
 

 
 
 

 
 
 
 

Uudista 
kylpyhuoneesi 
Laatoita uudet laatat vanhojen päälle 
 
` 
 
 

 
 
Kylpyhuonetta ei aina tarvitse purkaa, jotta sen ulkoasu 
voidaan päivittää vastaamaan tätä päivää. 
Kylpyhuoneremontti voidaan toteuttaa monessa tapauksessa 
ilman hidasta, kallista ja likaista purkutyötä. Kun laatoituksen 
alla oleva vedeneriste on kunnossa, voidaan laatoitus 
toteuttaa vanhojen laattojen päälle. 
 
 
  



 

Alkuselvitykset 
 
Vanhojen laattojen päälle voidaan tehdä uusi laattakerros. Ennen työhön ryhtymistä on 
selvitettäviä asioita. Ensimmäinen on vanhojen laattojen tartunta. Laattojen pitää olla lujasti 
kiinni seinässä ja lattiassa. Koputtele vasaran puuvarrella tai puukalikalla laattoja todetaksesi, 
että ne ovat lujasti kiinni. Jos laatta ei ole hyvin kiinni, siitä lähtee nirskahtava tai kipakka 
ääni. Ennen päällelaatoitusta huonosti kiinni olevat laatat on irrotettava ja kolot on täytettävä 
saneerauslaastilla laattojen tasoon. Jos seinien laatoitus päättyy keskelle seinää, on yläosa 
laatoitettava ensin vanhojen laattojen paksuisilla laatoilla tai täytettävä siihen soveltuvalla 
rakennuslevyllä tai kiinnityslaastilla. Jos seinällä on kohoboordeja, on ne poistettava 
varovasti ja kolot täytettävä saneerauslaastilla. Sammuta lattialämmitys kolme päivää ennen 
laatoitusta.  
 
 
  

Selvitettäviä asioita: 
• Tarkista mitä vedeneristettä kylpyhuoneessa on käytetty ja tutki milloin nykyinen 

laatoitus on toteutettu. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että ennen vuotta 2012 
toteutetut vedeneristeet tulee tarkistaa huolella tai vaihtaa laatoituksen yhteydessä. 
Jos vedeneristys joudutaan vaihtamaan, suosittelemme työn tekijäksi sertifioitua 
vedeneristäjää.  

• Ovatko seinät suorat? Työtä on enemmän, jos seinät on tasoitettava. Tasoitus 
voidaan toteuttaa, jos tasoitusmäärä on muutama millimetri.   

• Onko lattian kaato kunnossa? Emme suosittele päällelaatoitusta, jos lattian kaatoja 
on syytä korjata yli 5 mm.  

• Onko tilassa vesikiertoisia pattereita ilman sulkuventtiilejä, jotka pitää irrottaa 
ennen laatoitusta? Niiden irrotus vaatii ammattitaitoisen putkimiehen ja luvan 
irrotukseen taloyhtiöltä.  

• Käsienpesuallas, kylpyamme, wc-pönttö ja seinäkalusteet on poistettava ennen 
uuden laatoituksen toteutusta. Putkimies voi irrottaa hanat väliaikaisesti seinästä, 
mutta kalusteet on irrotettava itse. 

• Jos et toteuta laatoitusta itse, valitse luotettava toteutusporukka. Laatoittaja joutuu 
käymään tilassa 3-7 kertaa, putkimies yleensä kolme kertaa ja kalusteasentaja 
kaksi kertaa. 

• Sovi isännöitsijän kanssa, että voit toteuttaa laatoituksen vanhojen laattojen päälle. 
Näin vältät mahdolliset korvausvastuukysymykset ennen työn aloittamista. 
Päällelaatoitus kirjataan kiinteistön asiakirjoihin.  

 



 

Seinien päällelaatoitus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piirrä kaakeleiden vaaka- ja pystylinjat. 
Merkitse seinään pystysuora viiva 
ottaen huomioon laattajaon. Käytä 
apuna laservaakaa. Asenna 
alumiinilinjari tukipuun avulla seinälle 
vaakasuoraan niin, että toiseksi alin 
rivi laattoja (aloituskierros) asennetaan 
lautaa vasten. Jos lattiassa on kaato, 
silloin aloituslaudan paikka määräytyy 
lattian matalimman kohdan mukaan.  
 
 

Laske 
tukilaudan 
yläreunan 
paikka näin:  
 
1 x seinälaatan korkeus  
+ 1 x lattialaatan 
paksuus (kun 
lattialaattaa ei ole 
asennettu) 
+ 1 x seinäsauman 
leveys  
+ 3 mm lattialaatan 
kiinnitysaineen vahvuus 
(n. 30–40 % laatan 
paksuudesta, kun 
lattialaattaa ei ole 
asennettu)  
+ 3 mm (nurkkasauma 
seinän ja lattian 
liittymäkohdassa).  
 
Esimerkki: 
 
Mitat 
Seinälaatan korkeus = 
200 mm Lattialaattan 
paksuus  
= 10 mm 
Seinän sauma  
= 3 mm. 
 
Laskutoimitus 
200 mm + 3 mm + 10 
mm + 3 mm + 3 mm  
 
Tulos 
= 219 mm 
 
 

Pese seinä huolellisesti 
pölystä ja liasta.  
 

Valitse kummalla puolella seinää 
on täysi laatta. Pyri laattajakoon, 
jossa seinien viereen ei jää alle 
puolikkaita laattoja. Levitä laasti 
lastan tasaisella puolella seinään ja 
kampaa se auki hammaspuolella. 
Kiinnitä laatta seinään painamalla 
ja hieromalla. Tee enintään pari 
laattariviä kerralla, jotta 
saneerauslaasti ei ehdi kuivua.  
 

Laatoilla on oltava 100 % 
laastipeitto, erityisesti 
kylpyhuonetiloissa. Tarkista 
laastipeitto laatan takaa 
irrottamalla joitakin laattoja 
kiinnityksen jälkeen. 
Erikoisleikatut laatat (esim. 
hanakulmalaatat) kiinnitetään 
aina kaksoiskiinnityksellä.  
 

1 2 

3 4 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Tarkista muutaman laatan 
välein, että pystysaumat on 
asennettu suoraan. Laattoja 
voidaan liikuttaa jonkin aikaa 
märässä laastissa. Käytä 
apuna vesi- tai laservaakaa.  
 

Laastin kuivuttua poista alumiinilinjari ja 
laatoita alin laattarivi. Levitä laastia 
seinään ja laatan taakse. Laatoilla on 
oltava 100 %:n laastipeitto. Levitä 1 
mm:n laastikerros myös lattian ja seinän 
kulmaan (laastin päälle tulee 
silikonisauma). Tämä helpottaa silikonin 
vaihtoa tulevaisuudessa ja päästää 
veden valumaan laatoituksen alta 
lattiakaivoon. Anna seinälaattojen kuivua 
kiinnityslaastisäkin ohjetta noudattaen. 
Jos tukilauta on ruuvattu kiinni seinään, 
tuki reiät silikonilla ja 
vedeneristysmassalla.  
 

Seinälaatat saumataan kumilastalla 
vinosti seinän suuntaan nähden. Paina 
lujasti saumalaasti laattasaumoihin. 
Muotoile saumat sormen pään 
muotoisella puutikulla tai 
silikonipatruunan vaihtopäällä. 
Puhdista ylijäämälaasti huolellisesti. 
Jätä seinän, lattian ja katon rajan 
sauma ilman sauma-ainetta.  
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Lattian päällelaatoitus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merkitse lattiaan kaksi 
suoraa viivaa ristiin. Aseta 
laatat symmetrisesti näihin 
kahteen viivaan niin, että 
seinien viereen ei synny 
kapeita kaistaleita. 
Laattajaon määrää kaivo, 
näkyvä seinälinja tai se miten 
tila on suorassa kulmassa.  
 

Laasti levitetään alustaan lastan 
sileällä puolella, jotta laasti levittyy 
kauttaaltaan alustaan. Laasti 
kammataan auki lastan 
hammastetulla puolella. 
Hammastuksen koko riippuu laatan 
koosta, taustakuvioinnista ja alustan 
tasaisuudesta 

Suuriin laatoitusalueisiin tehdään elastisia 
liikuntasaumavälejä, jotta seinien eläminen 
ei rikkoisi laatoitusta. Liikuntasaumavälit 
tehdään esimerkiksi saunan ja pesuhuoneen 
oviaukkoon. Myös yli 3 metriä suuremmat 
laatoitusalueet seinissä ja 6 metriä 
suuremmat alueet lattioissa on jaettava 
elastisella liikuntavälillä. Jos teet 
liikuntasaumoja, varmista että sauma on 
täysin puhdas laastista.  
 

Laatat painetaan ja naputetaan 
huolellisesti laastiin kiinni (isot 
laatat). Varmista säännöllisin 
väliajoin, että laasti peittää koko 
laatan takaosan. Irrota aika ajoin 
laatta lattiasta työn edetessä. 
Tarkista, että saumaväleissä ei 
ole kiinnityslaastia yli puolivälin 
laatan paksuudesta. Poista 
ylimääräinen laasti tikulla.  
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Materiaalilista 
• Seinälaatat 
• Lattialaatat (≤ 10x10 cm) 
• Saumauslaasti Mira Supercolour 
• Silikonituubeja Mira Supersil 
• Kevytsaneerauslaasti Mira Z-fix  
• Puhdistusaineet Mira 7110 Base 

Cleaner ja Mira 7120 Ceramic 
Cleaner 

• Mahdollinen metallinen 
ulkokulmalista (esim. ulkokulmat, 
ikkunanpielet ja ovenpielet). 

• Lattiakaivonkansi (esim. 
kauluksellinen rosterikansi) 

 

Työkalut 
• Pitkä vesivaaka tai laservaaka 
• Alumiinilinjari  
• Kiiloja 
• Tussikynä 
• Hammaslasta seinälaatoille 
• Hammaslasta lattialaatoille  
• 3-4 paljua 
• Laastikauha 
• Saumaristejä tai saumanarua 
• Saumauslasta 
• 2 kpl saumapesusieniä 
• Silikonipuristin 
• Laattaleikkuri ja laattapihdit 
• Porakone 
• Laastivispilä 
• Reikäporanteriä 
• Vesisirkkeli 

 
 

Työporukka 
• putkimies 
• laatoittaja 
• kalusteasentaja (voi tehdä itse) 

 

Saumaa seinän, lattian ja 
katon rajan saumat silikonilla. 
Täytä lattianrajan nurkka 
kokonaan silikonilla aina 
millimetrin laastikerrokseen 
asti.  
 

Kun saumat ovat kuivat, muotoile ja 
tasaa ne. Pidä jälkikostutuksilla 
saumat kosteina 1-2 vuorokautta 
(kuivat tilat). Sen jälkeen ne ovat 
täysin kovettuneet. Pinta pestään 
viimeisen kerran pesusienellä, jolloin 
pinnalta poistetaan laastipöly.  
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Huomioi laatoituksissa 
 
 

• Suunnittele ja laske, ettei seinien nurkkiin tai katonrajaan tule alle puolikasta laattaa. 
Vaihda tukilaudan paikkaa ja aloituskohtaa (keskipaikan pystysuora viiva) tarvittaessa. 
Huomioi, että katon rajasta voi leikata vähän ja kattolista saattaa peittää osan, jos jako 
ei muuten onnistu. Aloituskohdan ja tukilaudan paikka lasketaan kuten yllä, mutta se ei 
välttämättä ole keskellä. Huomioi myös sauman leveys laskelmassasi. 

 
• Oven yläpuoli: Suosittelemme tekemään silikonisauman pystykarmin kohdalta suoraan 

ylös. 
 

• Ulkokulmat: mikäli käytetään paksumpia boordilaattoja kuin peruslaatta, tuodaan 
laatoitus ulkonurkan yli siten, että boordi voidaan leikata 45 asteen kulmaan (jiiriin) 
siististi. Silloin peruslaatat leikataan myös jiiriin. Ulkonurkissa voidaan käyttää 
laattakulmalistaa, joka asennetaan laatoitusvaiheessa. Suosittelemme laattalistaksi 
alumiinista, neliön mallista listaa.  

 
• Ontot kohoboordit: täytä kohoboordit saneerauslaastilla ja asenna niiden alapuolelle 

silikonisauma. Ontot boordit ovat erittäin herkkiä rikkoontumaan seinän eläessä.  
 
 

Kalusteiden asennus 

  
Poraa reiät hidaskierroksisella porakoneella. Jos käytössäsi on timanttiterä, käytä poraa 
vähintään 1500 kierrosta/min. Älä koskaan käytä iskutoimintoa. Asenna pyyhekoukut ja 
paperiteline laattojen saumakohtiin. Käytä AINA sopivaa proppua. 
 
Asennustapa:  

1. levitä silikonia porattuun reikään 
2. työnnä proppu reikään.  
3. levitä silikonia propun sisään 
4. Asenna kaluste silikonin ollessa märkä.  

 
Vinkki: teippaa muovipussi porattavan kohdan alapuolelle leikkupölyn keräämistä varten. 
Näin sotku on nopea siivota, etkä tarvitse pölynimuria.  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suuret lattialaatat | sisustuskivet | marmorilaatat | jokikivet | vintage-laatat 
seinälaatat | mosaiikit | puuimitaatiot | lasilaatat 

 

Tule suunnittelemaan laatat omaan tyyliisi 

Kaakelikeskukseen. Yhteystiedot löydät osoitteesta 

www.kaakelikeskus.fi  


