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Tapetti kuin taideteos

Ainutlaatuinen kuvatapettimallistomme syntyi yhteistyössä kolmen 
suomalaisen suunnittelijan kanssa. He saivat vapaat kädet, jotta jokaisen 
yksilöllinen kädenjälki tulee esiin. Uskaltaisitko sinäkin? Tapetin poistaminen 
ja kiinnittäminen käy nykyään nopeasti, joten kuosia ei tarvitse valita koko 
loppuelämää silmällä pitäen. Kokeile rohkeasti erilaisia kuoseja ja värejä!  
Kaikki malliston tapetit ovat non woven -laatua. Levitä vain tapettiliima 
suoraan seinään ja kiinnitä tapetti. Tapetit on saatavana vain K-Raudoista 
tilaustuotteina.

Siveltimen vedoin 
Kaisa Kartelan Kuuhunkurkottaja tuo terveiset safarilta. Maalauksellinen tyyli 
vangitsee katseet, vaikka tapettien värit ovat hillityn maanläheisiä. Graafisten 
kuosien ystävää ilahduttaa hillitty Haaveilija-tapetti.

Tuoksun melkein tuntee
Kreetta Järvenpään maalaukselliset Fritillaria- ja Whispering-valokuvatapetit 
tuovat kotiin tuoreiden kukkien loistoa ja pursuavat herkullisia värejä. 

Kuin satukirjasta! 
Heidi Valkolan tapeteista löytyy suloisia yksityiskohtia ihmeteltäväksi. Niitty-
tapetissa seikkailevat linnut, puput ja perhoset. Raikkaan Meri-kuosin mursu 
taitaa jäädä ilman saalista. 



Design from Finland - merkki

Design from Finland-merkki on Suomalaisen Työn Liiton 
myöntämä rekisteröity yhteisömerkki. Merkki osoittaa suomalaisen 
designin taustalla olevan suunnittelun, muotoilun, tutkimuksen ja 
tuotekehityksen sekä suomalaisten innovaatioiden alkuperän.



“Taiteilijaurallani yksi tärkeimmistä huomioista on 
ollut se, että inspiraation vuoksi ei tarvitse matkustaa 
mihinkään. Kipinä voi löytyä vaikka aamupalapöydästä, 
puiden lehdistä syystuulessa, kesäillan kauniista valosta. 
Arjen hiljaisessa virrassa on todella paljon asioita, jotka 
inspiroivat. Asetelmallisissa kukkakuvituksissani kantavana 
teemana on elämän kiertokulku nupusta täyteen kukkaan, 
aina lakastumiseen saakka. Kukka on kaunis jokaisessa 
kehitysvaiheessaan - niillä voi kuvittaa tunnelmia kauniisti ja 
välittää monenlaisia tunnetiloja. Alankomaiden 1600-luvun 
still life -maalausperinteistä ammentavien kuvitusten 
ajatuksena on säilöä kukkien loistoa myös talveksi.”

Fritillaria

“Yleensä käytän kuvissani kuivattuja ja tuoreita kukkia, mutta näissä tapeteissa ei ole lainkaan kuivattuja 
kukkia. Fritillarian teemana on herääminen: kevään ja luonnon herääminen, ja aamufiilis. Tarinaa tärkeämpi 
on kuitenkin mielenmaisema. Näiden elementtien kautta jokainen voi löytää ja kertoa oman tarinansa.”

Kreetta Järvenpää

Kreetta Järvenpää



Fritillaria



Fritillaria
Koko kuosin mitta: 360 x 265 cm (lev. x kork.)
Leveys 360 cm
Korkeus: 265 cm
Kuinka monta vuotaa: 8
Vuodan leveys: 45 cm

Huom! Tapetin voi tilata omilla mitoilla.

Kreetta Järvenpää



Fritillaria



Whispering

“Whispering kuvastaa kesäillan tunnelmia. Mukana on kukkia tulppaanista Ranunculukseen, iiristä ja 
jouluruusua, eli todella paljon kasveja, jotka eivät kuki yhtä aikaa. Siksi Whispering onkin eräänlainen 
kesäyön unelma ja taikapuutarha.”

Kreetta Järvenpää



Whispering



Koko kuosin mitta: 360 x 265 cm (lev. x kork.)
Leveys 360 cm
Korkeus: 265 cm
Kuinka monta vuotaa: 8
Vuodan leveys: 45 cm

Whispering

Huom! Tapetin voi tilata omilla mitoilla.

Kreetta Järvenpää



Whispering



Heidi Valkola
“Inspiraationi kumpuaa lapsuuteni kirjoista, Tove Jans-
sonin Muumi-piirustuksista ja Janoschin tarinoista. Nyt 
luen samoja kirjoja omalle lapselleni. Lapset eivät mieti ja 
analysoi kuvituksia puhki. Siksi on kiva tuoda kuvituksiin 
leikkisiä elementtejä mukaan, pieniä hassuja juttuja.“

Niitty
“Niitty-tapetissa näkyy lintu, joka kastelee kukkia ja pupu, joka on mennyt piiloon. Lapset 
epäilemättä haluaisivat kirkkaampia värejä, mutta tapettikuosin pitää miellyttää myös van-
hempia. Niitty-tapetissa päävärinä on vahvasti murrettu tummanvihreä. Värivalinnat tuovat 
kokonaisuuteen rauhallisuutta.”

Heidi Valkola



Niitty



Niitty

Koko kuosin mitta: 180 x 270 cm
Leveys: 180 cm
Korkeus: 270 cm
Kuinka monta vuotaa: 4
Vuodan leveys: 45 cm

Raportti toistuu neljän vuodan jälkeen

Huom! Tapetin voi tilata omilla mitoilla.

Heidi Valkola



Niitty



Meri
“Suunnittelutyöni alkaa aina mielikuvasta, kuvitelmasta siitä, millaiseen taloon, huoneeseen - jopa mil-
laiselle henkilölle - kuosi voisi sopia. Meri-tapettia suunnitellessani mielessäni oli moderni kaupunkikoti. 
Hauskana yksityiskohtana tapetista löytyy mursu, joka on ongella, mutta ongessa ei ole matoa. Mielestäni 
lapset voivat myös kosketella tapetteja! Rasvaiset sormenjäljet kuuluvat asiaan”

Heidi Valkola



Meri



Meri
Koko kuosin mitta: 180 x 270 cm
Leveys: 180 cm
Korkeus: 270 cm
Kuinka monta vuotaa: 4
Vuodan leveys: 45 cm

Raportti toistuu neljän vuodan jälkeen

Huom! Tapetin voi tilata omilla mitoilla.

Heidi Valkola



Meri



Kaisa Kartela
“Lähdin näissä kuvituksissa liikkeelle sisustussilmä edellä, eli mietin, 
millaisen kuvan minä tai ystäväni voisimme laittaa seinälle. Valitsin 
kaikkiin tapetteihin maanläheiset pohjasävyt, jotka ovat helposti 
yhdistettävissä osaksi sisustusta melko suurieleisistä kuvituksista 
huolimatta. Oman kokemukseni mukaan rohkeus sisustamisessa 
kannattaa: olipa kyse maalisävyistä tai tapeteista, olen aina ollut 
tyytyväisin niihin kaikkein uskaliaimpiin valintoihini.” 

Kuuhunkurkottaja

“Kuuhunkurkottajan eläinpoppooseen halusin mukaan eläväistä pensselinjälkeä. Tausta on jätetty 
tarkoituksella ilmavaksi, jotta sisustusta voi jatkaa vaikka naulakolla tai muilla sisustusesineillä. Toisaalta 
kuvan kurkottajat voi kiinnittää rajaamalla myös kapeampaan seinään tai palkkiin. Taustaväriksi valitsin 
vaalean hiekan sävyn, johon on helppo yhdistää muita värejä.”

Kaisa Kartela



Kuuhunkurkottaja



Kuuhunkurkottaja
Koko kuosin mitta: 360 x 265 cm (lev. x kork.)
Leveys 360 cm
Korkeus: 265 cm
Kuinka monta vuotaa: 8
Vuodan leveys: 45 cm

Huom! Tapetin voi tilata omilla mitoilla.

Kaisa Kartela



Kuuhunkurkottaja



Haaveilija / Beige

“Viivapiirroksena toteutetussa Haaveilijassa lähtökohtana oli tehdä pelkistetympi tapettikuosi aikuisempaan 
makuun. Suunnitteluprosessin alussa mukana oli paljon värejä ja monia eri kuvituselementtejä. Tästä 
alkoi pelkistäminen, kunnes jäljellä oli enää taustaväri ja yksi hahmo. Istuva nainen oli sopivan abstrakti ja 
kokonaisuus jäi kaiken karsimisen jälkeen riittävän ilmavaksi.”

Kaisa Kartela



Haaveilija



Haaveilija / Beige

Koko kuosin mitta: 360 x 265 cm (lev. x kork.)
Leveys 360 cm
Korkeus: 265 cm
Kuinka monta vuotaa: 8
Vuodan leveys: 45 cm

Raportti toistuu neljän vuodan jälkeen.

Huom! Tapetin voi tilata omilla mitoilla.

Kaisa Kartela



Haaveilija



Haaveilija / Terra rosa

“Viivapiirroksena toteutetussa Haaveilijassa lähtökohtana oli tehdä pelkistetympi tapettikuosi aikuisempaan 
makuun. Suunnitteluprosessin alussa mukana oli paljon värejä ja monia eri kuvituselementtejä. Tästä alkoi 
pelkistäminen, kunnes jäljellä oli enää taustaväri ja yksi hahmo. Istuva nainen oli sopivan abstrakti 
ja kokonaisuus jäi kaiken karsimisen jälkeen riittävän ilmavaksi.”

Kaisa Kartela



Haaveilija



Haaveilija / Terra rosa
Koko kuosin mitta: 360 x 265 cm (lev. x kork.)
Leveys 360 cm
Korkeus: 265 cm
Kuinka monta vuotaa: 8
Vuodan leveys: 45 cm

Raportti toistuu neljän vuodan jälkeen.

Huom! Tapetin voi tilata omilla mitoilla.

Kaisa Kartela



Haaveilija



Kreetta Järvenpää
Fritillaria          Whispering

Heidi Valkola
Niitty        Meri
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Kaisa Kartela
Kuuhunkurkottaja 

Tilausohjeet
Tee tilaus K-Raudassa myyjäsi kanssa. 

502212526

502212528

Haaveilija terra rosa

502212527

Haaveilija beige 



Huoneen valmistelu ennen 
tapetointia

Kuten kaikkien rakennustöiden kanssa, esivalmistelut ovat 
tärkeitä. Ennen tapetoimista seinä kannattaa tasoittaa ja 
hioa tarvittaessa, jotta sinun ei tarvitse huolehtia vioista 
myöhemmin. Perussääntö on, että alustan on aina oltava 
kuiva, tasainen ja pitävä ennen tapetoinnin aloittamista.

Aloita katkaisemalla huoneesta sähköt. Poista kehykset 
pistorasioiden ja valokatkaisimien ympäriltä. Irrota 
mielellään myös listat. Listat on helpompi kiinnittää 
takaisin tapetoinnin jälkeen, kun merkitset niiden 
takapuolelle oikean paikan. Irrota seiniltä myös 
taulukoukut, verhotangot ja muut vastaavat.

Vanhan tapetin päälle tapetointi

Vanhan tapetin päälle tapetointi käy hyvin. Hio vain pois epätasaisuudet, 
kuten vauriot ja vanhat tapettisaumat, ja tasoita kaikki kolot ja kohoumat 
hiomapaperilla niin, että seinä tuntuu tasaiselta.

Mitä työvälineitä tarvitaan?
• Lyijylanka / vatupassi (väline, jolla varmistat, että kuvatapetti tulee 

suorana seinälle)
• Lyijykynä
• Tela
• Pensseli (nurkat, katon – ja lattianrajat)
• Liisteriastia
• Astia puhdasta vettä
• Pehmeä sieni tai rätti (älä hankaa tuotetta, käytä puhdasta vettä)
• Lasta tai tapettiharja
• Linjari ( ylä- ja alareunojen puhtaaksileikkausta varten )
• Tapettiveitsi
• 

Tapetointi eri pinnoille
 
Lasikuitu tai muu maalattu kuitupinta

Pese seinä maalipesulla, huuhtele vedellä ja anna kuivua. Ylitasoita 
ja hio pinta, siivoa pölyt ja esikäsittele koko seinä tapettiliimalla 
pakkauksen ohjeiden mukaan.

Tekstiilitapetti, juuttikangas tai muu 
luonnonmateriaali

Kun haluat tapetoida seinän, jossa on erittäin karkea pinta, esimerkiksi 
juuttitapetti, aloita aina poistamalla vanha tapetti kokonaan. Käytä 
tapetinpoistoainetta, jos tapetti on tiukassa. Tasoita ja hio pinta, siivoa 
pölyt ja esikäsittele sitten koko seinä ohennetulla tapettiliimalla.

Maalattu pinta

Ennen kuin voit tapetoida maalatun seinän, se pitää pestä maalipesulla 
tai vastaavalla ja huuhdella huolellisesti. Kun seinä on kuivunut, 
kaavi halkeillut tai hilseillyt maali pois niin, että seinällä ei ole yhtään 
irtonaista ainesta. Tasoita tarvittaessa, hio ja siivoa pölyt koko seinältä 
ennen tapetoinnin aloittamista.

Betoni ja puhtaat pinnat

Aloita pohjatyöt poistamalla irtonainen aines sekä tasoittamalla 
epätasaisuudet ja saumat. Ylitasoita ja hio sitten koko pinta. Siivoa pölyt 
ja esikäsittele seinä tapettiliimalla pakkauksen ohjeiden mukaan.

Kipsi-, lastu- ja puukuitulevyt

Tasoita ensin mahdolliset reiät nauloista ja ruuveista. Tasoita myös 
levyjen saumat saumanauhalla tai täyttämällä ne kuituliimalla. Käytä 
kaikessa tasoituksessa kevyttasoitetta. Parhaan lopputuloksen saat 
ylitasoittamalla vielä koko seinän. Hio sitten pinnat, siivoa pölyt 
ja esikäsittele seinä tapettiliimalla pakkauksen ohjeiden mukaan. 
Pohjamaalaa lastulevyjen saumat alkydimaalilla, jotta reunat eivät pääse 
nousemaan.

TAPETOINTIOHJEET

https://www.k-rauta.fi/inspiraatio-ja-ohjeet/remontointi/tapetointiohjeet-nain-onnistut



Kuvatapetin tapetointiohjeet

Ennen tapetointia
Tutustu tilaamaasi tuotteeseen. Leikkaa vuodat rullasta merkkiviivoja pitkin 
ja aseta ne rinnakkain tarkastaaksesi, että kuvio sovittuu oikein eikä tuot-
teessa ole muutakaan vikaa. Jos havaitset virheen, älä aloita asennusta 
vaan ota yhteyttä jälleenmyyntipisteeseen.

Kiinnitysaine
Kuitutapeteille tarkoitetut kiinnitysaineet ; kuituliima tai –liisteri.

Aloita tapetointi

Vaihe 1 
Tee merkkilinja 45cm vasemmasta aloitusreunasta. Voit halutessasi 
merkitä myös muut merkkilinjat seinälle.

Vaihe 2
Levitä riittävästi kiinnitysainetta seinälle n. 2-3 vuodan leveydelle (90-
135cm) . Varmista, että seinä on liisteröity ohuelti ja tasaisesti joka pai-
kassa. Liisteröimättömät kohdat voivat jättää kuplia tapetin pinnalle. Käytä 
pensseliä paikkoihin, joihin telalla ei ylety.

Vaihe 3
Varmista vielä, että vuodat ovat menossa seinälle oikean suuntaisina

Vaihe 4
Vie vuotia seinälle taittamalla ne kevyesti keskeltä. Tämä helpottaa liikutta-
mista sekä estää liisterin pääsyä tapetin etupintaan. Kiinnitä vuota yläosas-
taan liisteröityyn seinään, varmista suoruus ennen kuin vapautat vuodan 
alaosan seinälle.

Vaihe 5
Ennen kuin tasaat vuodan lastalla seinään varmista, että sekä yläosa että 
alaosa ovat suorassa linjassa. Mikäli vuota ei asettunut suoraan seinälle, 
irroita koko vuota ja aloita uudelleen (lisää tarvittaessa liisteriä seinään). 
Älä venytä vuotaa saadaksesi saumat / linjat kuntoon.

Vaihe 6
Käytä lastaa tai tapettiharjaa tasoittaaksesi vuodan kiinni alustaan. Poista 
ylimääräiset liisterit ja ilmakuplat. Pidä lasta / harja puhtaana poistamalla 
siitä liisterijäämät. Tasoita vuodat ylhäältä alas ja keskeltä sivuille.

Vaihe 7
Jatka seuraavan vuodan kiinnityksellä asettamalla vuodat puskusaumaan 
keskenään. Huolehdi että etenkin vuotien reuna-alueella on riittävästi 
liisteriä, jotta tapetti / saumat kiinnittyvät moitteettomasti.

Vaihe 8
Leikkaa ylä- ja alareunat puhtaiksi. Käytä apunasi linjaria suoruuden 
varmistamiseksi. Huolehdi aina, että tapettiveitsi on hyvässä terässä.

Vaihe 9
Jatka, kunnes kuvatapettiseinäsi on valmis.

Kysymyksiä ja vastauksia

Pyyhi pois liisterijäämät
Tapetointia tehdessä liisteriä / liimaa joutuu myös tapetin etupinnalle. 
Pyyhi liisteritahrat kauttaaltaan pois heti tapetin pinnalta. Älä hankaa, 
vaan huolehdi sienen/rätin riittävästä kosteudesta ja puhtaudesta.

Tapetissa pientä kuplaa
Juuri asennettu tapetti on usein alkuun hiukan kuprulla jostakin kohtaa, 
mutta pienet kuplat häviävät n. 24 tunnin kuluessa.

Ilmastointi
Sulje ilmastointilaitteet huoneessa, mutta älä myöskään pidä tilaa täysin 
suljettuna. Lämpötilan on hyvä olla vähintään +18 C

Saumat pystyssä, kuplia, rakoja saumoissa
Nämä virheet eivät johdu tapetista , vaan asennustyöstä, käytetystä 
liisteristä tai sen määrästä. Vialliset tuotteet (virhe painatuksessa 
tai muu selkeä tuotevirhe) korvataan uusilla. Mr Perswall ei vastaa 
syntyneistä välillisistä kustannuksista ; kuten työkustannuksista, 
viivästymiskuluista tms.

Tapetointi kipsi – tai muille huokoisille pinnoille
Huokoiset levypinnat on hyvä pohjamaalata tai esiliisteröidä. 
Käsittelemätön huokoinen pinta imee liisterin sisäänsä ja aiheuttaa 
kiinnitysongelmia .

Tapetointi lasikuitutapetin päälle tai muulle kohopinnalle
Pinnat on tasoitettava ennen tapetointia

Pohjan väri
Huolehdi, että seinän pohjaväri on neutraali ja tasavärinen. Tummissa 
tapeteissa ainakin saumankohdat on hyvä maalata tummalla värillä.

Tasainen alusta
Tasoita tai poista tekstiilitapetit, vinyylitapetit tai kohopintaiset
tapetit ennen valokuvatapetin asennusta.

Tapetointi maalatulle alustalle
Huolehdi, että pohjamaali on kuitutapettialustaksi soveltuva.
Pese ja karhenna maalattu pohja tarvittaessa.




