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2.1.1 Seinien pinkopahvitus2.1.1 Seinien pinkopahvitus

• Rakennusapteekin pinkopahvia (36 m² / rulla) 
 181-001-

• Nupirihmaa (menekki noin 1,5 rullaa liuskaa pahvirullaa kohti)
• Tapettiliisteriä
• Puuliimaa (esim. Erikeeperiä)
• 20 mm pitkiä nupinauloja (menekki noin 750 g pahvirullaa 

kohti)
• Seinäpaperia ja saumapaperia (makulatuuri)
• Vasara
• Mattoveitsi
• Sakset
• Suihkepullo tai huiska
• Jätesäkkejä tai rakennusmuovia

Näitä tarvitset: 

Pahviliima 
Pahviliiman valmistat tapettiliisteristä ja puuliimasta. Liota 
tapettiliisteri veteen pakkauksen ohjeiden mukaan. Kun liisterijauhe on 
liuennut sekoita keskenään puolet liisteriä ja puolet puuliimaa.

Valmistelut 
Seinien vuoraus pinkopahvilla on paljon helpompaa kuin katon vuoraus, 
vaikka itse työ tehdään lähes samalla tavalla. On tärkeää, että seinään 
ei jää esiin pistäviä oksia, tikkuja, nauloja tms. Pahvin kiinnittämistä 
helpottaa, jos hyvin epätasaisia tai vinoja nurkkia voidaan hieman oikoa. 
Kulmiin voi naulata ohuita puurimoja tai vanerisuikaleita.

Suorat kulmat 
Aloita vuoraus kiinnittämällä huoneen kaikkiin kulmiin pinkopahvista 
leikattu, kuiva, 20 cm:n levyinen kaistale. Tee kaistaleen keskelle 
terävä taitos ja naulaa kaistale nupeilla huoneen nurkkaan. Silitä 
liuska hyvin kulmaa vasten ja kiinnitä se kahdella nupirivillä. Joskus 
kuulee väitettävän, että pinkopahvilla päällystetyt nurkat ovat olleet 
pyöristettyjä. Todennäköisesti pahvi on kiinnitetty paikalleen terävästi 
taitettuna, mutta monet tapettikerrokset ovat ajan mittaan tehneet 
kulmasta pyöreän.

Sähköasennukset 
Jos sähköjohdot, katkaisijat tai pistorasiat on tarkoitus asentaa 
pinkopahvin päälle, on tärkeää varmistua ennen pahvin naulaamista 
siitä että pahvin takana on, jotakin mihin sähköasennukset voidaan 
kiinnittää. Lisää puuta tai listoja tarvittaviin kohtiin, jotta et joudu 
painamaan pinkopahvia kuopalle

Listat ja vuorilaudat 
Seinän ja katon tai vuorilaudan ja seinän yhtymäkohdasta saa 
helpommin siistin, jos kattolistat ja vuorilaudat voi irrottaa. Nyt on 
sopiva hetki lisäeristää karmin ja seinän välinen rako. Käytä eristeenä 
pellavarivettä. Jos pahvi kiinnitetään listojen ollessa paikallaan, 
naulataan pahvi aivan listan reunaan. Liimaaa nupirivien peitoksi 
tapettikaistaleita

Pinkopahvin kostuttaminen 
Leikkaa pahvista vuotia, jotka ovat noin 5 cm huoneen korkeutta 
pitempiä. Kostuta pahvi suihkepullolla tai huiskalla. Vettä tulisi käyttää 
sopivasti, ei liikaa eikä liian vähän! Kostuta pahvit kuin lakanat, jotka 
on tarkoitus mankeloida. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 10 
neliömetriä pahvia vaatii litran vettä. Anna veden imeytyä pahviin 
6–8 tuntia, jotta kosteus jakautuu tasaisesti pahviin. Voit joko kiertää 
pahvit rullalle ja antaa niiden imeytyä jätesäkissä tai levittää kaikki 
vuodat päällekkäin rakennusmuovin päälle ja peittää pinon toisella 
muovipalalla. Hyvin peitettynä pahvit säilyvät kosteina kaksi päivää. 
On tärkeää, ettei huoneessa ole liian lämmin eikä siellä käy veto. Tällöin 
pahvi kuivuu liian nopeasti eikä pingotu tasaisesti.

Ennen aloitusta: 
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Työohje: 
Aloita kiinnittämällä kokonainen pahvivuota huoneen nurkkaan. Kiin-
nitä vuota yhdellä nupilla keskeltä vuodan yläreunaa. Sovita vuodan 
pystysivu nurkan mukaan. Tasoita pahvi kädellä ilman että venytät 
sitä. Naulaa ensin nurkan puoleinen sivu aloittaen sen keskeltä, lyö 
sitten nauloja vuoroin vuodan ylä- ja alalaitaan. Vuodan toista sivua 
ei naulata. Katso kuitenkin, että se asettuu suoraan eikä muodosta 
pusseja. Naulaa ensin 20 cm:n välein ja koko vuodan ollessa paikallaan 
3 cm:n välein. Seuraava vuota asetetaan 10 cm ensimmäisen päälle. 
Käytä nurkassa sekä katon- ja lattianrajassa nupiliuskaa.
Päällekkäin menevät vuodat liimataan hyvin pahviliimalla ja vuodan 
ylä- ja alalaita naulataan nupeilla. 

Jatka samalla tavalla, naulaa vuodat ylhäältä ja alhaalta ja liimaa vuo-
tien välinen sauma. Huoneen nurkissa sekä oven tai ikkunan kohdalla 
kiinnitä myös pystysivut nupeilla.

Pahvi pysyy paremmin paikallaan, jos lyöt nupeja katon- ja lattianra-
jassa kahteen riviin. Muista aina käyttää nupirihmaa.

Kavenna vuota oven tai ikkunan kohdalla, niin että se päättyy oven tai 
ikkunan karmiin. Kiinnitä oven tai ikkunan ylä- ja alapuolelle erilliset 
pahvinpalat. Seinän viimeinen vuota täytyy leikata sen levyiseksi 
että se päättyy nurkkaan. Jatka seuraavan seinän vuorausta uudella 
vuodalla. 

Kun seinä on valmis liimaa paperisuikaleita kulmiin peittääksesi nupit. 
Voit joko käyttää tapettipaperia tai pinkopahvia, jonka reunat olet 
ohentanut veitsellä tai hionnut. Paperoi kaikki näkyvät nupirivit, jotka 
eivät peity listoilla.


