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HOITO-OHJE: PAR-KY- PUULATTIAT
Par-ky-puulattiat tulee puhdistaa säännöllisesti. Noin 80 % lattiassa olevasta liasta on kuivaa, hienojakoista 
pölyä sekä vesiliukoista likaa. Koska lattian käyttöolosuhteet vaihtelevat, on ne syytä huomioida näitaä 
suosituksia sovellettaessa. 

Ennakoiva hoito

Ennakoivalla hoidolla tärkeä merkitys lattiamateriaalin elinkaarta ajateltaessa – likaantumista voidaan ehkäistä 
ja hoitokustannuksia vähentää erilaisilla toimenpiteillä.

On tärkeää, että kohteeseen määritellään jo sisustussuunnittelun alkuvaiheessa vyöhyke, joka minimoi lian 
kulkeutumisen rakennukseen. Tämä alue koostuu kunnon ritilöistä/kuramatoista sisäänkäynnin edessä ja 
tuulikaapissa, sekä sisääntulomatoista.

Tehokas mattoalue on n. 5 metriä pitkä. Sisääntulomattojen paikat tulee suunnitella siten, että ne suojaavat 
mahdollisimman tehokkaasti sisäänkäyntejä ja hissejä. Miettimällä mattoratkaisut huolellisesti -  valitsemalla 
oikeankokoiset ja -tyyppiset ratkaisut, vaihtovälit ja materiaalit esimerkiksi vaihtomattoihin -   voidaan estää 
tehokkaasti lian kulkeutuminen kohteessa ja vähentää lattiamateriaaliin kohdistuvaa perussiivoustarvetta.

Suojaus
 
Lisäksi lattia on hyvä suojata pienillä matoilla tai muovipleksillä työpisteissä. Huonekalujen jaloissa tulee 
käyttää huopasuojuksia. Ne tulee puhdistaa säännöllisesti poistaen niihin mahdollisesti tarttuneet irtoroskat 
/ hiekka, jotka voisivat naarmuttaa lattian pintaa huonekaluja siirrettäessä.  Huonekaluja ei saa työntää eikä 
vetää lattiaa pitkin, vaan ne siirretään nostamalla. 

Lattiaa ei saa altistaa kosteudelle, ja siivouksessa tulee välttää kosteita ja märkiä menetelmiä.
Huomioitavaa myös se, että puun väri muuttuu ajan myötä auringon valon vaikutuksesta.

On suositeltavaa, että ilman suhteellinen kosteus on noin 40-60 % ja huonelämpötila 18-24 °C, kun huoneessa 
on puupohjainen lattia (SisäRYL2013). Lattian elämistä voi vähentää käyttämällä kuivina aikoina ilmankostu-
tinta ja kosteissa olosuhteissa, esimerkiksi kesällä ja syksyllä, tarvittaessa lämmitystä ja tuuletusta.

Kun lattiaa hoidetaan ohjeiden mukaan, se pysyy kunnossa ja kauniina mahdollisimman pienin hoitokustan-
nuksin koko elinkaaren ajan.

Lattiamateriaali on hyvin hoidettu silloin, kun

• se on yleisilmeeltään sovitun puhtaus-/laatutason mukainen - siisti, puhdas
• pinnalla ei ole pinttynyttä tai kiinnittynyttä likaa, ei kulumia tai naarmuja
• pinnalla ei ole irtoroskia, tahroja tai vesiliukoista likaa
• pinta on hoidettu
• sen elinkaari on pitkä
• ylläpitosiivous on helppoa - lattiamateriaalin pinta sellainen, että siivousvälineiden käyttö helppoa

Käyttöönottopuhdistus:

Käyttöönottopuhdistuksella tarkoitetaan uuden lattian käyttökuntoon saattamista, irtolian ja tahrojen poista-
mista. Pöly ja irtolika poistetaan huolellisesti kuivalla tai nihkeällä siivousmenetelmällä; joko imuroimalla tai 
moppaamalla mikrokuitumopilla tai vastaavalla. 

Kuivan lian ja irtolian poistamisen jälkeen lattia mopataan tai pyyhitään nihkeytetyllä mopilla tai siivousliinal-
la. Moppi tai siivouspyyhe nihkeytetään neutraalilla tai heikosti emäksisellä puhdistusaineliuoksella. Valmista 
puhdistusaineliuos annosteluohjeiden mukaisesti.



Puhdistusaineliuosta ei koskaan annostella suoraan lattialle, vaan siivousvälineet nihkeytetään esimerkiksi 
sumuttamalla. Moppi tai pyyhe on käyttötarkoitukseen sopiva silloin kun lattiaan ei jää pisaran jälkeä. 
Viimeiseksi lattialle voi tarvittaessa tehdä kuivapyyhinnän, joka viimeistelee lattiamateriaalin pinnan.

Ylläpitopuhdistus:

Lattiamateriaalin ylläpitopuhdistus suoritetaan kuiva- / nihkeäpyyhinnällä tai -moppauksella tai imuroimalla. 
Siivoustekstiilit nihkeytetään pelkällä vedellä. Lattiamateriaalille ei saa käyttää valmiiksi kyllästettyjä siivous-
pyyhkeitä.
Tahrat poistetaan välittömästi ja mahdollisimman tuoreina. 

Peruspuhdistus:

Peruspuhdistus tehdään tarpeen mukaan (kerran kuukaudessa tai harvemmin, riippuen lattian likaantumi-
sesta ja tilojen käyttöasteesta) siivousliinalla tai mopilla, joka on nihkeytetty neutraalilla tai heikosti emäksi-
sellä puhdistusaineliuoksella. Kuivaa lattia pyyhinnän jälkeen siivouspyyhkeellä tai mopilla, se viimeistelee 
pinnan kiillon.

Par-ky-lattian hoidossa ei saa käyttää saippuapohjaisia puhdistus- tai hoitoaineita.
Puhdistusaineiden annosteluohjeita on noudatettava, yliannostus jättää lattian pintaan kalvon, jossa 
esimerkiksi jalanjäljet näkyvät.

Tahranpoisto:

Tahrat tulee poistaa välittömästi tai mahdollisimman tuoreena. Tavallisimmat tahrat lähtevät kostealla siivous-
pyyhkeellä ja vaikeammissa tahroissa voi käyttää lattiamateriaalille soveltuvaa, tahranpoistoon tarkoitettua 
erikoisainetta. Erikoisaineita käytettäessä tulee noudattaa käyttöohjeita ja käyttää tarvittavia suojaimia. 

Pikkuvaurioiden korjaaminen:  

Par-ky-lattia on puulattia, joten siihen saattaa ajan myötä tulla naarmuja tai pieniä painaumia, kuten kaikkiin 
puulattioihin. Hyvä suojaus ja ennakoiva hoito pidentävät lattian käyttöikää. 

Jos jokin lauta vaurioituu, eikä lattiaa haluta purkaa ja vaihtaa lautaa, saatavana on korjauskyniä sekä
korjauskittiä. Niiden avulla voi korjata lattian pikkuvauriot, esimerkiksi saksien tai veitsen pudottua lattialle.

Suositeltavat puhdistusaineet:

Berner                   Kiilto                Diversey

Käyttöönottopuhdistus HETI Tuoksuva Kiilto Vieno
aktiivi

Jontec 300-
sarjan tuotteet

Peruspuhdistus HETI Tuoksuva Kiilto Vieno 
aktiivi

Jontec 300-sarjan 
tuotteet

* ylläpitosiivous pelkällä vedellä nihkeytetyllä mikrokuituisella lattiamopilla tai -pyyhkeellä




