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Anna auringon valon heijastua kotisi pinnoista!

Vaalealla paneelilla saat kotiisi puhtaat ja selkeät linjat. Mittaa paneloitavan seinän korkeus huo-
lellisesti. Asiantunteva puutavarakauppias sahaa paneelit haluamasi mittaisiksi. Paneeli naulataan
pontista kiinni seinän rimoitukseen. Valoisan ilmeen viimeistelet vahalla tai valkolakalla.

Linjakkaat hyllytasot syntyvät valmiista liimalevyistä, jotka ruuvataan kiinni hyllynkannatti-
miin halutulle korkeudelle.
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Pintakäsittelyt: Paneelit ja hyllyt on valkolakattu, lattia käsitelty öljykuultovärillä.

Hyllyn kannatin

Materiaalit Menekkiarvio 

1 m seinää
Sisäverhouspaneeli STS 15 x 120 mänty n. 10 lautaa

Laudan pituus = seinän korkeus
Jalkalista 12 x 42 n. 1 m

1 x 1 m lattiaa
Ympäripontattu lattialauta 28 x 145 n. 10 lattialautaa
(erikoistilauksesta)

Hyllyt
Mäntyliimalevy 30 mm

Mäntyliimalevy



[Paneeliseinä]



[Lastenhuone]



Keltaiset listat antavat eloa ja iloa lastenhuoneelle

Pirteällä vaakapaneelilla saat lastenhuoneeseen kodikkaan tunnelman! Vaakapaneloinnin 
voit rytmittää listoilla ja katkaista leveään vaakalautaan.

Vanerinen liitutaulu on lasten mieleen. Sen teet helposti maalaamalla vanerilevyn
liitutaulumaalilla. Liitutauluun on lupa aikuisenkin piirrellä.

Mittaa seinä tarkasti. Kiinnitä seinään hyllyn alle tuleva poikkirima (45 x 45) n. 1,15 m
korkeuteen. Kiinnitä pystyrimoitus poikkirimasta alaspäin n. 60 cm välein. Naulaa paneelit
rimoitukseen. Kiinnitä hylly poikkirimaan ja peitä naulaukset listoilla.
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Materiaalit Menekkiarvio 

3 m levyinen seinä, paneelin korkeus 1,2 m
Höylätty rima 45 x 45 n. 13 m
Sisäverhouspaneeli STV 15 x 70 n. 75 m 
Lista 8 x 28 n. 9 m
Kulmalista 21 x 21 3 m
Hyllylauta 21 x 145 höylätty lauta 3 m
Jalkalista 42 x 12 3 m

1 m levyinen liitutaulu, korkeus 1,15 m
(liitutaulu jää paneelin hyllylaudan alapuolelle)

Vanerilevy 9 mm 1 x 1,15 vaneripala
Kulmalista 21 x 32 1 m
Jalkalista 42 x 12 1 m

Pintakäsittelyt: Paneelilaudat ja lattia on käsitelty läpikuultavalla puuvahalla,
listat peittävällä puuvahalla.

LIITUTAULU PUOLIPANEELI JA HYLLY

Listat
maalattu vaneri

Maalaa vanerilevy liitutaulu-
maalilla ja kiinnitä se reunoista. 
Peitä kiinnikkeet listoilla. 
Sahauta vanerilevy valmiiksi
Asiantuntevalla puutavara-
kauppiaalla.



Virtaviivainen ja samalla hillitty 
raitapanelointi sisustaa uudella tavalla

Trendikkäästi vaakaan asennettu valkolakattu paneeli muuttaa huoneen mittasuhteita. Maalaa-
malla lautojen väleistä näkyvän seinän räiskyvillä väreillä saat tilaan sähäkkyyttä. Kuvan vihreä
taustaseinä tuo tilaan viileyttä ja harmoniaa.

Mittaa paneloitava seinä huolellisesti. Jätä lautojen väliin noin kahden sentin raot. Muista
ottaa huomioon seinän koko. Asiantunteva puutavarakauppias sahaa sinulle laudat oikean 
mittaisiksi hyvillä työvälineillä. Pintakäsittele laudat ennen asennusta. Aloita panelointi seinän
yläosasta ja piilota mahdollinen erilevyinen rako tarvittaessa jalkalistan alle.

Materiaalit Menekkiarvio

3 m levyiseen seinään tilassa, 
jossa huonekorkeus on 2,5 m

Höylätty lauta 15 x 95 20 lautaa, pituus 3 m 
(rakojen leveydeksi tulee 24 mm)
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Laske rakojen tarkka mitta seinän korkeuden
mukaan, jotta alimmaista lautaa ei tarvitsisi
kaventaa. Tee asennusta varten kaksi raon
levyistä puupalikkaa, joilla saat raot pysy-
mään aina saman levyisinä.

Maalattu seinäpinta



[Raitapaneeli]



[Listapaneeli ja Kirstu]



Värikkäillä listoilla ryhtiä seiniin

Valloittavan ilmeikäs pukuhuone syntyy yksinkertaisilla ratkaisuilla. Seinäpaneeliin on saatu
näyttävyyttä naulaamalla listat vaakasuoraan paneloinnin päälle. Listoilla kehystät kätevästi
myös peilin. Huomaa peilistä heijastuva hauska liitutaulu, johon voi jättää terveiset saunojille.

Kätevät liimalevyhyllyt on kiinnitetty seinään listojen yläpuolelle. Raskaampien esineiden
säilytykseen ne sopivat, kun tuet ne kulmaraudoilla. 

Esimerkiksi pyyhkeiden säilytykseen soveltuva kirstu rakentuu kiinteästä kehikosta, joka 
on ruuvattu kulmaraudoilla seinäpaneeliin ja lattialaudoitukseen. Kirstu on ympäröity vaaka-
paneloinnilla huoneen henkeen sopivaksi. Kansi syntyy hyllyjen lailla liimalevystä. Sarana 
kannessa tekee siitä helpommin käytettävän.

Materiaalit Menekkiarvio 

Kirstu 50 x 125 cm, korkeus 44 cm
Sisäverhouspaneeli STP 15 x 95 n. 11 m
Rima 45 x 45 n. 4 m
Koristelista 9 x 40 n. 2 m
Jalkalista (koriste) 14 x 57 n. 2 m
Koivuliimalevy 30 mm 0,5 x 1,25 m

Panelointi kirstun yläpuolella
Sisäverhouspaneeli STP 15 x 95 n. 23 lautaa 

seinän korkeus kirstun yläpuolella 
= paneelin pituus

Koristelista 9 x 40 n. 8 m
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Paneelit naulataan pontista kirstun
kehikkoon. Lattiaraja viimeistellään
koristeellisin jalkalistoin.

Liimalevyn reunat voi pyöristää.

Pintakäsittely: Valmiiksi maalatut paneelit helpottavat ja nopeuttavat työtäsi. Massiivikoivulattia ja -hyllyt on öljyvahattu.

KIRSTUN POIKKILEIKKAUS

HYLLYT ( KIRSTUN KANSI )

Liimalevy 30 mm

Sarana



Nuorekas kirjahylly muuttuu tarpeen mukaan

Kuultovärjättyjen vanerilevyjen väliin kiinnitettävät kiskot antavat mahdollisuuden muun-
neltavaan kirjahyllyyn. Liimalevyhyllyjen paikkaa on helppo vaihtaa.

Mittaa seinän pituus ja määritä hyllyjen kannatinkiskojen väli seinän leveyden mukaan.
Sahauta vanerilevyt Asiantuntevalla puutavarakauppiaalla sopiviksi. Hyllyt voit mitoittaa 
oman tarpeesi mukaan.

Tilanjakaja
Kevyt tilanjakaja sopii hyvin kerrostaloon. Se tehdään ohuista rimoista. Tilanjakajan olisi hyvä
olla esim. metrin levyinen jotta se pysyisi ryhdissään. Tilanjakajan rimojen pitää olla puusepän-
kuivia, oksattomia ja ne tulee asettaa niin, että puun syyt ovat kaikissa rimoissa samaan suuntaan. 

Materiaalit Menekkiarvio 

3 m levyinen seinä, hyllyn korkeus 2 m
Koivuvaneri 4 mm 5 kpl 60 cm x 2 m vaneripaloja
Mäntyliimalevyhyllyt 30 x 300 mm oman tarpeen mukaan, 

tässä ratkaisussa kiskojen 
väli 60 cm, jolloin lyhimmänkin 
hyllyn tulee olla vähintään 64 cm.

Pintakäsittelyt: Kuultovärjäys saa puun syyt 
näkyviin. Puulattia on vahattu himmeän vaaleaksi.

Kiskot sijoitetaan vanerilevyjen väliin.
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Koivuvaneri 4 mm

Liimalevyhylly 30 x 300

Hyllynkannatin
Hyllyn kannatinkisko

( Lista )
( Pystyrima )
( Vaakarima )

( Pystyrima,
ylin vaakarima )

( Vaakarimat )

Koivuvaneri 4 mm

Hyllyn kannatinkisko

VAAKALEIKKAUS KISKON KOHDALTA

Materiaalit Menekkiarvio 

1 m levyinen tilanjakaja, 
korkeus 1,5 m

Rima 21 x 33 n. 4,5 m
Rima 21 x 21 n. 50 m
Lista 12 x 33 n. 3 m

Vaakarimat kiinnitetään pystytolppiin kahdella 
ruuvilla. Ruuvien kannat peittyvät siististi ohuen 
listan alle. Tilanjakajaan saadaan tukevuutta 
paksummalla ylärimalla.



[Kirjahyllyratkaisu ja Tilanjakaja]



[Tatami-katto]



Nojatuolimatkalla omassa olohuoneessasi

Syvät värisävyt sisustamiseen ovat tulleet itämaisen tyylisuuntauksen myötä. Vaneri mate-
riaalina on monimuotoinen. Se tarjoaa modernin ja nuorekkaan vaihtoehdon sisustamiseen.
Kuvan kattoratkaisu on koottu ympäripontatuista vanerilevyistä. Katon elävyyttä korostat pontin
vinolla särmällä.

Vanerilevyt kiinnitetään alusrimoitukseen ruuveilla vanerilevyn urospontista. Seinän ja katon
väliin jätetään 10 mm liikkumavaraa. Rako viimeistellään koristelistoilla. 

Teetä vanerilevyjen ponttaukset puusepällä. Voit käyttää myös pontittomia vanerilevyjä, jolloin
kiinnität ne ruuveilla suoraan rimoitukseen.
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Pintakäsittely: Levyt on kuultovärjätty ennen kiinnittämistä.

Koivuvaneri 15 mm

8 x 28

Koivuvaneri 4 mm

Hyllyn kannatinkisko

Piilokiinnitys vanerilevyn pontista

Koristelista



Asumisen laatua pieneenkin tilaan

Puu antaa joustavat mahdollisuudet tilan jakamiseen. Liimalevystä valmistettu väliseinä ja 
kirjahylly pitävät tavarat siististi omilla paikoillaan rajaten samalla huoneesta rauhaisan
työnurkkauksen.

Katto- ja seinäpaneelien asettaminen kohdakkain on moderni tapa paneloida. Se lisää
huoneeseen jännittävää tilan tuntua!

Mittaa katto ja paneloitava seinä tarkasti. Paneloi ensin katto. Jätä kattopaneelin päät 
n. 5 mm irti seinistä. Aseta seinäpaneeli kattoon kiinni, mutta jätä lattianrajaan n. 10 mm 
liikkumavaraa. Paneloinnin alusrakenteeksi tulee rimoitus, mikäli seinän tai katon pohja-
materiaali ei ole puu.
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Materiaalit Menekkiarvio

1 m levyiseen seinään tai kattoon
Sisäverhouspaneeli STV 18 x 95 n. 13 lautaa

Katto: laudan pituus = katon leveys - 10 mm
Seinä: laudan pituus = seinän korkeus - 10 mm

Asettele paneloitaessa seinäpaneelit samaan 
linjaan kattopaneelien kanssa. Tällaisessa pane-
loinnissa on tärkeää, että paneelin poikkileikkaus
on siisti ja suora. Merkitse sahattava kohta huo-
lellisesti ja käytä terävää sahaa. Asiantunteva
puutavarakauppias sahaa halutessasi paneelit
valmiiksi oikean mittaisiksi.

Pintakäsittelyt: Läpikuultava vahaus tuo keveyttä 
seinään, mutta jättää puun kauniin pinnan näkyviin.

POIKKILEIKKAUS KATON PANELOINNISTA

Rimoitus

Katon 
panelointi

Seinän 
panelointi



[Sinkkuyksiö]



[Lämmin lankkulattia ja Kuviopaneeli]



Kartanoromantiikkaa kaupunkikotiin

Perinteinen lautalattia on aina arvossaan. Pintakäsittelyllä voit sävyttää lattian moderniakin
makua miellyttämään. Lattialautojen kosteuspitoisuuden on oltava alle 10%. Ympäripontatun
laudan jatkos voi olla missä tahansa kohdassa lattiaa. Huomioi seinän ja laudan väliin jäävä 
10 mm:n liikkumavara. Lattialaudat kiinnitetään pontista ruuveilla aluslevyyn tai -rimoitukseen.

Kuviopaneeli
Elävöitä paneelia kuviolla. Kuvioiden tekeminen paneeliin on haastavaa ja edellyttää hyviä
työkaluja. 

Aloita panelointi kuviosta. Mittaa kuvion keskikohta ja tee sisimmäinen osa ensin. 
Kuvion jälkeen jatka pystypaneloinnilla.
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Materiaalit Menekkiarvio

Puolipaneeli kuvio ja n. 3 m seinää
Sisäverhouspaneeli 15 x 95 n. 33 m (puolipaneelin 

korkeudeksi tulee n. 1 m)
Kulmalista 21 x 42 n. 3 m
Lista 12 x 42 n. 3 m
Jalkalista 12 x 42 n. 3 m
Lista 8 x 21 n. 1,4 m

Materiaalit Menekkiarvio

1 m x 3 m lattia
Ympäripontattu mäntylattialauta 28 x 145 n. 26 m 

Listoilla viimeistellään paneeli ylä- ja
alareunasta sekä keskeltä. Kuvion ulko-
reunan ja paneelin saumakohta jää myös
listan alle.

Jalkalista

Kulmalista 21 x 42

Pintakäsittelyt: Lakattu ja sävytetty mäntylattia, valkoinen peittomaalattu paneeli.



Kehystä, viimeistele, korosta 
– luo jännittäviä yksityiskohtia

1. Listoiksi leveät laudat.

2. Laudasta leluille lepopaikka. Vaakalauta paneloinnin päällä tuo 
kaivattua lisäsäilytystilaa.

3. Patteri piiloon. Patterisäleikkö syntyy kätevästi puurimoista.

4. Vanerinen peiliseinä toimii näyttävänä kehyksenä valokuvillesi.
Siihen kiinnität näppärästi niin peilin, avainkoukut kuin eteislipastonkin.

Patterisäleikkö
Patterisäleikkö rakentuu pystyrimojen varaan. Mitota säleikön koko patterin ja ikkunan ala-
reunan korkeuden mukaan. Jätä patterin ja termostaatin ympärille ja yläpuolelle riittävästi 
tilaa, että ilma pääsee kiertämään.

Kiinnitä valmiiksi pintakäsitellyt säleikön etureunan rimat tasaisin välein pystyrimoihin.
Kauniin mutta vaativamman piilokiinnityksen saa tehtyä ruuvaamalla rimat kiinni takapuolelta. 
Ennen ruuvaamista kannattaa rimat kuitenkin kiinnittää tilapäisesti liimalla. Säleikön päällä 
olevan ikkuna- tai hyllylaudan voi kiinnittää pystyrimoihin alapuolelta pienillä kulmaraudoilla 
tai ruuvaamalla.
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Materiaalit Menekkiarvio

1,4 m pitkä ja 1 m korkea patterisäleikkö
Höylätty lauta 21 x 145 1,4 m (laudan leveys määräytyy 

patterin paksuuden mukaan)
Rima 33 x 33 n. 4 m
Oksaton rima 21 x 21 n. 40 m



1. 2

4.3.

[Puusta on moneksi]



Sisustamisen aatelia

Puutuotteiden runsaat vaihtoehdot antavat paljon mahdollisuuksia sisustamiseen. Suomalaisen
puutuoteteollisuuden perinteiset raaka-aineet ovat mänty, kuusi ja koivu. Näistä valmistetuilla
perinteisillä tai uusilla tuotteilla sisustat kotisi taidokkaasti. Asiantunteva puutavarakauppias
auttaa sinua löytämään parhaiten sopivat tuotteet sisustustarpeisiisi.

Höylätty puutavara
Sisätiloissa käytetään yleisimmin höylättyä puutavaraa. Sisäverhouksiin tarkoitetut yleisimmät tuotteet ovat pontatut lattia-
laudat, muotohöylätyt paneelit ja listat. Näitä tuotteita myydään myös eritavoin pintakäsiteltyinä.

Listat
Sisäverhoukset viimeistellään usein listoilla. Asiantuntevilla puutavarakauppiailla on runsaat valikoimat erilaisia yksinkertaisia
ja koristeellisia listoja.

Vaneri
Vaneri on tuote, jossa ohuita puukerroksia (viiluja) on liimattu päällekkäin. Puutavarakauppiaat myyvät koivu-, seka- ja havu-
vanereita, joista sisustamisessa käytetään erityisesti hyvälaatuisia koivu- ja havuvanereita. Vanerien sisätilojen käyttökohteita
ovat huonekalut sekä verhoukset seinissä, katoissa ja joskus myös lattioissa. Vanereja on saatavissa myös pinnoitettuina.

Lastulevy
Monikäyttöinen lastulevy on liimattu puulastuista. Lastulevyjä käytetään sisätiloissa seinien ja kattojen verhousmateriaalina
sekä huonekaluissa. Lastulevyjä on saatavissa pinnoitettuina ja valmiiksi pintakäsiteltyinä.

Kuitulevy
Puukuitulevy on hienojakoinen levy, jossa puukuidut on liitetty toisiinsa lämmön ja paineen avulla. Pehmeitä puukuitulevyjä käy-
tetään seinien ja kattojen verhousmateriaalina. Tuolloin ne usein pinnoitetaan kankaalla tai paperitapetilla. Kovia kuitulevyjä
käytetään esim. huonekalujen valmistuksessa.

Liimalevy
Liimalevyssä on ohuita sahatavarakappaleita liimattu levyksi. Liimalevyä valmistetaan Suomessa eniten männystä ja koivusta.
Liimalevyjä käytetään huonekaluissa sekä sellaisenaan sisustuksessa. Liimalevyä saa ostaa myös valmiiksi lakattuna.

Lisäksi rakentamisessa käytetään liima- ja viilupuuta, jotka välillä erityisesti julkisessa rakentamisessa jätetään näkyviin.
Liimapuuta käytetään suurina palkkeina rakenteissa. Viilupuuta käytetään kantavien rakenteiden lisäksi suurina ja paksuina
levyinä esim. kattoratkaisuissa.

22

Kysy puutuotteista lisää
Asiantuntevalta puutavara-

kauppiaalta, jonka tunnet
oheisesta merkistä.



[Puutuotteet]



Asiantuntevan 
puutavarakauppiaan 

tunnet oheisesta merkistä. 
Lisätietoa saat myös

www.puuinfo.fi


