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Kunnon materiaaleista tulee hyvä terassi 
 

Puutarha- ja piharakentamiseen satsataan nykyisin 

paljon. Terassimestari Arto Puikkosen mukaan 

toimivan terassin tekeminen lähtee liikkeelle 

hyvästä suunnittelusta. Perustuksista ja 

materiaaleista ei kannata tinkiä.  

Puikkonen kiertää jo kolmatta vuotta  

K-raudoissa opastamassa rakentajia terassin 

tekemisen saloihin. Malliterassit nousevat 

myymälöiden pihoille kevään ja kesän aikana 

liki 30-vuotisella kokemuksella rakentamisesta. 

Rakennustarvikkeiden valikoima on tänä päivänä 

laajempi kuin koskaan, kertoo Puikkonen. ”Puu- 

tavaran kyllästämiseen käytettävät aineet ovat 

muuttuneet luonnonmukaisemmiksi. Puutavara on 

huippulaatuista, kunhan muistaa, ettei halvalla saa 

hyvää.” 

”Asioita kannattaa miettiä loppuun asti. Onko 

tarkoituksena kenties joskus tehdä terassiin katto, 

tai onko se tarkoitus lasittaa? Silloin perustukset on 

mitoitettava kantamaan raskaampia kuormia, ja 

tukipisteitä on oltava rungon alla riittävästi. Ulko- 

rakenteena terassin on kestettävä myös isoja 

tuuli- ja lumikuormia.” 

Kysy ja käytä neuvoja 

Sekä suunnittelussa että rakentamisessa kannattaa hyödyntää asiantuntijoita, elleivät omat 

taidot riitä. Myös tekijöiden osaamisen taustat kannattaa selvittää. Puikkonen muistuttaa, 

että puurakenne pystytetään yleensä vain kerran. Väärillä otteilla saadaan hyvistäkin 

materiaaleista aikaan sutta ja sekundaa. Materiaalien kylkiäisinä terassin tekijä saa yleensä 

mukaansa hyvät kirjalliset ohjeet niiden käytöstä ja käsittelystä.  

Puurakenteet on hyvä pestä ja öljytä hyvin ensimmäisenä vuonna sekä keväällä että 

syksyllä. Myöhemmin riittää yleensä käsittely joka toinen vuosi. Normaali vesipesu 

juuriharjalla riittää yleensä puhdistamaan puupinnat – liian kovalla paineella tehty 

puhdistaminen painepesurilla saattaa vaurioittaa puun pintaa. 

             

Rautakeskon kiertueella Arto Puikkonen 
pystyttää K-rautojen pihaan terasseja PEFC-
sertifioidusta puutavarasta eri puolilla maata. 
Tilaustöinä hän arvioi tekevänsä puolen- 
kymmentä terassia eri rakennuttajien tonteille 
joka kesä. 



 

  

Puu on elävä materiaali 

Puikkonen muistuttaa, että puu on aina elävä materiaali ja maapatjan päälle pystytetty 

terassi voi liikkua. Mikäli terassi halutaan kiinnittää rakennuksen ulkoseinään tai sokkeliin, 

kannattaa rivitaloyhtiöissä varmistaa että niin saa tehdä. Liikkuessaan taloon kiinnitetty 

terassi saattaa vaurioittaa sen verhousta tai perustusta.   

Puun eläminen pitää ottaa huomioon myös rakentamisvaiheessa: jos tontille tuotujen 

lautojen toinen pää on suojattu pressuilla mutta toinen ei, voi terassintekijä yllättyä siitä, 

kuinka eri tavalla lattialautojen väliin jätetyt raot käyttäytyvät.  

 

Ohjeita terassimestarilta 

1. Ota huomioon, millaiseen kohtaan pihaa terassi 

tulee ja millainen maaperä on. Perustukset on tehtävä 

maaperän ja terassin rakenteiden mukaan. Käytä 

ammattilaisten neuvoja ja suunnitteluapua.  

2. Ota selvää, mitä kunnan rakennusmääräykset 

sanovat terassin rakentamisesta, ja millaisia lupia 

tarvitset. Muista kuulla myös naapureitasi terassin 

suunnitteluvaiheessa. Käytä ammattilaisia apunasi.  

3. Mieti, millaiseen käyttöön terassisi tulee ja miten 

paljon haluat käyttää aikaasi sen hoitamiseen.   

Mieti myös terassin mahdolliset myöhemmät 

muutos- ja varustelutarpeet ja valitse käyttämäsi 

materiaalit sen mukaan. 

 4. Valitse vastuullisesti hoidetuista metsistä 

peräisin olevaa PEFC-sertifioitua puutavaraa. 

Varmista asia puutavaran myyjältä. 

5. Huomioi puutavaran mahdollinen kostuminen.  

Suojaa rakennusmateriaalit hyvin kun saat ne tontillesi. 

6. Hoida ja huolla uutta terassiasi säännöllisesti. 

Silloin siitä on sinulle pidempään iloa. 

 

Lisätietoja: 

Terassikiertueen paikkakunnat ja aikataulu 

 

Juha Uppa 

PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 

045 118 9585 

juha.uppa@pefc.fi 

Hyvillä työvälineillä ja kunnon 
materiaaleilla terassi syntyy 
kätevästi. Paikasta ja terassin 
rakenteista riippuu, kuinka 
kauan sen tekemiseen on 
varattava aikaa. 

http://www.k-rauta.fi/terassikiertue/pages/default.aspx

