolloin aurinkosuojasta on iloa pitkäksi aikaa.  

• Puhdista aurinkovarjon, pergolan tai paviljongin kangas kääntämällä sitä tai 
irrottamalla se kokonaan. Pyyhi pinta pehmeällä ja kostealla liinalla. Jos tahrat 
ovat tiukassa, voit käyttää lisänä pesuainetta ja pehmeää sientä. 

• Useimmat kankaat ovat UV-käsiteltyjä, jolloin ne kestävät melko hyvin auringon 
valon haalistavaa vaikutusta, mutta haalistuvat silti jonkin verran. Siksi 
suosittelemmekin käyttämään aurinkovarjon suojaa silloin, kun varjo ei ole 
käytössä. Näin estetään varjon haalistuminen raidalliseksi. 

• Varmista, että varjo on kuiva ennen suojan laittamista sen päälle. Näin estät 
homehtumista. 

• Kun varjo ei ole käytössä, on se suljettava, jotta se on suojassa tuulelta. Varmista 
myös, että varjolla on riittävän painava jalka. Jos et käytä varjossa suojaa, sido 
sen ympärille nauha, jotta se pysyy kiinni.  

• Paviljonki ja pergola on kiinnitettävä tiukasti maahan, jottei kova tuuli pääse 
kaatamaan niitä. 

• Kaikki aurinkosuojat tulee säilyttää talven ajan kuivassa sisätilassa. Jos päätät 
jättää paviljongin tai pergolan rungon talveksi ulos, on kangas irrotettava ja 
säilytettävä kuivissa sisätiloissa. 
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Pehmusteet
Tyynyillä ja pehmusteilla ulkotilasta saa viihtyisän ja kutsuvan. Muutamalla tyynyllä 
tuolin, penkin, keinun ja sohvan istuinmukavuutta saa lisättyä valtavasti. Koska 
kyseessä on tekstiilituotteet, kannattaa varautua lian ja tahrojen poistamiseen. 

• Osa pehmusteista on konepestäviä, osa taas ei. Jos tarvitset apua pehmusteiden 
valintaan, ole yhteydessä asiakaspalveluumme. 

• Jos pehmusteet eivät kestä konepesua, pese ne vedellä ja miedolla pesuaineella, 
ja annan kuivua perusteellisesti ennen kuin otat ne käyttöön tai laitat 
talvisäilytykseen.

• Älä säilytä kosteita tyynyjä pehmustelaatikossa, sillä kosteina ne saattavat 
homehtua. Laatikossa voi säilyttää vain kuivia tyynyjä ja pehmusteita. 
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