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Lukijalle

Laattojen ja erityisesti saumavälien puhdistus on yksi

työläimmiltä tuntuvista kodin siivoustoimenpiteistä. Siksi se

helposti jääkin viikkosiivouksen yhteydessä tekemättä.

Pinttynyttä likaa on kuitenkin vaikea puhdistaa, mutta helppo

ennaltaehkäistä säännöllisellä puhdistuksella.

Yleisesti tämän päivän rakentamisessa otetaan huomioon

veden ja kosteuden pääsyn estäminen rakenteisiin, mutta

pinnat ovat edelleen tilan käyttäjän omissa käsissä. Kylpy- tai

esimerkiksi kodinhoitohuoneen käyttöikään voikin vaikuttaa

pitämällä tilat kunnossa säännöllisen puhdistuksen ja hoidon

avulla.

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa hyödyllisiä vinkkejä

sekä lisätietoja kylpyhuoneen puhdistuksesta ja laattojen

kunnossapidosta kiinnostuneille. Oppaassa käydään läpi 7

hyödyllistä vinkkiä laattojen oikeanlaiseen ja tehokkaaseen

puhdistukseen ja hoitoon.

Lukuiloa ja inspiroivia ajatuksia toivottaa,

Laatta Leevi Oy
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1. Kiinnitä huomiota materiaalivalintoihin

Saniteettitilojen, kuten kylpy- ja kodinhoitohuoneiden

pintamateriaalit ja kalusteet ovat usein kovan rasituksen ja

kosteuden alaisina joka päivä. Kestääkseen kovaa kulutusta,

tulisi näiden huoneiden materiaalivalintoihin kiinnittää

huomiota ja valita mahdollisimman kestäviä ratkaisuja

pidentääkseen niiden käyttöikää.

Uusia kylpy- tai esimerkiksi kodinhoitohuoneen laattoja

valitessaan, moni kiinnittää huomiota lähinnä väreihin ja

kuoseihin kuin laattojen tarkempiin ominaisuuksiin ja

toimivuuteen. Laattojen valinnalla on kuitenkin mahdollista

vaikuttaa paitsi kylpyhuoneen turvallisuuteen ja kestävyyteen,

myös puhtaanapidon helppouteen.

Uusia laattoja valitessa tulisikin lähtökohtaisesti miettiä,

millaisia ominaisuuksia käyttäjä laattapinnoiltaan hakee.

Esimerkiksi sileää pintaa on yleensä aina helpompi puhdistaa

kuin rosoista, joissa niissäkin on eroja puhdistettavuuden

suhteen. Laattojen valinnassa onkin syytä kääntyä

ammattitaitoisen myyjän puoleen.

Laatat kehittyvät jatkuvasti ja yhtenä kehityksen tärkeimpänä

kohteena on helppohoitoisuus. Joissakin laatoissa voi

esimerkiksi olla käyttäjän silmään näkymätön pintakäsittely,

joka ehkäisee lian pinttymistä.

Myös saumauslaastit ovat kehittyneet. Siivouksen

helpottamiseksi on suositeltavaa käyttää muovivahvisteista

(polymeeri) saumauslaastia tai vahvistaa muut laastityypit

saumasuojausaineella jo laastin sekoitusvaiheessa.

Käytettävän silikonin on myös aina oltava homesuojattua,

saniteettitarkoituksiin sopivaa.
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Kiinnitä huomiota:

✓ Laatan pintaan (sileä ~ rosoinen)

✓ Laatan kestävyyteen

✓ Laatan pintakäsittelyyn

✓ Saumauslaastin valintaan



2. Huolehdi ilmanvaihdosta

Kun tiloissa käytetään vettä, tiloihin tulee myös kosteutta, joka

on saatava poistumaan mahdollisimman nopeasti. Pintojen

kuivaamisella voidaan auttaa asiaa erittäin paljon, mutta

lopullinen kuivuminen on aina ensisijaisesti kiinni kyseisen

tilan ilmanvaihdon tehokkuudesta ja toimivuudesta.

Lähtökohtaisesti ilmastoinnin tulee olla aina päällä ja

ilmastointiventtiilien auki. Kun käydään saunassa, suihkussa,

kuivatetaan pyykkiä tai yleisesti ottaen kun tilaan tulee

kosteutta, tulee ilmastoinnin tehoa myös hetkellisesti lisätä.

Monet pitävät ilmastointiventtiilejä kiinni esimerkiksi

säästääkseen lämpöä tai vähentääkseen vetoa. Näin voi

satunnaisesti tehdäkin, mutta kosteus tulisi kuitenkin päästää

ulos aina kun sitä syntyy. Ilmanvaihto voi myös olla

suunniteltu toimimaan tietyllä tavalla, jolloin venttiilien

tukkiminen voi sekoittaa ja rikkoa koko systeemin.

Ilmastointijärjestelmän kunnosta huolehtiminen on tärkeää,

eikä pelkkä lautasventtiilien puhdistaminen riitä, vaan

säännöllisin väliajoin on myös kurkistettava niiden taakse.

Erityisesti kylpyhuoneissa ja kodinhoitohuoneissa, joissa

käsitellään ja kuivatetaan pyykkiä, syntyy runsaasti

tekstiilipölyä, joka kulkeutuu helposti putkistojen tukkeeksi.

Kysy esimerkiksi huoltomieheltä tai laitevalmistajalta neuvoa

ennen ilmanvaihtoon liittyviin toimenpiteisiin ryhtymistä.
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Tiesitkö?

Hyvän ilmanvaihdon mittari on ”käsipyyhetesti”: Laita 

ilmastointi maksimiteholle ja käsipyyhe venttiilin alle. 

Pyyhkeen tulisi pysyä venttiilin imussa. Toinen hyvä 

mittari pesuhuoneessa on ”peilitesti”: peilin tulee olla 

höyryvapaa noin kymmenen minuutin kuluttua 

suihkuttamisesta/saunomisesta. 
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Tiesitkö?

Mikäli saniteettitilassa on lattialämmitys, on suositeltavaa pitää se aina päällä. 

Suurin osa nykyisistä lämmitetyistä lattioista on termostaattikytkennällä: kesällä 

lämmitystasoa voidaan laskea ja talvella nostaa sen mukaan mikä milloinkin 

tuntuu jalan alla mukavimmalta. Lattialämmitys nopeuttaa lattian kuivumista, mikä 

edesauttaa kosteuden nopeaa poistumista.

Älä kuitenkaan pidä mattoa lattialämmitetyssä kylpyhuoneessa tai huolehdi 

ainakin, ettei se ole koskaan märkänä lattialla. Kosteus imeytyy mattoon ja pysyy 

siellä pitkään. Kuivakin matto voi aiheuttaa laattojen irtoamisen, sillä sen alla 

pistelämpö nousee korkealle aiheuttaen laattojen lämpölaajenemisen ja sen 

myötä laattojen irtoamisen. Sama vaikutus on myös lattialle jätetyillä vaate, 

pyyhe- ja pyykkikasoilla.



3. Ennaltaehkäise pinttymät

Varsinaiset likasaostumat laattojen pinnoille ja saumaväleihin

syntyvät pitkällä aikavälillä. Ne näkyvät yleensä

värimuutoksina laatoissa ja saumoissa tai tuntuvat karheutena

sileissä pinnoissa.

Tyypillisesti likasaostumia kertyy suihkun ympärillä oleville

seinille ja lattiaan, lattiakaivojen, lavuaarien ja wc-istuinten

ympäristöön sekä vesihanojen juureen. Syynä lian

kertymiseen voi olla puutteellinen tai liian harvoin toistuva

siivous, kova tai ruosteinen vesi sekä huonojen tiivisteiden

vuoksi vuotavat tai tiputtelevat vesikalusteet.

Pinttymien ja likasaostumien ennaltaehkäisy onkin

puhdistuksen ja tilojen kunnossa pysymisen perusta. Kun

pinnat alkavat likaantua, uusi lika tarttuu herkästi entiseen ja

ongelma kasvaa. Säännöllinen puhdistaminen ja kosteuden

hallinta ovat avainsanat, joilla ongelmat ehkäistään. Kun

pesu- ja kodinhoitotiloja puhdistetaan riittävän usein ja oikeilla

aineilla, vältytään niin saostumien kertymiseltä kuin hankalasti

poistettavilta pinttymiltäkin.

Pienet mustat pilkut pinnoilla ovat ensimmäinen indikaattori

siitä, että hyvä peruspesu olisi tarpeen. Tila kannattaa

kuitenkin tarkastuttaa asiantuntijalla, jos pilkut eivät häviä

tehopuhdistuksenkaan jälkeen tai ilmestyvät pian uudelleen.

Homepilkkuihin ja tummentumiin tehoavat parhaiten kloriitti-

tyyppiset pesuaineet tai erikseen saumoille tarkoitetut

syväpuhdistajat.
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4. Muista säännöllinen puhdistus

Laattapintojen puhtaanapitoon pätee sama sääntö kuin

muuhunkin siivoukseen: puhdista riittävän usein, niin pääset

helpommalla. Ensisijainen puhdistus on lattian sekä

mahdollisesti myös seinämien kuivaaminen lastalla aina

suihkun jälkeen. Perusteellisemman pesun tarve riippuu

olennaisesti tilojen käyttötiheydestä ja -tavoista.

Monet luottavat pelkästään laattapintojen huuhteluun

vesiletkulla tai suihkulla. Tällä tavoin pintoihin tarttunut lika ei

kuitenkaan lähde.

Säännölliseen puhdistukseen puhdistusaineiksi sopivat

käsiastianpesuaine ja yleispuhdistusaine, mutta

perusteellisempaan puhdistukseen voidaan käyttää myös

laatoille sopivia, ”järeämpiä” puhdistusaineita.

Puhdistettavasta tilasta riippuen laattapintojen puhdistus on

hyvä aloittaa imuroimalla lattialaatat ja saumavälit puhtaiksi

irtoliasta ja pölystä ennen vesipesua. Kaakeloidut seinät

voidaan puolestaan pyyhkiä ns. roiskekorkeuteen asti, jolloin

seinän helpoiten likaantuva osio pysyy puhtaana.

Tämän tyyppinen laattojen säännöllinen puhdistus sujuu

helposti arkisen kodinhoidon yhteydessä ja auttaa pitämään

kaakelipinnat yleissiisteinä.

Puhdistuksen jälkeen pesuainejäämät huuhdellaan

huolellisesti ja vedetään kuivaksi lattiakuivaimella. Ilman

kunnollista huuhtelua laattojen ja saumojen pintaan saattaa

jäädä pesuainejäämiä, jotka voivat toimia tahmaisen lattian

lailla eli imeä lisää likaa puoleensa

Laattapintojen puhtaanapitoon pätee sama sääntö 

kuin muuhunkin siivoukseen: puhdista riittävän 

usein, niin pääset helpommalla.
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5. Valitse oikeat puhdistusaineet

Laattojen puhdistus tulee tehdä paitsi säännöllisesti myös

oikeilla aineilla. Eri tyyppiselle lialle ja erilaisille pinnoille on

olemassa omat puhdistusaineensa, joiden ominaisuudet on

syytä ottaa huomioon jo pesuainehyllyllä.

Esimerkiksi säännöllinen peruspuhdistus tulisi tehdä heikosti

emäksisellä yleispuhdistusaineella, kun taas harvemmin

toistettava tehopuhdistus tehdään emäksisellä tai vahvasti

emäksisellä aineella.

Siivousaineiden ja -välineiden pakkausmerkinnät ja

käyttöohjeet on tehty helpottamaan siivousta. Niistä selviää,

millaisille kohteille tuote on tarkoitettu ja mihin sitä ei pidä

käyttää. Turvallisuuden vuoksi on tärkeää ottaa huomioon,

että esimerkiksi hapan ja klooripitoinen aine eivät sovellu

samanaikaisesti käytettäviksi. Muista käyttää myös

suojakäsineitä.

Valmistajan antamia annosteluohjeita tulee aina noudattaa,

sillä liian vahvat pesuliuokset voivat vahingoittaa pestäviä

pintoja. On myös luettava, pitääkö pesuaine puhdistuksen

jälkeen huuhtoa pois. Suihkutettavista aineista tarkistetaan,

riittääkö pelkkä suihkaisu ja pyyhkäisy vai tarvitaanko tämän

lisäksi huuhteleva pyyhkäisy kostealla liinalla.



5. Valitse oikeat puhdistusaineet

On myös hyvä muistaa, että keraamiset laatat ja

luonnonkivilaatat vaativat erilaiset pesuaineet ja välineet.

Keraamiset laatat kestävät hyvin emäksisiä pesuaineita ja

ronskeja otteita, kun taas luonnonkivet tulee puhdistaa

hellästi.

Pese keraamiset laatat happamalla puhdistusaineella, jonka

pH-arvo on alle 7. Jotta aine ei vahingoittaisi huokoisia

laattasaumoja, kostuta puhdistettavat pinnat ensin vedellä.

Jos lika on pinttynyt, anna pesuaineen vaikuttaa 10 minuuttia.

Hankaa lika harjalla tai karhealla sienellä ja huuhtele hyvin.

Tummentumat laattojen saumoissa vaativat emäksisen

puhdistusaineen. Kalkkitahrat lähtevät puolestaan happamalla

pesuaineella, etikalla tai ruokasoodalla, kun taas

shampoojäämät ja rasvatahrat irtoavat parhaiten perinteisellä

käsitiskiaineella.

Luonnonkivilaatoille paras puhdistusaine on neutraali

käsitiskiaine. Luonnonkivet eivät kestä happamia aineita,

tarkista siis aina, että pesuaineen pH-arvo on 6-8.
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Tiesitkö?

Kylpyhuoneen kirkkaita lasipintoja, kuten saunan 

ovia tai suihkuseiniä on usein vaikea saada täysin 

puhtaiksi ja kirkkaiksi pinttyneestä liasta. Tähän 

tarkoitukseen sopii loistavasti auton tuulilasin 

puhdistukseen käytetty aine, jonka avulla lasipinnat 

saadaan taas kiiltämään! 



6. Valitse oikeat puhdistusvälineet

Monesti kylpyhuoneen laattapinnoille kertynyt lika on niin

pinttynyttä, ettei pelkkä puhdistusliinalla pyyhkäisy riitä. Siksi

siivoukseen onkin syytä valita oikeat puhdistusvälineet

tehokkaiden puhdistusaineiden lisäksi.

Jos erityisesti laattojen saumat ovat kovin likaiset, paras

lopputulos syntyy, kun saumat harjataan erikseen saumojen

puhdistukseen tarkoitetulla kapealla saumaharjalla. Kapea ja

napakka harjasosa painuu saumaan ja irrottaa tarvittaessa

tiukankin lian.

Jotta saumat eivät kuitenkaan vaurioituisi pesun yhteydessä,

on oltava erityisen varovainen lattian ja seinän välisten tai

muiden silikonista tehtyjen saumojen kanssa. Puhdistamiseen

ei tulekaan käyttää voimaa, vaan se tulee pyyhkiä

naarmuttamattomalla, tarkoitukseen sopivalla pesusienellä.

.

Saumat voi putsata myös hyvin kotikäyttöön tarkoitetulla

höyrypesimellä. Höyrypesimellä edetään rauhallisesti saumaa

pitkin, jotta kaikki lika saadaan irtoamaan saumaväleistä.

Laattojen puhdistuksessa ja pesussa voidaan käyttää apuna

myös juuriharjaa tai erityisesti laattojen puhdistukseen

suunniteltua pehmeää hankauslevyä. Muista myös kuivata

pinnat esimerkiksi kuivauslastalle kosteuden poistamiseksi ja

raitojen välttämiseksi.
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7. Laattojen ja saumojen suojaus

Täydellisen kylpyhuonesiivouksen jälkeen saumat ja laatat

pysyvät pidempään puhtaina, jos ne käsitellään puhdistuksen

jälkeen erityisellä suoja-aineella. Laattojen ja saumojen

suojaus tulisi myös tehdä kaikille uusille pinnoille heti

asennuksen jälkeen estämään lian ja kosteuden imeytymistä.

Esimerkiksi laatta- ja saumasuojasuihke on helppo tapa tehdä

puhtaanapidosta vaivattomampaa. Aineella voi sumuttaa

kaikki lattia- ja seinäpintojen sementtipohjaiset saumat, ja se

estää lian, pesuaineiden ja kosteuden imeytymisen

saumoihin.

Vanhoja saumoja voi myös kyllästää käsittelemällä niitä öljyä

sisältävällä puhdistusaineella. Aikaa myöten puhdistusaineen

sisältämä kookosöljy kyllästää saumat likaa hylkiviksi.

Lattiapinnat voidaan lisäksi käsitellä liukkaudenpoistoaineella

liukastumisten ehkäisemiseksi.
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Haluatko lisätietoja?
Kylpyhuoneremontti on aina huolellista suunnittelua ja vaivannäköä vaativa urakka. Varmistuaksesi mahdollisimman hyvästä
lopputuloksesta, on remontin suunnitteluun ja toteutukseen hyvä käyttää alan ammattilaisten apua.

Rakennatko, remontoitko, suunnitteletko? Tervetuloa vierailemaan myymälässämme. Asiantuntijamme auttavat sinua
mielellään missä tahansa remontin vaiheessa.
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Laatta Leevi Oy

Laatta Leevi on Jyväskyläläinen sisustamisen ja remontoinnin erikoisliike. Valikoimaamme kuuluu laattavalikoiman lisäksi 
mm. kylpyhuonekalusteet, laminaatti- ja parkettilattiat sekä kaikki näiden asentamiseen ja hoitamiseen tarvittavat tuotteet. 

Olit sitten rakentaja tai remontoija, palvelemme sinua yli 30 vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla.

www.laattaleevi.fi

http://www.laattaleevi.fi/

