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Maalauspohjaksi sopii melkein mikä tahansa kiinteä materiaali, kunhan sen pohjustaa hyvin. 
Pohjustaminen tarkoittaa maalauspinnan eristämistä pohjastaan liimalla (ja gessolla). Yleisimmin 
käytettyjä maalauspohjia ovat puu, kovalevy, pahvi, paperi ja puuvilla- tai pellavakangas. 
Kiilakehyksille pingotetun kankaan täytyy olla taidekäyttöön tarkoitettua, mutta esimerkiksi 
kovalevylle voi liimata oikeastaan mitä tahansa puuvillakangasta. Kierrätysmateriaalit sopivat hyvin 
maalauspohjiksi, kunhan ne valmistaa huolella etukäteen maalaamista varten. Pohjan valmistus on 
olennainen osa maalaustyötä, ja se vaikuttaa ratkaisevasti lopputulokseen. 
 
Valmiiksi pohjustettuja  kangaspohjia, papereita ja kankaalla päällystettyjä pahveja myydään 
taidetarvikeliikkeissä, mutta halvemmalla pääsee, jos tekee työn itse. Lisäksi lopputulos on 
valmispohjia parempi. Valmispohjiakin voi toki käyttää, mutta niissä on useimmiten käytetty 
huonoimpia ja halvimpia materiaaleja. Valmispohjan tai valmiiksi pohjustetun kankaan laatua saa 
helposti nostettua lisäämällä pari kerrosta gessoa.  
 
Pohjustusaine estää öljyvärin imeytymisen kankaan tai pahvin toiselle puolelle ja eristää 
maalauksen alustastaan. Kunnollinen pohjustus takaa hyvin kestävän ja pysyvän maalauksen sekä 
pitää värit kirkkaina. Pohjustuksen voi tehdä monella tavalla, mutta ehdoton minimi sekä öljy- että 
akryylimaalaukselle on pohjan liimaus. Gessoa ei saisi levittää millekään pinnalle ennen liimausta!  
 
Liimauksen voi tehdä esimerkiksi jänisliimasta tai liivatteesta. Nykyisin harva taiteilija enää 
käyttää jänisliimaa, mutta se on liimoista paras. Liivate toimii hyvin varsinkin puuvilla- ja 
pellavakankailla. Sekä jauhemainen liivate että levyt toimivat hyvin. Liivatelevyjä menee noin 5kpl 
litraan vettä, jauhetta 20-30g. Jänisliimaa sekoitetaan 50-80g litraa kohden. Jänisliima myydään 
kovina kiteinä, jotka pitää ensin liottaa yön yli runsaassa vedessä. Orgaanisten liimojen 
levityslämpötila on tärkeä. Mitä tiheämpi kangas, sen lämpimämpää liiman tulee olla: 
Pellavakankaalle: 45-50ºc 
harvalle juuttikankaalle 30-35ºc 
puuvillalle ja kovalevyille 60-65ºc 
 
Helpoin tapa on ostaa akrylaattia tai matta-mediumia (tarkoittaa samaa ainetta, mutta eri 
valmistajilla eri nimet) taidetarvikekaupasta. Valmis liima laimennetaan vedellä ohueksi (noin 
puolet vettä ja puolet liimaa) ja sivellään tasaisesti. Annetaan kuivua hyvin, mieluiten yön yli. 
Akrylaattia vastaa periaatteessa mikä tahansa puuliima. Varsinkin kovalevyille ja papereille se on 
ihan käyttökelpoinen. Liimauksen päälle voi levittää gesson, 2-3 kerrosta tai maalata suoraan 
liimatulle pohjalle. Pelkkää gessoa ei saisi käyttää ainakaan kangaspohjille, josta gesso valuu 
kankaan reijistä nurjalle puolelle haurastuttaen ajan myötä kankaan. 
 
Jos päällystät kovalevyjä, papereita tai muita kiinteitä materiaaleja kankaalla tai paperilla, liimattu 
puoli vetää pohjan helposti kaarelle. Siksi kovalvyt pitäisi aina pohjustaa molemmilta puolilta, 
mieluiten molemmat samalla tavalla ja samalla määrällä materiaalia. Jos pohjan pinta on hyvin 
liukas tai toisaalta hyvin karhea, se kannattaa hioa hiekkapaperilla ennen liimausta.  
 
 


