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Lukijalle

Moni sisustusalan ammattilainen sanoo, että kodin sisustus

alkaa lattiasta. Lattia voi olla joko hiljainen taustavaikuttaja tai

jo itsessään hallitseva ja persoonallinen osa sisutusta. Lattia

on myös yleensä ensimmäinen pinta, jonka tulija näkee

astuessaan ovesta sisälle.

Kodin lattiamateriaaleissa riittää valinnanvaraa perinteisen

puun ja parketin lisäksi. Erilaiset lattiamateriaalit ovatkin viime

vuosina kehittyneet sekä ulkonäöllisesti että

kulutuskestävyytensä ja helppohoitoisuutensa osalta.

Ideaalitilanteessa lattialla astellaan ja sitä katsellaan

tavallisesti päivittäin jopa 10- 20 vuoden ajan. Lattiat ovat

eniten kulutukselle alttiita kodin pintoja, joten niiltä vaaditaan

kovaa kulutuksen kestävyyttä. Siksi lattiamateriaalin

valinnassa on syytä kiinnittää huomiota myös muuhun kuin

lattian ulkonäköön ja hintaan.

Ennen oikean lattiamateriaalin valintaa on myös hyvä

selvittää, mikä lattiamateriaali sopii parhaiten mihinkin

tarkoitukseen.

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa hyödyllisiä vinkkejä

sekä lisätietoja lattiamateriaalien valinnasta kiinnostuneille.

Oppaassa esitellään, mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon

ennen lattiamateriaalin valintaa sekä mitä eroja eri

lattiamateriaaleilla käytännössä on.

Lukuiloa ja inspiroivia ajatuksia toivottaa,

Laatta Leevi Oy
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Mitä ottaa huomioon

lattiamateriaalin

valinnassa?
Ulkonäkö

Monet kiinnittävät lattiamateriaalia valitessaan ensisijaisesti

huomiota materiaalin ulkonäköön. Lattiamateriaalien ja

erityisesti erilaisten puukuosien ja värien osalta trendit tulevat

ja menevät ja siksi lattiamateriaaleja valitessa tulisikin

kuunnella myös omia mieltymyksiä. Ideaalitilanteessa lattialla

astellaan ja sitä katsellaan tavallisesti päivittäin jopa 10- 20

vuoden ajan.

Esimerkiksi vielä noin 5-6 vuotta sitten suosittiin tummaa

puuta ja pähkinää, kun taas tällä hetkellä suosittuja ovat

vaaleat puut, kuten valkaistu tammi.

Muu sisustus

Lattiamateriaalin valintaan vaikuttavat myös asukkaan jo

olemassa olevat kalusteet sekä muu sisustustyyli, jotta

lopputuloksesta ei tule sekava, vaan harmoninen ja

yhtenäinen kokonaisuus.

Tällä hetkellä rakentamisessa suositaan avaria tupakeittiöitä

ja suuria yhtenäisiä tiloja, asettaen haasteita monipuolisen ja

jokaiseen tilaan hyvin istuvan lattiamateriaalin valintaan.
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Mitä ottaa huomioon

lattiamateriaalin

valinnassa?
Kulutuskestävyys ja puhdistettavuus

Erityisesti lapsi- ja eläinperheissä on hyvä ottaa huomioon

myös lattian kestävyys sekä puhdistettavuus. Hyvin tummaa

lattiaa joutuu myös imuroimaan usein, koska pöly näkyy siinä

helposti. Toisaalta hyvin vaaleassa lattiassa erottuvat helposti

pienetkin roisketahrat. Myös lattian kiiltoaste vaikuttaa siihen,

miten herkästi lika pinnasta erottuu.

Lattiamateriaalit ovat kehittyneet hurjasti viime vuosina

erityisesti kulutuskestävyyden suhteen. Mikään lattiamateriaali

ei kuitenkaan täysin kestä seisovaa vettä, paitsi laatta.

Äänekkyys

Myös lattian äänekkyys kannattaa ottaa huomioon

lattiamateriaalia valitessa. Esimerkiksi kivitalojen korkeissa

tiloissa laminaattilattia ei ole paras vaihtoehto, koska se ei

sido ääntä eikä akustoi. Laminaattilattia onkin melko äänekäs

valinta kivitaloon, jossa varmasti jokainen rapina ja kopina

kuuluvat selkeästi. Parempi vaihtoehto tällaiseen tilaan on

paremmin akustoiva puu tai korkki.
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Mitä ottaa huomioon 

lattiamateriaalin 

valinnassa?
Olosuhteet

Suomen ilmasto-olosuhteet asettavat omat vaatimuksensa

monille pintamateriaaleille, erityisesti parketille ja laminaatille.

Riittävä huoneilman kosteus sekä ilmanvaihto ovatkin hyväksi

sekä asukkaille että kodin pintamateriaaleille.

Esimerkiksi käytettäessä lattialämmitystä laminaatin tai parketin

kanssa, tulisi kiinnittää erityistä huomiota huoneilman

kosteuteen ja käyttää tarvittaessa esimerkiksi ilmankostuttajaa.

Lattiamateriaaleista laatat sekä muovimatot ovat lähes

tunnottomia ilmankosteuden muutoksille. Kaikki lattiamateriaalit

eivät sovi käytettäväksi lattialämmityksen kanssa ollenkaan.
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ERILAISET 

LATTIAMATERIAALIT



Puu ja parketti

Puusta tehty lattia on Suomessa hyvin perinteinen vaihtoehto

lattiamateriaaliksi. Lankkulattia on lämmin, mutta melko

pehmeä lattiamateriaali, jossa elämisen jäljet näkyvät helposti.

Nykyään puuta käytetäänkin enemmän kesämökeillä, vaikka

jonkin verran edelleen myös omakotitalorakentamisessa.

Vanhan puulattian voi myös helposti uudistaa maalaamalla,

lakkaamalla, vahaamalla tai öljyämällä.

Parketti on edelleen todella suosittu lattiamateriaali niin

uudiskohteissa kuin vanhaa remontoitaessa. Monet

arvostavatkin parkettilattiassa materiaalin aitoutta ja erilaisten

vaihtoehtojen suurta lukumäärää. Myös parkettilattia on aitoa

puuta, mutta se koostuu eri kerroksista.

Parkettilattia voidaan myös tarvittaessa hioa ja käsitellä

uudelleen. Lattiamateriaalina parketti on kuitenkin melko

pehmeä materiaali, jossa kolhut ja muut elämisen jäljet

näkyvät helposti.
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Laminaatti
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Helppohoitoisesta laminaatista löytyy trendikkäitä värejä ja

kuvioita. Laminaatti onkin ollut viime vuosina suosittu

lattiamateriaali lukuisten eri kuosien ja pintojen sekä

kulutuskestävyytensä ansiosta.

Nykypäivän kuluttajat arvostavat yhä enemmän aitoutta, josta

johtuen laminaatin suosio on viime aikoina ollut hiipumaan

päin. Keinotekoisuutensa lisäksi laminaatti on myös melko

kylmä ja kova lattiamateriaali. Laminaatin alle suositellaankin

monesti lattialämmitystä.

Laminaattilattia koetaan myös yleensä melko äänekkääksi ja

liukkaaksi lattiamateriaaliksi.

Laminaattilattioiden hinta ja laatu vaihtelevat melko paljon.

Laatuerot näkyvät muun muassa kulutuksen ja kosteuden

kestävyydessä sekä hiljaisuudessa.



Korkki

Korkkilattia on lämmin, pehmeä ja hyvin ääntä eristävä

lattiamateriaali. Korkki on myös ekologinen luonnonmateriaali.

Korkkitammen kuoresta valmistettu lattia on myös helppo

puhdistaa. Lattian pintakäsittely parantaa materiaalin

kosteudensietoa ja kestävyyttä.

Korkkilattioista on saatavilla useita erilaisia kuoseja ja pintoja

käsittelemättömästä vahattuun, öljyttyyn, lakattuun tai pvc-

pinnoitettuun. Korkkilattia on myös madollista hioa ja käsitellä

uudelleen. Korkki ei kuitenkaan ole yhtä kestävä materiaali

kuin esimerkiksi laminaatti.
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Vinyylikorkki
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Vinyylikorkki on noussut suosioon erityisesti laminaatille

vaihtoehtoa etsivien parissa. Vinyylikorkissa yhdistyvät sekä

monien kaipaama luonnollisuus että erinomainen

kulutuskestävyys. Vinyylikorkki sopiikin lattiamateriaaliksi

erityisesti lapsi- ja lemmikkieläinperheille, koska se kestää

kissan- ja koirankynnet naarmuuntumatta, toisin kuin

esimerkiksi parketti.

Vinyylikorkkilattia on hyvin ääntä ja lämpöä eristävä

lattiamateriaali, ja se sopii hyvin lattialämmityksen päälle

asennettavaksi.

Vinyylikorkin kuoseissa on valinnanvaraa. Kuosit ja pinnat

jäljittelevät puuta ja ovat hyvin luonnollisen näköisiä.

Vinyylikorkkilattia on myös helppo puhdistaa ja asentaa.

Vinyylikorkki käyttäytyy vakaasti Suomen oloissa, jossa

sisäilman suhteellinen kosteus voi vaihdella suurestikin ja

aiheuttaa elämistä lattiamateriaaleissa.

Lue lisää vinyylikorkista täältä.

http://www.laattaleevi.fi/blogi/vinyylikorkki-lattiamateriaalina


Vinyyli
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Vinyylilattia on helppohoitoinen, kosteutta kestävä sekä

helppo asentaa ilman ammattilaista. Vinyylilattioita on

saatavilla useilla eri kuoseilla ja väreillä, mm. lankkua, kiveä ja

laattaa muistuttavia malleja.

Käytössä vinyylilattia on pehmeän tuntuinen jalan alla, mutta

silti hyvin kulutusta kestävä. Vinyyli ei kuitenkaan kestä

esimerkiksi teräviä iskuja, vääränlaisia siivousmenetelmiä tai

vahvoja kemiallisia aineita.

Vinyyli on hiljainen lattiamateriaali ja se sopii käytettäväksi

myös lattialämmityksen kanssa. Useissa vinyylilattioissa on

myös liukastumista ehkäisevä pinta.



Laatta

Laatta sopii erinomaisen kulutuskestävyytensä ja helpon

puhdistettavuutensa ansiosta lähes jokaiseen tilaan, mutta

erityisen suosittuja laatat ovat kylpy-, kodinhoito- ja

takkahuoneissa sekä eteisessä.

Laattalattia on helppo pitää puhtaana erityisesti, jos saumat

on käsitelty likaa hylkivällä suoja-aineella. Monet mieltävät

laatan kovaksi ja liukkaaksi lattiamateriaaliksi, mutta nykyään

laattoja on saatavilla niin monilla eri pintavaihtoehdoilla, että

jokainen löytää varmasti tarkoitukseensa sopivan lattialaatan

helposti.

Laatat sopivat hyvin yhteen lattialämmityksen kanssa, mutta

toisaalta ne tuntuvat kuumina kesäpäivinä myös miellyttävän

viileitä jalan alla.
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Kokolattiamatto
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Kokolattiamattojen kohdalla on tapahtunut suurta kehitystä

sitten suosionsa huipun eli 70-luvun. Nykypäivän

kokolattiamatot ovatkin helposti puhdistettavia ja

pölyämättömiä, joten ne sopivat hyvin myös allergiakoteihin.

Kokolattiamaton puhdistus ei kuitenkaan ole niin helppoa kuin

monen muun lattiamateriaalin, ja siksi sitä ei kannata valita

esimerkiksi eteiseen tai keittiöön. Esimerkiksi

makuuhuoneeseen pehmeä, lämmin ja ääntä eristävä

kokolattiamatto sopii kuitenkin erittäin hyvin.

Matto voi olla villaa, sisalia, kookosta tai keinokuitua. Hoidoksi

riittää säännöllinen imurointi, ja tahrat voi poistaa esimerkiksi

astianpesuaineella tai Marseille-saippualla.

Kokolattiamattoja käytetään paljon tiloissa, joihin halutaan

hyvää akustiikkaa, kuten esimerkiksi kotiteatterihuoneissa.



Joustovinyyli eli

muovimatto

Joustovinyylinen muovimatto on kestävä ja helppohoitoinen,

mutta nykyään harvemmin käytetty lattiamateriaali.

Muovimatto on kuitenkin hyvä valinta esimerkiksi vaate- tai

lastenhuoneisiin.

Muovimattolattioiden väri- ja kuviovalikoimat ovat laajat.

Laadukas muovimatto on kestävä, helppohoitoinen, hiljainen,

pehmeä ja mukavan tuntuinen jalan alla. Mattoon voi kuitenkin

ajan saatossa tulla painautumia ja värjäytymiä.
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Tiesitkö?

Puulattioiden ominaisuuksiin kuuluu, että niiden väri muuttuu vuosien 

kuluessa. Esimerkiksi koivulattia muuttuu ajan saatossa kellertäväksi. 

Myös öljyt ja lakat voivat aiheuttaa värimuutoksia. Voimakas 

auringonvalo voi vaalentaa myös korkkilattian.

Värimuutosten takia huonekalujen paikkoja onkin suositeltavaa vaihtaa 

silloin tällöin, jotta lattian väri muuttuu mahdollisimman tasaisesti.

Tämän lisäksi puu- ja parkettilattioilla kannattaa pitää huonekalujen 

jalkojen alla huopatarroja. 



Haluatko lisätietoja?
Rakentaminen tai remontointi 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.

Tutustu myös muihin maksuttomiin materiaaleihimme!

Laatta Leevin tietopankki – Maksuttomia oppaita ja muita materiaaleja ladattavaksesi!

Laatta Leevin blogi – Asiantuntija-artikkeleita remontointiin, sisustukseen ja muihin ajankohtaisiin aiheisiin liittyen!
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Laatta Leevi Oy
Laatta Leevi on Jyväskyläläinen sisustamisen ja remontoinnin erikoisliike. Valikoimaamme kuuluu Keski-Suomen 

suurimman laattavalikoiman lisäksi mm. kylpyhuonekalusteet,  vinyyli-, laminaatti- ja parkettilattiat sekä kaikki näiden 

asentamiseen ja hoitamiseen tarvittavat tuotteet. 

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

www.laattaleevi.fi

Verkkokauppa

http://www.laattaleevi.fi/oppaat
http://www.laattaleevi.fi/blogi
http://www.laattaleevi.fi/
http://verkkokauppa.laattaleevi.fi/
http://laattaleevi.fi/

