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”jos avioliitto kestää yhdessä tape-
toinnin, se kestää mitä tahansa”, väittää 
Erik Boile kirjassa Kodin kunnostus-
työt. Tapetointi saattaa raastaa hermo-
ja, mutta porukassa se on helpompaa 
kuin yksin. Siitä on etua, jos käsipari tai 
useampikin on jelppaamassa.

Kerää työvälineet
Tapetin kiinnittämiseen tarvitaan aina-
kin tapettiharja (11 €), rullamitta (6 €), 
liisteriharja (6 €), iso metallinen suora-
kulma (9 €) tai viivoitin, kertakäyttöi-
nen mattoveitsi (1 €) ja iso 
muovisanko, johon liiste-
riharja mahtuu. Pahvinen 
tapetointipöytä (20 €) on 
kätevä, mutta sen voi korva-
ta lattialle levitetyillä sanoma-
lehdillä. Tukeva remonttijak-
kara on välttämätön.

Poista vanhat paperit
Usein operaatio alkaa vanhan 
seinäpaperin poistolla. Jos se on 
seinässä lujasti kiinni ja ehjä, sitä ei 
tarvitse poistaa, mutta on surullista 
työstää seinää, jossa on monta pape-
rikerrosta. Tapetin päälle levitetään lai-
haa liisteriä tai suihkutetaan vettä suih-
kepullolla. Kostunut paperi revitään 
pois tarkkaan.

Jos vanha tapetti jätetään paikalleen, 
täytyy seinä tasoittaa. Limittäin olevat 
saumat hiotaan hienolla hiekkapaperilla, 
joka on kierretty puupalikan ympärille.

Ei aivan keskellä kämmentä
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Tapetit paikalleen
Uudet tapetit kirkastavat huo-
neen, kunhan pohjustus ja 
kiinnitys tehdään huolella. 
JAAKKO TAKALAINEN

Halkeamat ja kolot täytetään remont-
titasoitteella (10 €/0,5 l), joka levitetään 
metallilastalla. Tasoite saa kuivaa vuo-
rokauden ja kuiva pinta hiotaan.

Valitse oikea sauma
Ohut tapetti on helpompi kiinnittää kuin 
paksu, mutta vaatii tasaisemman seinän. 

Ohuet tapetit kiinnitetään limittäin, 
jolloin tapettivuota laitetaan hivenen 
toisen päälle. Työ aloitetaan ikkunan 
suunnasta poispäin. Jos tapetointi teh-
dään toisin päin, sauma muodostaa var-

jon. Yksi vuota yltää katosta lattiaan, 
eli vuotia ei jatketa keskeltä. Pak-
sut ja kuviolliset tapetit kiinnite-
tään puskusaumalla: vuodat lai-
tetaan tiivisti vierekkäin.

Jatkuva- ja vinokuvioista 
tapettia tarvitaan enemmän 
kuin kuviotonta tapettia. 
Kuviot teettävät lisätyötä ja 
tuottavat hukkapaloja.

Erikoistapettien, kuten 
vinyyli- tai lasikuitutapet-

tien, laitto on ammattilais-
ten työtä.

Leikkaa vuodat
Kerrallaan avataan kolme tapettirullaa, 
jotka laitetaan päällekkäin liisteröinti-
pöydälle tai -pedille. Leikkauskohdan 
alle laitetaan tukeva pahvi tai kovalevy. 
Tapetit leikataan suorakulmaisesti kaik-
ki kerrallaan. Kolmesta rullasta tulee 
yhteensä yhdeksän vuotaa. Tapetit pide-

tään lujasti paikallaan suorakulmalla ja 
vuodat viilletään mattoveitsellä.

Liisteröi ja kiinnitä
Tapettiliisteri (7 €/0,5 kg) sekoitetaan 
veteen valmistajan ohjeen mukaan. 
Päällimmäistä vuotaa siirretään muu-
taman senttimetrin verran liisteröinti-
pöydän reunaan päin. Liisteri levitetään 
tasaisesti vuodan keskeltä reunoille ja 
aina reunan yli. Yli menevä liisteri kos-
tuttaa jo seuraavaa vuotaa. Liisteröidyn 
vuodan päät käännetään keskelle. Vuota 
nostetaan yläpäästään seinän viereen ja 
annetaan avautua. Yläpää asetetaan pai-
kalleen ja harjataan kiinni. Sitten ava-
taan vuodan alapää ja harjataan kiinni.

Jos jalkalista on irrotettu, tapetti jää 
sen alle. Jos jalkalista on paikallaan, 
vuodan alapää leikataan viivoittimella 
ja mattoveitsellä, kun liisteri on kuivu-
nut, mihin menee noin vuorokausi. •
HUOMAA! Hinnat ovat noin-hintoja.

Mikä on?
r E P s I K K A

Apumies, -nainen, -poika tai -tyttö 
rakennuksilla. Sanaa käytetään myös 

autonapumiehestä. Sanan lähtökohta 
on venäjän kielen grebshcik, haravoitsi-
ja. Repsikka oli alkuaan apumies sahoil-

la, jossa hänen tehtäviinsä kuului sa-
hanpurujen kerääminen 

varastoalueella.
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