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S A I N T-G O B A I N W E B E R

Askartelubetoni 
antaa tilaa 
mielikuvitukselle
Käsityöt. Itsetehty lahja ilahduttaa persoonal-
lisuudellaan. Hyvällä materiaalilla kuka tahansa 
voi onnistua – rajana on vain mielikuvitus.
T E K ST I       V I L M A T I M O N E N

L ahjaksi tai kotiin koriste-esi-
neitä, betonitaidetta, puutar-
hakalusteita, lyhtyjä ja kynt-

tilänpidikkeitä, kulhoja, ruukkuja. 
Weber hobby concrete Askartelube-
toni on helppo, turvallinen ja mo-
nikäyttöinen materiaali, josta voi 
valmistaa esineitä mitä moninai-
sempiin käyttötarkoituksiin niin si-
sä- kuin ulkotiloihin. Askartelube-
tonia voi sekä muovailla että va-
laa muotteihin, jollaisiksi kelpaa-
vat esimerkiksi kotoa löytyvät tyh-
jät muovipakkaukset. Erityisiä työ-
kaluja ei tarvita. 

– Askartelubetoni on suunnattu 
tee se itse -henkilöille, ja sen help-
pous on siinä, että kuka vain pystyy 
käyttämään sitä ohjeita noudatta-
malla. Tarvitaan vain luovuutta ja 
halua kokeilla, kertoo tuotepäällik-

kö Antti Saajanlehto Weberiltä.
Askartelubetonia on saatavilla 

sekä perinteisenä harmaana et-
tä valkoisena, jonka tuotenimi on 
weber white concrete Valkobeto-
ni. Askartelubetonijauheesta sekoi-
tetaan veden kanssa massaa, jota 
on mahdollista värjätä lisäämällä 
siihen epäorgaanista pigmenttiä. 
Kuivuttuaan valmiita esineitä voi 
maalata, lakata tai vahata omien 
mieltymysten mukaan. Yksityis-
kohtaiset ohjeet ja vinkit askarte-
lubetonin käyttöön löytyvät Weber 
Suomen Youtube-kanavalta.

Helppoa ja turvallista
Askartelubetonia on helppo käyttää 
– betonijauheeseen lisätään vain 
vettä, ja massa sekoitetaan tasai-
seksi akkuporakoneeseen liitetyl-

lä vispilällä tai pienet määrät käsin 
joko lastalla tai kauhalla. Massan 
koostumuksen muuttaminen on-
nistuu vesimäärää vaihtelemalla. 
Valmis massa pysyy käyttökelpoi-
sena noin tunnin ajan, joten sitä 
voi työstää ja muotoilla rauhassa.

– Massa ei kovetu saman tien, jo-
ten samalla ehtii vaikka katsoa oh-
jevideota Youtube-kanavaltamme.

Askartelubetoni on pakattu kier-
rätettäviin 5 ja 15 kg:n tiiviisiin 
muovisäkkeihin, jotka eivät vuo-

Weber hobby concrete Askartelubetonista voi kuka vain tehdä esimerkiksi omaan sisustukseen sopivan 
kukkaruukun, jakkaran tai valaisimen. Ohjeita ja inspiraatiota löytää Weberin Youtube-kanavalta.

da ja jotka on helppoa sulkea uu-
delleen pussinsulkijalla. Massaa 
kannattaa aina sekoittaa vain ky-
seisellä kerralla tarvittava määrä. 

Askartelubetonilla on M1-pääs-
töluokitus, eli tuote on vähäpääs-
töinen ja turvallinen käyttää myös 
sisätiloissa. Kuten kaikissa valutöis-
sä, myös askartelubetonia käsitel-
täessä tulee käyttää hengityssuo-
jainta ja käsineitä.

Askartelubetonin ohella koti-
käyttöön sopivat Weberin tee se it-

se -valikoiman tuotteet, joista löy-
tyy ratkaisu kodin pieniin remont-
teihin, kuten pieniin laatoituksiin 
tai betoniseinissä ja -lattioissa ole-
vien kolojen paikkauksiin. 

Lisätiedot tuotteista ja linkki We-
ber Suomen Youtube-kanavalle löy-
tyvät osoitteesta fi .weber.

tä korkeampi Kelvin-arvo, sitä kyl-
mempi ja sinisempi valon sävy on. 
Matalammilla arvoilla puolestaan 
päästään lämpimiin ja sävyihin.

Lämmin valkoinen valo saadaan 
noin 2700-3000 kelvinillä, mikä 
on suomalaisissa talouksissa ylei-
sin. Perinteisen hehkulampun vä-
rilämpö on noin 2700 kelviniä, jo-
ten ihmiset ovat jo tottuneet siihen.

– Esimerkiksi Kiinassa ja Ara-
bian maissa ihmiset haluavat 6500 
kelvinin valaisimia, joka on suun-
nilleen sama kuin Suomessa päi-
vänvalo. Se on sinistä valoa, josta 
tulee vähän viileämpi tunne. Ko-
tosuomessa taas halutaan lämpöi-
sempiä värilämpöjä, koska ilmasto 
on viileämpää, Harju kertoo.

– Värilämpötiloissa on mukana 
vähän ihmisen psykologiaa, Alho 
hymyilee vieressä.

Hehkulampuista ledeihin
Harju törmäsi ensimmäistä ker-
taa LED-teknologiaan hieman yli 

Keittiöön työskentelyvaloa antaa LED-paneelivalo katossa. Tyylikästä tunnelmaa tuo Harjun pelkistetyn kaunis DROP-ripustusvalaisin.

V alaistuksessa tulee huomioi-
da monia asioita aina käy-
tännöllisyydestä viihtyvyy-

den kautta energiansäästöön. Si-
sustuksen kannalta merkittävässä 
osassa on tietenkin valaisimen ul-
konäkö, muttei sovi unohtaa myös-
kään itse valaisun tuomaa uniikkia 
tunnelmaa.

– Estetiikka on tärkeää tiloissa, 
joissa oleskellaan. Valomäärällä ja 
värilämpötilalla saa luotua erilai-
sia tunnelmia, Kauppahuone Har-
ju Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Timo Harju kertoo.

– Ennen oli pelkästään hehku-
lamppu ja sen tuoma vakio väri-
lämpötila. Halogeenit toivat suun-
nattavuuden, mutta LED on vienyt 
senkin ihan uudelle tasolle. Monilla 
kuluttajilla ei välttämättä ole tie-
dossa, mihin kaikkeen nykyään 
pystytään, Kauppahuone Harjun 
tuotepäällikkö Tuomas Alho lisää.

Värilämpötilat, valomäärät, wa-
tit, energiankulutus ja vastaavat 
menevät helposti sekaisin tavalli-
selta kuluttajalta. Aloitetaan aivan 
perusteista ja yleisimmästä mokas-
ta, jonka tavallinen tallaaja tekee.

Watit, kelvinit ja luumenit?
Yleisin virhe, joka valaistuksen suh-
teen suomalaiskodeissa tehdään, 
liittyy liikaan wattien tuijottami-
seen. W eli watti kertoo pelkästään 
lampun ottotehon eli kansankieli-

simmin sähkönkulutuksen.
Luumenit ovat taas valovirran 

yksikkö, jota käytetään valon mää-
rän määrittelemiseen.

– Liian usein ostetaan wattia ja 
ajatellaan sen tarkoittavan valote-
hoa, kun oikeasti pitäisi ostaa luu-
menia. Tällöin ostetaan sähkönku-
lutukseltaan jopa liiankin tehokkai-
ta valaisimia, Alho kertoo.

Kolmas valaistusyksikkö on kel-
vin, joka kertoo valon värin. Mi-

Harkittu valaistus tuo 
tunnelmaa sisustukseen
Valaistus.Asiantunti-
ja neuvoo kuluttajia 
katsomaan wattien 
sijasta luumeneita ja 
tutustumaan LED-
valaistukseen.

E I N O A N S I O

Viihtyisä baaritunnelma syntyy himmennettävällä led-nauhalla ja 
PRIMUS-kattovalaisimella. Kylpyhuonetta valaisevat kauniit alasvalot.

E I N O A N S I O

kymmenen vuotta sitten. Siihen ai-
kaan LED-teknologia oli vielä lap-
senkengissä: hintataso oli korkea, 
paino valtava ja valaisuteho var-
sin heikko.

Vuosien saatossa LED-tekno-
logia on kuitenkin ottanut aimo 
harppauksen eteenpäin. Nykyisin 
perinteisiä hehkulamppuja ei saa 
tuoda edes maahan, koska niiden 
energiankulutus on paljon kor-
keampi verrattuna moderneihin 
LED-lamppuihin.

– Karkeasti sanottuna hehku-
lamput ovat mekaniikkaa ja LED 
elektroniikkaa, Alho selventää.

Lisäksi LED-lamput ovat pitkä-
ikäisempiä ja energiatehokkaam-
pia, eivätkä myöskään lämpene 
päällä ollessaan niin paljon kuin 
esimerkiksi halogeeni- tai energia-
säästölamput.

– Kehittynyt LED-teknologia 
on tuonut mukanaan hirvittävän 
määrän mahdollisuuksia esimer-
kiksi tunnelmavalaistukseen. Nyt 
jopa yksittäisellä valaisimella voi 
vaihtaa värilämpötilaa vain nappia 
painamalla, Alho kertoo.

Nimi takaa laadun
Valaisimien sähköturvallisuus on 
Suomessa enää harvoin huolenai-
he tavalliselle kuluttajalle. Markki-
navalvonta on yksi koko maapal-

lon tarkimmista, mikäli vain ostaa 
tunnetulta ja luotettavalta suoma-
laiselta maahantuojalta.

Kauppahuone Harju testauttaa 
jokaisen tuotteensa ennen kuin se 
viedään markkinoille myyntiin ta-
vallisille kuluttajille.

– Laitan oman sukunimeni mei-
dän jokaiseen pakkaukseen. Se on 
laatutakuu, Harju kiteyttää.

•  Hyvin suunniteltu 
valaistus parantaa kodin 
viihtyvyyttä. Se kannattaa 
usein suunnitella yhdessä 
muun sisutuksen kanssa.

• Koko tilaa ei tarvitse 
valaista ylhäältä alas. Eri 
valaisimia käyttämällä voi 
saavuttaa ilmeikkäämmän 
lopputuloksen.

•  Valaistusta ei kannata 
ylimitoittaa. Hämäräksi 
jäävät nurkat luovat tun-
nelmaa ja kodikkuutta.

Viihtyvyyttä 
valaistuksella

Liian usein 
ostetaan wattia, 
kun pitäisi ostaa 

luumenia.

T E K ST I       TA N E L I  T U O K KON äyttävällä paneloinnilla 
voi hyvin korvata makuu-
huoneessa sängynpäädyn 

tai elävöittää olohuoneen tai koti-
toimiston tunnelmaa. Parin nyrk-
kisäännön avulla työ käy helposti, 
kertoo Ylöjärven Puun toisen polven 
yrittäjä ja osakas Mika Marjolahti.

Marjolahti tietää, mistä puhuu, 
sillä Ylöjärven Puun sisustuspuu-
tuotteiden valikoima on yksi Suo-
men kattavimmista. Hyllystä löy-
tyy noin 400 erilaista listaa, 100 
paneelia ja 100 höylälautaa. Tuot-
teita toimitetaan ympäri Suomen. 

Mitä leveämpi tai koristeellisem-
pi paneeli, sen kalliimpi neliöhinta. 
Sama pätee myös muihin sisustus-
puutuotteisiin. Säästöjä voi saada 
suunnittelemalla kuvion itse hal-

vemmista materiaaleista ja yhdis-
telemällä eri tuotteita, kuten listoja. 

– Leveät, valmiiksi käsitellyt pa-
neelit ovat suosittuja, sillä niillä saa 
nopeasti näyttävän lopputuloksen 
aikaan. Valikoimaa on kuitenkin jo-
ka hintaluokkaan ja ammattitaitoi-
nen myyjä osaa tässä auttaa. Tuot-
teita kannattaa tutkia myymälässä 
tai tilata näytekappaleet etukäteen 
kotiin, sanoo Marjolahti.  

Mittaus säästää harmeilta 
Puu on elävä materiaali, mikä pitää 
huomioida käytössä. Sisustuspuu-
tavaran valmistajat suosittelevat, 
että puun pitää ennen asennus-
ta antaa tasaantua kotona parista 
päivästä jopa pariin viikkoon. Ylö-
järven Puulla tämä on huomioitu 
poikkeuksellisella palvelulla. 

– Meillä on ainoana Suomessa ja 
luultavasti koko maailmassa kos-
teudenhallintajärjestelmä, mikä yl-
läpitää myymälässä kodinomaiset 
olosuhteet. Tämä takaa mielenrau-
han ja nopeuden, sillä tuotteet voi 
halutessaan asentaa heti.

Mittaamalla säästyy monta har-
mia. Nyrkkisääntö on varata mate-
riaalia 5–10 prosenttia yli arvioi-
dun tarpeen. Myös kodin listojen 

valinnassa on hyvä olla tarkkana.
– Yksi tyyppivirhe on hankkia 

jalkalista, joka ei täysin peitäkään 
lattian ja seinän välistä rakoa. 

Asennus suoralle alustalle
Kunnollinen alusta on hyvän lop-
putuloksen edellytys. Paneelit 
yleensä asennetaan alusrimoituk-
sen päälle. Seinän suoruus tulee 
selvittää etukäteen ja tarvittaessa 
tasata alustan heitot kiilaamalla ri-
mat. Myös ladontaan on hyvä kiin-
nittää huomiota. 

– Useampia seiniä paneloides-
sa pitäisi paneloida kaikkia seiniä 
samanaikaisesti, ei yksi seinä ker-
rallaan. Samaan tahtiin etenemäl-
lä panelointi asettuu nätisti nurk-
kia myöten.

Kun tärkeimmät asiat on kun-
nossa, eli pohja on hyvä, paneeli 
tasaantunut ja materiaalia on riit-
tävästi, voi tekemisestä nauttia. 

– Puu on helppo materiaali työs-
tää, eikä sen käyttö vaadi järin eri-
koisia työkaluja. Mahdolliset vir-
heet on myös usein helposti kor-
jattavissa, toteaa Marjolahti. 

Panelointi. Puu on 
tämän hetken trendi-
materiaali sisustukses-
sa ja sisäremonteissa. 
Suosio kasvaa etenkin 
tehosteseinissä.

Puupanelointi onnistuu 
ammattilaisen vinkeillä

Y LÖJÄ RV E N P U U

T E K ST I       Y LÖJÄ RV E N P U U

Yrittäjä Mika Marjolahti esittelee Ylöjärven Puun laajaa mallipala-
valikoimaa, josta löytyy peräti 100 erilaista paneelia. www.ylojarvenpuu.fi




