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Kesäkalusteiden  
hoito-opas



Kaikki materiaalit hyötyvät  
oikeanlaisesta hoidosta
Tuotekohtaiset hoito- ja käyttöohjeet tulevat 
aina kalusteiden mukana, mutta tästä op-
paasta löytyvät tärkeimmät hoito-ohjeet ylei-
simmille kesäkalustemateriaaleille; lähivuosi-
na yleistyneille polyrottingille ja aintwoodille, 
perinteisille puumateriaaleille sekä ulko-
kalusteiden pehmusteille.

Mikäli kalusteet ovat jatkuvasti suorassa au-
ringonvalossa, olisi erityisen tärkeää käsitel-
lä kalusteet suoja-aineilla. UV-säteily haa-
listaa erityisesti puisten kalusteiden väriä, 
mutta oikeanlaisilla suoja-aineilla tältä voi-
daan välttyä.

Uudetkin tuotteet kannattaa yleensä käsitel-
lä ennen käyttöönottoa. Lisäksi niitä kannat-
taa huoltaa kauden aikana ja vielä ennen va-
rastointia.

Miksi kesäkalusteiden hoito  
on tärkeää?

 Î Lisää käyttövuosia

 Î Ulkonäkö säilyy siistinä

 Î Käyttömukavuus pysyy hyvänä

Hyvällä hoidolla kesä-
kalusteistasi on iloa pitkään
Nykyiset kesäkalusteet on tehty kestävistä ja helppo-
hoitoisista materiaaleista. Säännöllisellä ja oikeanlaisella 
hoidolla pihakalusteet kuitenkin pysyvät siistimpinä,  
säilyttävät käyttömukavuutensa paremmin  
ja kestävät pidempään.



Polyrottinki
Joustava ja kestävä polyrottinki on helppohoitoinen piha-
kalusteiden materiaali. Se on puristettua muovikuitua,  
joka jäljittelee perinteisen rottingin ulkonäköä, mutta  
on ominaisuuksiltaan huomattavasti käytännöllisempi.

Näin huollat polyrottinkikalusteitasi
1. Puhdista kalusteen pinnat kostealla liinalla 

ja saippualla. Voit myös käyttää mietoa pe-
suaineliuosta tai ulkokalusteille tarkoitettua 
pesuainetta.

2. Käsittele pinnat halutessasi suoja-aineella.

Vahapesu jättää suojaavan pinnan
Muovimateriaaleille tarkoitettu vaha-
pesuaine pitää polyrottinkikalusteet 
uuden veroisina pitkään. Se jättää kalus-
teille kiiltävän ja suojaavan pinnan, johon 
lika ei jatkossa tartu niin helposti. Vaha-
pinnan ansiosta kalusteet myös kuivuvat 
nopeammin sateen jälkeen.

Älä kasaa liikaa painolastia
Polyrottinki kestää hyvin käyttötarkoituk-
sessa, johon on se on suunniteltu. Asiaan-
kuulumatonta rasitusta kuten kalusteiden 
päälle nousemista tai painavien tavaroi-
den kasaamista niiden päälle kannattaa 
kuitenkin välttää.



Aintwood
Erityisesti ulkokäyttöön suunniteltu aintwood kestää hyvin 
erilaisia sääolosuhteita. Aintwood muistuttaa ulkonäöltään 
puuta, mutta se kestää paremmin kosteutta  
eikä ole altis homeelle.

Vältä tahroja ja polttavia esineitä
Aintwood on helppohoitoinen materiaali, 
mutta tahroja ja jälkiä välttääkseen kannat-
taa muistaa pari asiaa. Älä jätä aintwood- 
pinnalle lasia tai muuta auringossa kuume-
nevia esineitä, sillä ne voivat kuumetessaan 
polttaa pinnan rikki. Öljy voi myös jättää ikä-
viä tahroja aintwoodin pintaan.

Aintwood-pinnoille on kehitetty suoja- 
aineita, jotka ehkäisevät tahrojen synty-
mistä ja lian tarttumista. Suihkepullosta 

aine on helppo levittää pinnalle ja viimeis-
tellä pehmeällä liinalla.

Haalistuneen pinnan voi maalata
Aintwood-pinnan väri voi ajan myötä haa-
listua UV-säteiden ja sääolosuhteiden ra-
sittamana. Haalistunut pinta voidaan 
tarvittaessa maalata akrylaattimaalilla. 
Maalia myyvistä liikkeistä saa tähän tar-
kemmat ohjeet.

Näin huollat aintwood-kalusteitasi
1. Puhdista kalusteen pinnat kostealla liinalla ja saip-

pualla. Voit myös käyttää mietoa pesuaineliuosta 
tai ulkokalusteille tarkoitettua pesuainetta.

2. Käsittele pinnat halutessasi suoja-aineella.



Säännöllinen puhdistus  
estää homeen kasvua
Puupintojen puhtaina pitäminen on tärkeää, 
ettei pinnalle ala muodostua kasvualustaa 
homeelle. Säännöllinen pyyhkiminen koste-
alla liinalla riittää perus puhdistukseksi. Pe-
rusteellisempi pesu on tehtävä aina ennen 
puun käsittelyä. Jos puun pintaan on ehti-
nyt tulla tummumia tai nukkaa, niitä voi pe-
sun jälkeen hioa varovasti hiekkapaperilla.

Öljyäminen ja suoja-ainekäsittely
Puiset kesäkalusteet on hyvä käsitellä 
jo ennen käyttöönottoa. Huoltokäsittely 
kannattaa tehdä 1–2 kertaa käyttökauden 
aikana puulaadusta riippuen joko öljyllä, 
kuultovärillä tai puunsuoja-aineella. Kalus-
teet on puhdistettava ja öljyttävä myös 

Säännöllinen puhdistus  
estää homeen kasvua
ennen talvivarastointia. Puupinnan käsit-
tely kannattaa aina tehdä kuivalla ilmal-
la. Puuöljy estää puuta kuivumasta ja pi-
dentää näin kalusteiden ikää. Samalla se 
tekee pinnasta kauniin pehmeän ja antaa 
hieman väriäkin. Nykyään saatavilla olevil-
la suihkutettavilla puuöljyillä kalusteiden 
käsittely on nopeaa ja helppoa.

Erilaiset puulaadut
Nykyiset kesäkalusteissa käytetyt puulaadut 
ovat tiiviitä ja siksi myös ulko-olosuhteissa kestäviä.  
Hyväkuntoisina pysyäkseen ne vaativat kuitenkin  
oikeanlaista puhdistusta ja hoitoa.

Näin huollat pintakäsittelemättömiä 
puukalusteitasi:
1. Pese ja hio kalusteen pinnat. Voit myös  

käyttää mietoa pesuaineliuosta tai ulko- 
kalusteille tarkoitettua pesuainetta.

2. Anna pintojen kuivua kunnolla.

3. Levitä puuöljyä pinnoille tasaisesti liinalla. 
Käytä öljyä reilusti ja pyyhi ylimääräinen  
öljy pois liinalla.

4. Kiristä kalusteiden ruuvit säännöllisesti.



Pehmusteet ja muut tekstiilit
Kesäkalusteiden tekstiilit ovat kestäviä, mutta erilaiset 
sääolosuhteet rasittavat niitä väistämättä. Tärkeintä  
tekstiilien kunnosta huolehtimisessa on kosteudelta  
ja suoralta auringonpaisteelta suojaaminen.

Säästä kosteudelta ja likaantumiselta 
Ulkokäyttöön suunnitelluissa tekstiileis-
sä käytetään kangaslaatuja, jotka kestä-
vät kulutusta ja hylkivät vettä. Siitä huo-
limatta niitä kannattaa suojata sateelta ja 
muulta turhalta kastumiselta, etteivät ne 
homehdu. Ulkotekstiilien puhdistus onnis-
tuu usein suoraan pinnalta kostealla liinal-
la. Ulkotekstiileille on omat suojausaineen-
sa, jotka estävät lian tarttumista ja tekevät 
tekstiileistä helpommin puhdistettavia. 

Suojaa auringolta
Pehmusteet on hyvä suojata värejä haa-
listavalta liialliselta auringon valolta. Myös 
kastunut pehmuste on parempi kuivattaa 
varjossa kuin auringossa. Mitä tummem-
pi tekstiilin väri on, sitä enemmän haalis-
tuminen näkyy vuosien kuluessa. Jos peh-
musteet eivät ole käytössä, ne on hyvä 
säilyttää sisätiloissa.

Näin huollat pihakalusteidesi  tekstiilit
1. Pese pehmusteet ja muut kesäkalusteiden 

tekstiili osat pesuohjeiden mukaan vähintään 
kerran vuodessa. Voit käyttää ulko-tekstiileille  
tarkoitettua pesuainetta.

2. Anna pehmusteiden kuivua hyvin  
ennen talvisäilytykseen laittamista. 



Kesäkalusteiden talvisäilytys
Kesäkalusteet ovat suuren osan vuodesta poissa käy-
töstä,  joten ei ole yhdentekevää, millaisissa olosuhteissa 
niitä säilytetään. Oikeanlainen säilytys pidentää kaiken-
laisten kalusteiden käyttöikää.

Kuiva sisätila on paras säilytyspaikka 
Paras talvisäilytyspaikka kesäkalusteille 
on kuiva ja ilmava, lämmin tai viileähkö ti-
la.  Esimerkiksi lämmittämätön autotalli on 
tähän tarkoitukseen erinomainen. Varas-
toinnin ajaksi kalusteet on  hyvä suojata 
hengittävällä suojakankaalla. Talvsäilytyk-
sessä kalusteiden pinoutuvuus on iso  etu, 
joka on viisasta huomioida ostovaiheessa. 

Jos kalusteet on tilan puutteen takia pak-
ko  säilyttää ulkona, ne on parasta siirtää 
mahdol- lisimman suojaisaan paikkaan, 
jossa lumi ei  kasaudu niiden päälle. Kesä-
kalusteiden pehmusteet tulee kuiten-
kin aina säilyttää lämpimissä  sisä tiloissa 
talvi kauden ajan.  

Käsittely palauttaa ulkönäön ennalleen 
Talvisäilytyksen aikana kalusteiden pinto-
jen  ulkonäkö voi kosteuden, kuivuuden tai 
lämpötilan takia muuttua hiukan. Käyttö-
ominaisuuksiin  se ei kuitenkaan vaikuta, 
ja oikeanlainen käsittely palauttaa pinnat 
taas entisenlaisiksi.  

Näin säilytät pihakalusteesi talvella
1. Puhdista ja käsittele kalusteet ennen  

niiden siirtämistä talvisäilytykseen.

2. Jos joudut säilyttämään kalusteet ulkona 
talven yli, pidä ne katoksen alla tai suojaa 
esimerkiksi pressulla.

3. Älä kasaa mitään kesäkalusteiden päälle tai 
käytä niitä talvella, sillä erityisesti muoviset 
polyrottinkikalusteet voivat murtua  
painon alla pakkasella.
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Hyvää kesää  
ja pitkää ikää

kesäkalusteillesi!

TARVITTAESSA SAAT APUA JA NEUVOJA  
KALUSTEIDESI HOITOON MYÖS PALVELEVISTA  

STEMMA-MYYMÄLÖISTÄ KAUTTA MAAN.


