
LAATOITUSOHJE

Laatoituksen aloitus
Seinät

Seinien kaakelointi aloitetaan merkkaamalla 

ensin kaakeleiden vaaka- ja pystylinjat. Mer-

kitse seinään pystysuora viiva keskelle. Asenna 

suora lauta seinälle vaakasuoraan korkeudelle, 

niin että toiseksi alin rivi laattoja (aloitus-

kierros) asennetaan lautaa vasten. Jos lattia 

viettää, silloin aloituslaudan paikka määräytyy 

lattian matalimman kohdan mukaan. 

Laske tukilaudan paikka näin: tukilaudan ylä-

reunan paikka = 1 seinälaatan korkeus + 1 sei-

näsauman vaakaleveys + lattialaatan paksuus 

(jos lattialaattaa ei ole asennettu) + lattialaa-

tan kiinnitysaineen vahvuus (Arvio noin 3 mm, jos lattialaattaa ei ole asennettu) 

noin + 3 mm (seinän ja lattian liittymäkohdan silikonisaumaus). 

Huomioita
- Suunnittele ja laske, ettei seinien nurkkiin tai katonrajaan tule alle puolikasta laat-

taa. Vaihda tukilaudan paikkaa ja aloituskohtaa (keskipaikan pystysuora viiva) tar-

vittaessa. Huomioi, että katon rajasta voi leikata vähän ja kattolista saattaa peittää 

osan. Pääsääntöisesti leikataan alimmaisesta laattarivistä ja mikäli jako niin vaatii, 

suositaan näkyvintä pystynurkkaa täydellä laatalla (näkyy suoraan ovesta, ei ole 

suihkukaapin tms. takana). Aloituskohdan ja tukilaudan paikka lasketaan kuten yllä, 

mutta se ei välttämättä ole keskellä. Huomioi myös sauman leveys laskelmassasi. 

- Oven yläpuoli: keskimmäinen laatta leikataan siten, että reunalaatat ovat täysimit-

taisia, mikäli jako ei muuten onnistu. 

- Ulkokulmat: mikäli käytetään paksumpia boordilaattoja kuin peruslaatta, tuodaan 

laatoitus ulkonurkan yli siten, että boordi voidaan leikata 45 asteen kulmaan (jiiriin) 

siististi. Yleensä tällöin peruslaatat leikataan myös jiiriin. Ulkonurkissa voidaan myös 

käyttää laattakulmalistaa, joka asennetaan laatoitusvaiheessa. Laatoituksen valmis-

tuttua ulkonurkka voidaan myös muotoilla saumalaastilla tai silikonilla. 

- Kun aloituskohta on merkitty, kiinnitä laatat saman mallin mukaan viivan

molemmin puolin. 
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Lattiat
 
Merkitse lattiaan kaksi keskiviivaa ristiin. Aseta laatat sym-

metrisesti näihin kahteen viivaan nähden siten, että seinien 

viereen ei synny kapeita kaistaleita. Aseta suora lauta tai 

lineaari samansuuntaisesti toisen keskiviivan kanssa, ja kiin-

nitä ensimmäinen rivi laattoja rimaa vasten. Aloita kiinnit-

täminen lattian keskeltä seiniä kohti. Vältä alle puolikkaan 

kokoisen laatan käyttöä. 

Kaakelointi on hieman hankalampaa, mikäli seinät eivät 

ole suorassa kulmassa. Suunnittele ja aloita lattialaatoitus 

siten, että voit leikata laatat tilan kapeimpaan kohtaan 

eikä kapeinkaan leikattu laatta ole alle puolikas. Tällaisissa 

tiloissa voidaan suositella myös diagonaalilaatoitusta.

Laattojen kiinnitys

Kiinnittäminen seinään 
(kun esityöt ja valmistelut on suoritettu)

3. Laatat painetaan huolellisesti ”pyöräyttä-

mällä” laastiin kiinni. Tarkat saumavälit saa-

daan käyttämällä saumanarua tai laattaristiä. 

Tarkasta pysty- ja vaakalinja säännöllisesti.

1. Laasti levitetään alustaan 

lastan sileällä puolella, jotta laasti 

levittyy kauttaaltaan alustaan.

2. Laasti kammataan auki lastan hammastetulla 

puolella. Hammastuksen koko riippuu laatan koosta 

ja taustakuvioinnista sekä alustan tasaisuudesta.

4. Varmista säännöllisin väliajoin, että laasti 

peittää koko laatan takaosan tarkastamalla aika 

ajoin yksi laatta työn edetessä.

Yleisiä ohjeita
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4. Varmista säännöllisin väliajoin, 

että laasti peittää koko laatan 

takaosan tarkastamalla aika ajoin 

yksi laatta työn edetessä.

Kiinnittäminen lattiaan 
(kun esityöt ja valmistelut on suoritettu)

1. Laasti levitetään alustaan las-

tan sileällä puolella, jotta laasti 

levittyy kauttaaltaan alustaan.

2. Laasti kammataan auki lastan 

hammastetulla puolella. Ham-

mastuksen koko riippuu laatan 

koosta ja taustakuvioinnista sekä 

alustan tasaisuudesta.

3. Laatat painetaan ja naputetaan 

huolellisesti laastiin kiinni (isot 

laatat).
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Seinien ja lattioiden saumaaminen

4. Jos saumat jäävät laikuk-

kaiksi, saumausvaiheessa on 

todennäköisesti käytetty liian 

paljon vettä. Sauman väriaine 

on haalennut veden vaikutuk-

sesta. Alustasta tuleva kalkki 

voi myös aiheuttaa laikkuja. 

Jos värivirheet johtuvat pesun 

yhteydessä saumoihin kerty-

neestä saumalietteestä, voidaan 

virheitä yrittää korjata Mira 7120 

Ceramic Cleanerilla.

Huom!  Pigmentti on täyte-
aine joka voidaan pestä pois. 
Älä pese tuoretta saumaa, 
vaan pyyhi se.

1. Kun laatoitetut pinnat ovat 

saumausvalmiit, saumausaine 

levitetään kumilastalla vinottain 

(diagonaalisesti) kahdesta 

suunnasta saumaan nähden. 

Ylimääräinen saumalaasti 

pyyhitään kostealla, puhtaalla 

saumasienellä. Tee ensimmäi-

nen jälkikostutus sumuttamalla 

vettä saumoihin tai pyyhkimällä 

saumat kostealla sienellä.

2. Kun saumat ovat kuivahta-

neet, muotoile ja tasaa saumat. 

Pidä jälkikostutuksilla saumat 

kosteana 1-2 vuorokautta. Sen 

jälkeen ne ovat täysin kovettu-

neet. Pinta pestään viimeisen 

kerran pesusienellä, jolloin pin-

nalta poistetaan laastipöly.

3. Silikonimassaa käytetään 

kaikkiin saumoihin, jotka saat-

tavat liikkua jännityksistä tai 

alustan kuivumisesta. Huomioi 

seinä- ja lattiakoko. Älä ylitä yli 

3 m:n laattakenttää (uudiskoh-

teet).

Yleisiä ohjeita
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Vinkkejä

Laastipeitto: RT-kortiston ohjeiden mukaan oikeaoppisen laatoituksen laastipeitto 

tulee olla vähintään 80 % laatan taustasta (lattiat). Ratu-kortiston hyvän rakennusta-

van mukaan märkävyöhykkeessä laastipeiton on oltava täysi.

Laastityhjiöt laatan takana: Laastityhjiötaskut voivat pitkällä aikavälillä kerätä 

pinttymiä ja kosteutta. Kosteus voi aiheuttaa laatan ja sauman värimuunnosta. Väri-

muunnos on laatan ominaisuus, ei virhe. Ulkolaatoituksessa laastitaskutyhjiöt voivat 

kerätä kosteutta ja jäätyessään rikkoa tai irrottaa laatan. Tavoitelaastipeitto ulkolaa-

toituksessa on 100 %.

Lattian ja seinän rajakohta märkätilassa: Älä täytä nurkkaa kokonaan siliko-

nilla. Jätä laatan taakse menevälle vedelle vapaa pääsy lattiakaivoon. Silikoni tekee 

nurkkaan taskun, jolloin laatan taakse kertyvä vesi voi aiheuttaa laatan ja sauman 

värimuunnoksen. Muotoile laatoituksen yhteydessä nurkkaan kiinnityslaastilla noin 

yhden millimetrin kerros. Vesi pääsee näin poistumaan laatan alta. Lisäksi se antaa 

suojaavan kerroksen silikonin vaihtotyöhön.

Kohoboordit: Täytä kohoboordien taakse jääneet tyhjät kohdat kokonaan sanee-

rauslaastilla ja laita silikoni vaakasaumaan boordin alle. Takaa ontto boordi on sei-

nän heikoin kohta ja seinän eläessä boordiin voi syntyä halkeamia. Alustan liike on 

huomaamaton. Halkeaman voi aiheuttaa raskaan ajoneuvoliikenteen tärinä. 

Liikuntasaumat: Jaa laatoitus kenttiin liikuntasaumalla, jotta rakenne saa elää.

Lattian saumat: Visuaalisesti tärkein sauma on pisin näkyvä sauma. Linjan on 

oltava suora. Lyhyissä poikkisaumoissa voidaan ”korjata” seinävääristymät tai lattian 

kaivokaadosta johtuva pituusero.

Huom! Tarkista laattojen mittatoleranssit ennen työn aloittamista. Poikkeamat voi-

vat määrätä sauman leveyden.

Uusi lattia: ei laatoitusta yli 4 metriä ilman liikuntasaumaa. Saumojen liikuntasau-

matarpeet vaihtelevat suuresti eri saneerauslaasteja käytettäessä. Muista jättää 

seinänvierustat väh. 4 mm laatta- ja laastivapaaksi.

Vanha lattia: ei laatoitusta yli 6 metriä ilman liikuntasaumaa.

Elementtiseinille: Pystyliikuntasauma keskiseinälle ≥3 metriä leveille seinille. 

Huom! Liikuntasaumoja ei ole koskaan liikaa. Perinteinen liikuntasauma on silikoni-

sauma. Väri valitaan saumalaastin mukaan.
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