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Kiinnitä teos seinälle 
maalarinteipeillä.

Teippi ei vaurioita teosta 
vaan irtoaa siitä helposti. 
Teippauksen avulla saat 
helposti haettua oikean 
paikan seinällä.

Naulaa teos seinälle 
ohuilla nauloilla. Valitse 
naulojen paikat paksuim-
mista reunan kohdista 
siten, että ne sijoittuvat 
diskreetisti esim.  korvan 
tyveen, käsivarren sisäp-
uolelle tms vastaavaan 
kohtaan (ks esimerkit)

-n 5-7 neulaa / työ

Poista teipit.
Liu’uta teosta asteittain
ulospäin seinästä työntämällä 
kätesi neulojen viereen teok-
sen taakse. 

Mikäli teokseen nousee
“kuhmuja”, paina teos takaisin 
seinään ja väännä neuloja 
varovasti pingotuksen ta-
soittamiseksi tai lisää neula 
kohtaan, joka on ulompana 
kuin muut. Uusien neulojen 
lisäämiseksi paina teos takasin 
seinää vasten.

Lisätietoja ja ripustusapua:
Raija Jokinen
raijoki@saunalahti.fi

neulan tulisi upota 
seinään n 0,5cm 

neula kannattaa lyödä 
niin, että se jää hieman 
ulospäin

tai neulaa voi hieman 
vääntää ulospäin sormin

Raija Jokinen
Ripustusohjeet



Ohuet ripustusneulat uppoavat hyvin puukuitu- ja kipsilevyyn.

Mikäli teos halutaan kiinnittää betoniseinään tai muuhun kovaan taustaan 
voi käyttää seuraavia menetelmiä:

B Kiinnitys puutappien avulla 

Neulojen paikat merkitään
soveltaen kuten edellä (kohta 
1) eli teos teipataan seinään ja 
katsotaan sopivat paikat neuloil-
le, merkataan ko paikat kynällä / 
teipillä seinään. Ennen teoksen 
poistoa seinältä, merkitse teipillä 
teoksen ääriviivojen kohtia, jotta 
se on helppo sijoittaa samalle 
paikalle poraamisen jälkeen.

Porataan puutapeille reijät.

Asetetaan tapit reikiin, kitataan 
ja / tai maalataan tappien päät 
(merkkaa paikat teipillä).

Teipataan teos uudelleen seinälle 
ja naputellaan neulat tappien 
kohdalle.

Liu’utetaan teos seinäpinnasta 
ulos päin (kohta 3).

C Kiinnitys “taulukoukkujen” 
avulla 

Neulojen paikat merkitään
soveltaen kuten edellä (kohta 
1) eli teos teipataan seinään ja 
katsotaan sopivat paikat neuloil-
le, merkataan ko paikat kynällä / 
teipillä seinään. Ennen teoksen 
poistoa seinältä, merkitse teipillä 
teoksen ääriviivojen kohtia, jotta 
se on helppo sijoittaa samalle 
paikalle.

Merkittyihin kohtiin naputellaan 
taulunkiinnitysnapit.

Teipataan teos uudelleen seinälle 
ja naputellaan neulat nappien 
keskellä oleviin reikiin.

Liu’utetaan teos seinäpinnasta 
ulos päin (kohta 3) 

A Kiinnitys listanauloilla

Toimitaan kuten edellä, mut-
ta neulojen sijaan käytetään 
listanauloja.

puutappi taulunkiinnitysnappi

Raija Jokinen
Ripustusohjeet

Huom: Sopivia nauloja ja
tarkoitukseen soveltuvia neulan-
reijällä varustettuja taulunkiinni-
tysnappeja saatavissa Raijalta. 
Ota yhteyttä raijoki@saunalahti.fi 
/ 050 5401322


