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VINKKEJÄ LAATTOJEN VALINTAAN JA
LAATOITUSTEN SUUNNITTELUUN
Laatoitettu pinta on kaunis, kestävä ja helppohoitoinen. Laatoituksen suunnittelu kannattaa
aloittaa mahdollisimman aikaisin, uudisrakennuskohteissa mielellään jo väliseinien paikkoja
ja tilajakoa mietittäessä. Tutustu alla oleviin hyödyllisiin vinkkeihin!

ERI LAATAT ERI KÄYTTÖTARKOITUKSEEN
•

•
•

Laattojen käyttöominaisuudet vaihtelevat tiiveyden, pinnan karheuden, koon ja
pakkasenkestävyyden mukaan. Nyrkkisääntö on se, että lattialaatan voi laittaa
seinään, mutta seinälaattaa ei voi käyttää lattialla.
Ulkonäkö ei suoraan kerro käyttötarkoituksesta, vaan laatan ominaisuuksiin ja
teknisiin tietoihin kannattaa tutustua huolellisesti.
Kylpyhuoneen suunnittelussa kannattaa myös miettiä, onko tarvetta laatoitettaville
väliseinille tai saippuahyllysyvennyksille.

LAATTAA EI KANNATA OSTAA KUVAN PERUSTEELLA
•

Kuvat toimivat ideoiden ja inspiraation lähteenä, mutta laatan tuntumaan ja väriin on
hyvä tutustua tarkemmin myymälässä.

VÄRIN VALINTA KALUSTEIDEN JÄLKEEN
•
•

Laattojen väri- ja tyylimaailma kannattaa sovittaa kodin kiintokalusteiden kanssa
yhteensopivaksi, jotta kokonaisuudesta tulee hallittu.
Ota huomioon, että saumauslaastin väri vaikuttaa kokonaisuuteen, ja yksittäinen
laatta näyttää erilaiselta osana suurta pintaa.

VALAISTUS JA PINTOJEN VÄRIT SÄVYTTÄVÄT MYÖS LAATTAA
•
•
•

Valaistus muuttaa laatan värisävyä yllättävän paljon. Suunnittelussa on hyvä ottaa
huomioon se, tuleeko tilaan luonnonvaloa vai valaistaanko keinovalolla.
Lisäksi valon osuminen pintaan vaikuttaa laatan väriin. Sama laatta seinässä ja
lattiassa näyttää valon vaikutuksesta hyvinkin erilaiselta.
Myös tilan sisäkaton väri kannattaa valita harkiten kokonaisuuteen sopivaksi.

LAATTOJEN SÄVY VAIHTELEE VALMISTUSERITTÄIN
•
•

Laattoja on hyvä jättää pieni määrä varastoon mahdollisia tulevia korjauksia tai
lisäyksiä varten. Liian tarkkaan ei siis kannata laskea tarvittavaa määrää.
Laattoja hankkiessa kannattaa ottaa huomioon myös riittävät työvarat määrissä,
koska samaa valmistuserää ei välttämättä saa enää myöhemmin ja eri
valmistuserän laatoissa voi olla sävyeroa.
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LAATTOJEN KOKO VAIKUTTAA SUUNNITTELUUN JA TUNNELMAAN
•
•

•

•

Laattakoko vaikuttaa tilan tunnelmaan ja ilmeeseen merkittävästi.
Suunnittelussa kannattaa miettiä, miten laatat sopivat seinien tai lattian mittoihin. Ota
huomioon laatoitettavan tilan koko erityisen tarkasti, jos tarkoituksena on käyttää
isoja laattoja (esimerkiksi 60 x 120 cm). Tilan yleisilme kärsii, jos laattajako ei toimi ja
esimerkiksi kulmiin on leikattava ohuita laattasuikaleita.
Erilaisia laattoja samaan pintaan yhdistäessä pitää muistaa, että laatan koko eli
kaliiberi voi vaihdella muutaman millimetrin ilmoitetusta ja erilaiset laatat voivat olla
myös eri paksuisia.
Huomioi että tehosteraidat vaikuttavat muuhun laattajakoon, etenkin jos raitoja
käytetään vaakasuuntaan.

PERINTEINEN LATTIAKAIVO VAI LINJALATTIAKAIVO
•

•

•

LVI-suunnittelussa on otettava huomioon, käytetäänkö perinteistä lattian keskellä
olevaa lattiakaivoa vai nykyisin suosittua pitkää linjalattiakaivoa (esimerkiksi
Unidrain).
Keskellä lattiaa sijaitsevaa perinteistä lattiakaivoa varten lattian kaadot tehdään
neljästä suunnasta, kun linjalattiakaivoa käytettäessä kallistus tehdään vain yhteen
suuntaan.
Isot laatat soveltuvat paremmin, jos kallistus on vain yhteen suuntaan.

ESTEETTISYYS JA KÄYTÄNNÖLLISYYS
•

•

On hyvä tunnistaa, että osa laatoista vaatii enemmän hoitoa näyttääkseen siistiltä.
Esimerkiksi kiiltävässä mustassa laatassa roiskeet näkyvät helposti. Joillakin alueilla
kalkkinen vesi jättää laatan pintaan vaaleat jäljet, mikä näkyy erityisesti tummissa
laatoissa, jos laattapintaa ei kuivata kunnolla suihkun jälkeen.
Myös laattojen koko vaikuttaa hoitoon. Isoissa laatoissa on vähemmän vaikeammin
puhdistettavia saumoja.

TILAN KÄYTTÖTARKOITUS VAIKUTTAA LAATTAVALINTAAN
•
•

•
•

Märkätiloissa lattialaatan pinnan tulee olla riittävän karhea, jotta se ei ole kosteana
liukas.
Kuivissa tiloissa, kuten eteisessä ja kodinhoitohuoneessa, laatan helppohoitoisuus ja
kestävyys ovat tärkeitä. Suomen oloissa märkyys ja kura on hyvä ottaa huomioon
laatan ominaisuuksia ja väriä mietittäessä.
Laatoitetussa tilassa lattialämmitys lisää käyttömukavuutta ja nopeuttaa kuivumista.
Jos esimerkiksi kylpyhuoneen yhteyteen tulee pukuhuone ja kodinhoitohuone, mieti
koko kokonaisuudelle yhtenäinen laatoitus.
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ULKOTILOIHIN OMAT LAATAT
•

•

Ulkotiloissa olevien laattojen tulee olla pakkasenkestäviä ja riittävän karheita
(vähintään R11-luokka), liukastumisen estämiseksi. Ota laatoitusaineita valitessasi
huomioon niiden pakkasenkestävyys.
Ulkoportaisiin löytyy omat porraslaatat, joissa on lisäuritus liukkauden estämiseksi.

VIIMEISTELY KRUUNAA LOPPUTULOKSEN
•
•

Kaunis ja näyttävä laatoitus viimeistellään oikeilla tuotteilla.
Muun muassa laattalistoja kannattaa käyttää esimerkiksi ulkokulmien viimeistelyssä
sekä eripaksuisten tuotteiden kuten mosaiikin ja laatan yhdistämisessä.

TOIMITUSAIKA VAIHTELEE
•
•

Ota laattojen toimitusaika huomioon suunnittelussa. Varastovalikoiman laatat saa
parissa päivässä, mutta joillakin tilaustuotteilla saattaa olla pitkäkin toimitusaika.
Kun suunnittelun aloittaa hyvissä ajoin, voi päätöksiä tehdä rauhassa eikä valintoja
tarvitse harmitella jälkeenpäin.

PYYDÄ APUA ASIANTUNTIJALTA
•

•
•

Keraaminen laatta on pitkäikäinen pintamateriaali, joten suunnittelu kannattaa tehdä
huolella. Kiireiselle uudisrakentajalle ja remontoijalle lukuisat erilaiset vaihtoehdot ja
muistettavat asiat voivat tuntua ylivoimaisilta.
Asiantuntevaa apua saa Pukkilan myymälöissä ja jälleenmyyjien myyntipisteissä.
Suunnittelupalvelun avulla asiakas saa esimerkiksi 3D-mallinnuksen laatoitettavasta
tilasta. Piirroksesta saa hyvän kuvan kokonaisuudesta sekä laattojen ja muiden
materiaalien sopimisesta yhteen.
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