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Yleistä tekstiililattioiden hoidosta. 

Tekstiililattiat ovat helppohoitoisia ja pitkäikäisiä, kun huolehditaan säännöllisistä hoito- ja 

puhdistusrutiineista. Helpointa on pitää huolta siitä, ettei matolle kulkeudu likaa – sisääntulotiet ja muut 

ongelma-alueet tulee suojata kuramatoilla. Näin estetään karkean ja hienojakoisen lian kulkeutuminen 

matolle. 

Maton värillä, kuvioinnilla ja mattotyypillä on vaikutusta maton ulkonäön kestävyyteen käyttökohteessa. 

Lika näkyy helpommin vaalealla kuin tummalla matolla. Kuvioidulla matolla lika ja tahrat eivät erotu niin 

helposti. Vaaleasävyinen matto täytyy siis puhdistaa useammin kuin tumma, kuvioitu matto. 

 

Ennaltaehkäisevät toimet 

Jotta tekstiililattiasi elinikä olisi pitkä ja hoito/puhdistuskustannukset pysyisivät mahdollisimman alhaisina, 

on tärkeää alusta alkaen ehkäistä lian kulkeutuminen tekstiililattialle. 

Sisääntuloteille voidaan sijoittaa esim. ”rappuralleja” jotka estävät suurijakoisen lian ja lumen 

kulkeutumisen sisään. Eteiseen tulee sijoittaa kuramatto, joka imee kosteutta ja hienojakoisempaa likaa. 

Hyvä suoja-alue on noin 3-5 metrin pituinen - mahdollisuuksien rajoissa. 

Myös muille ongelma-alueille on hyvä sijoittaa kuramattoja. Esim. tuotanto-, ja toimistotilojen välille, 

keittiön ja ravintolasalin välille ja hissien eteen. 

Suoja-alueet tulee siivota päivittäin imuroimalla (harjasuutin) ja puhdistaa perusteellisesti sopivin välein. 

 

Puhdistusmenelmät 

Päivittäinen hoito 

Imurointi: 

Imurointi on tärkein osa hyvää tekstiililattian hoitoa. Imurointi irrottaa likahiukkasia pinnasta ja maton 

nukasta. Harjasuuttimen käyttö on suositeltavaa. 

Säännöllinen imurointi on tärkeää alueille, jotka ovat kovassa käytössä kuten eteiset, sisääntuloaulat, 

ravintolat jne. Säännöllinen imurointi on tärkeää myös vähemmälle kulutukselle altistuvissa tiloissa 

”kulkuvanojen” estämiseksi. 
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Tahranpoisto 

On tärkeää pyrkiä poistamaan tahrat tuoreina päivittäisen siivouksen yhteydessä. Mitä nopeammin tahrat 

poistetaan, sitä helpommin ne irtoavat. 

Työstä tahraa sivulta sisään päin, jottei tahra leviäisi. Maton alkuperäinen väri paljastuu tahran poistuttua. 

Useammille mattotyypeille on saatavilla tahranpoistoaineita. Kevyemmät tahrat saattavat irrota joskus 

harjaamalla tahraa karkealla harjalla ja sen jälkeen imuroimalla käsitellyn alueen. Jäljelle jäävä tahra tulee 

liuottaa tahranpoistoaineella. Huonekalujen jättämät painaumat palautuvat yleensä huonekalujen 

siirtämisen jälkeen. Palautumista voidaan nopeuttaa käsittelemällä painaumakohtaa lämpimällä vedellä ja 

harjaamalla sitä nukan palautumiseksi. 

Ennen tahranpoistoaineen käyttöä ensimmäisen kerran tulee ainetta testata kohtaan, joka ei jää näkyville. 

Näin varmistetaan, ettei aine vahingoita mattoa. 

Älä koskaan käytä aineita, jotka sisältävät valkaisuaineita koska ne saattavat vahingoittaa mattoa pysyvästi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHRANPOISTO-OPAS  

TAHRAN TYYPPI  MENETELMÄ  
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SUKLAA, RASVA, HEDELMÄ, JÄÄTELÖ, KERMA, MEHU, 

KAHVI, LIMONADI, TEE, VIINI, KANANMUNA, OLUT, VERI, 

ULOSTEET, VIRTSA  

1. IMEYTÄ NESTE SIENEEN TAI VALKOISEEN 

TALOUSPAPERIIN  

2. KOSTUTA TAHRA HAALEALLA VEDELLÄ (TUORE VERI: 

KYLMÄ VESI). IMEYTÄ KUTEN YLLÄ. 3. MIKÄLI TÄMÄ EI 

RIITÄ, KOSTUTA VAALEA RÄTTI PISARALLA 

ASTIANPESUAINETTA (KUIVUNUT VERI JA VIRTSA: LISÄÄ 

HIEMAN AMMONIAKKIA). EI KOSKE VILLAMATTOJA. IRROTA 

TAHRA JA JÄLKIKÄSITTELY PUHTAALLA VEDELLÄ. IMEYTÄ. 

KAHVI- JA PUNAVIINITAHROIHIN ON SAATAVILLA 

TAHRANPOISTOAINEITA.  

ASFALTTI, VÄRILIITU, KUMI, HUULIPUNA, ÖLJY, 

KENKÄLANKKI, TUSSI, NOKI  

 

1. RAAPUTA TAHRAA VAROVASTI. IMUROI IRRONNUT 

MATERIAALI  

 

(NOKI: VAIN IMUROINTI)  

2. KOSTUTA VALKOINEN RÄTTI SOVELTUVALLA 

TAHRANPOISTOAINEELLA. ANNA AINEEN VAIKUTTAA JA 

IMEYTÄ. TYÖSTÄ TAHRAA SIVUILTA, ÄLÄ PAINA TAHRAA. 

TOISTA.  

3. HUUHTELE KÄSITELTYÄ KOHTAA, KUNNES 

TAHRANPOISTOAINE ON POISSA.  

STEARIINI JA PURUKUMI  1. IMUROI MATTO TAHRAN YMPÄRILTÄ.  

2. SUIHKUTA TAHRA KYLMÄSPRAYLLA TAI VIILENNÄ TAHRA 

PUSSILLA JOSSA ON JÄÄPALOJA. 3. RAAPUTA TAHRA IRTI.  
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Välisiivous 

Välisiivous tarkoittaa, että koko tai osa tekstiililattiaa puhdistetaan lähelle maton pohjaa. Välisiivous 

kohentaa näkyvästi kevyesti likaantuneen maton ulkonäköä. Seuraavana välisiivoustapoja. 

Vaahtosiivous 

Matto imuroidaan perusteellisesti harjasuuttimella ja tahrat poistetaan. 

Mattovaahto levitetään harjalaikoilla tai ammattipesukoneilla. Mattovaahto imeytetään sopivalla vesi-

imurilla lian ollessa irtonaista. 

Maton kuivuttua se imuroidaan huolellisesti. 

 

Kuivapuhdistus 

Matto imuroidaan huolellisesti harjasuuttimella ja tahrat poistetaan. 

Hieman kostutettu puhdistuspulveri levitetään tasaisesti matolle ja työstetään soveltuvalla siivouskoneella. 

Lika tarttuu pulveriin. 

Kun pulveri on kuivunut, imuroidaan matto huolellisesti harjasuuttimella, jotta kaikki pulveri saadaan pois. 

 

Tehosiivous 

Tehosiivous tarkoittaa, että koko tekstiililattia puhdistetaan tavalla, joka ulottuu maton nukan läpi maton 

pohjaan. Alla soveltuvia tehopuhdistustapoja. 

Tehosiivouksen toteuttavat mattopesun ammattilaiset. Heillä on tarvittava ammattitaito ja kokemus oikean 

puhdistusmetodin valitsemiseen ja oikeat välineet sen toteuttamiseen. 

Lian irrottamismenetelmä 

Matto imuroidaan perusteellisesti harjasuuttimella ja tahrat poistetaan. 

Puhdistusaine spraytaan mattoon soveltuvilla välineillä ja aineen annetaan vaikuttaa hetken. Sen jälkeen 

matto huuhdellaan korkeapaineella puhtaalla vedellä käyttäen lattianpesukonetta, joka samanaikaisesti 

imee vettä matosta. Tähän käytetään erikoispesulaitetta. 

 

 


