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Ohje asukkaan omatoimiremontin tekoon 
Seinien tapetointi, kuivat tilat 

 

YLEISTÄ 
Uudella tapetilla saat helposti raikkaan ilmeen koko kotiisi ja samalla saat tasoitettua esimerkiksi 
taulujen ruuveista seiniin jääneet reiät. 

Käytä tätä ohjetta apuna kotisi seinien tapetoinnissa. Kosteita tiloja kuten kylpyhuone, wc, 
kodinhoitohuone ja sauna ei saa tapetoida. 

Muista noudattaa käyttämiesi tuotteiden käyttöohjeita huolellisesti. 

MATERIAALIT JA TUOTTEET 

Seinäpinnat Makuuhuoneet, olohuone, keittiö, eteinen, käytävät: asukkaan 
valitsema tapettituote 

Maalaustarvikkeet 
Mm. tapetointipöytä, tasoitusharja tai -lasta, sivellin tai tela, 
mitta, linjain, veitsi, saumarulla, lyijykynä, luotilanka, puhtaat 
rievut, suojaustarvikkeet 

Tasoitus 
Kevyt tasoite, esimerkiksi Presto LF Remonttitasoite. 
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/presto_lf_remonttitasoite
#tuoteseloste 

Pintojen 
puhdistus 

Maalipesu, esimerkiksi Tikkurilan Maalipesu. 
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/maalipesu.14346.shtml 

PURKUTYÖT 
Suojaa huoneiston pinnat ja kalusteet niin, että ne eivät vaurioidu tai likaannu. 

Poista vanhat tapetit repimällä. Vaikeammin irrotettavat tapetit saat poistettua sumuttamalla niihin 
vettä suihkupullolla ja vetämällä sen jälkeen seinästä irti metallilastan avulla. Rautakaupoista 
löytyy myös erityisesti tapetin irrottamiseen tarkoitettuja liuoksia. 

Poista palapeilit, taulukoukut ja muut seinissä olevat asennukset tapetoitavilta pinnoilta. 

POHJATYÖT 
Tasoita seinissä olevat kolot ja halkeamat esimerkiksi Presto LF Remonttitasoitteella. Hio paikatut 
kohdat ja puhdista ne pölystä.  

Jos tapetoitavassa seinässä on pistorasioita tai katkaisimia, irrota huoneen sulake tai katkaise 
huoneeseen tuleva virta kodin sähkökaapista, ja irrota sen jälkeen pistorasioiden ja katkaisimien 
kannet. Ole aina erityisen varovainen ollessasi tekemisissä sähkön kanssa. 

TAPETOINTI 
Suunnittele tapetointi huolellisesti etukäteen. Etenkin nurkat ovat tapetoinnin kannalta 
virheherkkiä paikkoja ja kohdistamisessa kannattaa olla tarkkana. 
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Irrota jalkalistat, mikäli saat ne irti siististi ja ehjinä. Mikäli jätät jalkalistat paikoilleen, leikkaa 
tapetti tarkasti jalkalistan yläreunaa myöden. 

Tutustu tapetin tuoteselosteeseen, sillä siinä kerrotaan mm. tapetin ominaisuudet, sen 
kohdistusetäisyys sekä kiinnittämiseen sopiva liisteri tai liimalaatu. 

Tapetointiohjeet vaihtelevat tapettilaadusta riippuen. Noudata siis aina tapetin valmistajan 
työohjeita. 

Älä tapetoi ikkunaseinää, jos ikkunan alla on lämpöpatteri. Voit maalata seinän kuivien tilojen 
seinien maalausohjeen mukaisesti tapettiin sopivalla sävymaalilla. 

JÄLKITYÖT 
Liisteri ja vanhat paperitapetit ovat poltettavaa jätettä, vinyylitapetti kaatopaikkajätettä. Lajittele ja 
kierrätä myös muu remontista aiheutunut jäte asianmukaisesti. 
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