
Muista ehdottomasti tutustua! 10 hyödyllistä neuvoa, jotka on syytä ottaa huomioon kokopuista 

huonekalua tilattaessa 

1. Kokopuisen huonekalun hankkimista pohdittaessa tehdään suuri virhe, jos tuijotetaan vain 

tuotteen hintaa. Myös valmistuksessa käytetyt materiaalit ja työn laatu, joista riippuu tuotteen 

käyttöikä, on ehdottomasti syytä huomioida. 

2. Puu 

Tarkista, että männystä valmistettu tuote on tehty oksattomasta puusta. Männyn oksankohdat 

sisältävät runsaasti pihkaa, joka alkaa tulevaisuudessa tulla hiljalleen esiin maalin tai lakan alta, 

jolloin huonekaluun ilmestyy tummia, rumentavia läiskiä. Kun niin käy, tuotteen takuu on silloin usein 

jo rauennut. Tarkista, onko huonekalu maalattu myös sisäpuolelta. Sisäpuolen maalaamisella 

pyritään usein peittämään tuotteen huono laatu, koska siinä tapauksessa ei ole mahdollista nähdä, 

millaisesta puumateriaalista tuote on valmistettu. Kysy tuotteen myyjältä, millaista puuta tuotteen 

valmistamisessa on käytetty. 

3. Maali 

Huonekalujen valmistuksessa käytetään erilaisia maaleja. Kysy tuotteen myyjältä lisätietoa siitä, 

millaista maalia tai lakkaa tuotteessa on käytetty. Maalien ja lakkojen on ehdottomasti oltava EU-

vaatimusten mukaisia ja niissä tulee olla ultraviolettisäteilyltä suojaavia lisäaineita. Jos maali ei sisällä 

UV-suojaa, se alkaa pikku hiljaa himmentyä auringonvalon vaikutuksesta ja alkuperäinen värisävy 

kadottaa hohteensa muutamassa vuodessa. 

4. Kaapinovissa käytetty puumateriaali 

Paras puumateriaali ovien valmistamiseen on liimapuu. Se on stabiilia, eikä se käyristy. Suurehkojen 

kaappien, kuten vaatekaappien, ovien paksuuden on syytä olla vähintään 25 mm. Käyristyneet ovet 

eivät avaudu kunnolla, jolloin kaapin käyttämisestä tulee hankalaa. 

5. Kaappien jalkojen olisi syytä olla säädettävät, koska monesti huoneiden lattiat eivät ole tasaisia, 

erityisesti vanhemmissa taloissa. Jos lattia ei ole tasainen, kaapin ovet eivät avaudu kunnolla. Jos 

kaapissa ei ole säädettäviä jalkoja, apua voi olla esimerkiksi pahvinpalan laittamisesta kaapin jalan 

alle, siten että kaappi saadaan suoraan. 

 

6. Laatikoiden pohjat ja takaseinät 

Kaapin vetolaatikoiden pohjat voidaan jaotella vahvuuden mukaan seuraavasti: 

a. Paras on kokopuinen laatikon pohja. 

b. Seuraavaksi suositeltavin on 4 mm:n vaneri. 

c. Heikoimpia ovat pahvista valmistetut laatikon pohjat, jotka voivat liiallisen painon vuoksi käyristyä, 

jolloin laatikko ei liu’u enää normaalisti. 

Kysy tuotteen myyjältä, kuinka paljon painoa vetolaatikko kestää. 



Laatikoiden takaseinien materiaaliksi suositellaan 4 mm:n vaneria tai kokopuuta. 

 

7. Tarkista, millaisista materiaaleista kokopuinen huonekalu on valmistettu, koska joskus kokopuisten 

tuotteiden yksityiskohtia on valmistettu osittain MDF-levystä. Muista ehdottomasti kysyä tuotteen 

myyjältä, mistä materiaaleista tuote on tehty. 

8. Puusepäntyönä valmistuvissa tuotteissa otetaan huomioon tuotteen jokainen pienikin 

yksityiskohta ja tilaaja voi myös itse vaikuttaa tuotteen lopulliseen muotoon ja kertoa omista 

toiveistaan. Puuseppämestari käyttää työhön kaiken taitonsa ja vastaa tekemästään työstä 

henkilökohtaisesti. 

9. Vetimet ja saranat 

On suositeltavaa käyttää vetimiä, jotka on kiinnitetty ruuvilla puun läpi. Saranoista on syytä tarkistaa, 

että kiinnitysruuvit ovat riittävän pitkät, niin että saranat eivät irtoa kaapista ajan saatossa. 

10. Kysy lopuksi itseltäsi, kauanko haluat käyttää ostettavaa tuotetta. Onko tuotteelle myönnettävä 

takuu varmasti riittävän pitkä? Nykyään jopa uusille autoille myönnetään viiden vuoden takuu. 


