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Floordecor asennuskohteessa työpäällikkömme käy 
esikatselmoinnissa läpi mm. tässä ohjeessa lueteltuja asioita.  
 
Tilaajan on hyvä valmistautua keräämällä mahdollisimman 
paljon tietoa esikatselmointiin mennessä. 
 
Ohjeiden ja esikatselmoinnin tarkoituksena on taata 
parkettiasennukselle laadukas ja kestävä lopputulos. 
 
ALUSLATTIAN SUORUUS JA TASAISUUS 
Aluslattiassa saa olla enintään +/-2 mm tasaisuusheittoja 2 
metrin matkalla (SisäRYL). Parkettiasennuksen kannalta 
aluslattian vaaterissa oleminen ei ole olennaista. Design 
ladonnoissa tasaisuusvaatimus on vielä korkeampi. 
 
Aluslattian pinnan tulee olla alustaan liimattavalle parketille 
tasainen ja eikä siinä saa olla halkeamia. 
 
HAITTA-AINEKARTOITUS 
Saneerauskohteissa tilaajan on huolehdittava tarvittavien 
haitta-ainekartoitusten tekemisestä hyvissä ajoin ennen 
töiden aloittamista. 
 
ASKELÄÄNIERISTYS 
Taloyhtiökohteissa tilaajan on selvitettävä taloyhtiöltä 
vaatimukset askeläänien eristämiseksi. 
 
ALUSLATTIAN VETOLUJUUS 
Liimattaessa parketti aluslattiaan on lattian pinnan oltava 
vetolujuudeltaan riittävän kestävä, jotta aluslattia kestää 
puumateriaalin luontaisesta elämisestä aiheutuvan 
vetorasituksen. Liimattavan parketin aluslattian 
vetolujuusvaatimus on 1,5 N/mm2 (SisäRYL). 
 
ALUSLATTIAN SISÄLLÄ KULEVA TALOTEKNIIKKA 
Aluslattian sisällä kulkevasta talotekniikasta (esim. lämmitys-
, vesi- ja sähköjohdot) on hyvä saada mahdollisimman tarkat 
sijaintitiedot. Erityisen tärkeää tämä on tilanteissa, joissa 
aluslattiaan kiinnitetään vanerilevy ruuvaamalla tai 
naulaimella. 
 
UUDISKOHDE 
Uusista kiviainespohjaisesta aluslattiasta tehdä 
poikkeuksetta kosteusmittaus RT-ohjeen mukaisesti 
(SisäRYL). Parkettiasennusta ei voida aloittaa ennen kuin 
asianmukainen kosteusmittaus on tehty.  
 
Huom! Pintakosteuden perusteella tai 
muovikalvomenetelmillä ei voida päätellä luotettavasti 
betonin kosteutta. 
 
Uudiskohteissa myös lattialämmityksen käyttöönotolle on 
omia vaatimuksiaan (SisäRYL). Tilaajan on hyvä käydä nämä 
asiat läpi vastaavan työnjohtajansa kanssa. 
 
LATTIALÄMMITYS 
Uudiskohteessa lattialämmityksen tulee olla päällä 
vähintään kaksi viikkoa ennen asennuksen aloitusta. 
Lattialämmityksen käyttöönotosta on hyvä laatia 
käyttöönottopöytäkirja. 
 
 

 
Pari päivää ennen asennuksen aloitusta, mikäli mahdollista, 
on hyvä nostaa lämmitys mahdollisimman korkeaksi ja 
alentaa lämmitys asennuksen alkaessa tasolle, jolla voidaan 
varmistaa, että pinnan lämpötila ei pääse nousemaan yli 27 
asteen.  
 
Huom! lattialämmityskohteissa kauttaaltaan suojatun 
parketin lämpötila saattaa nousta liian korkeaksi, koska 
suojamateriaali toimii eristeenä.  
 
SUOJAUS 
Asennuskohteessa olevan irtaimiston tai seinien suojaus on 
sovittava esikatselmoinnissa. Floordecor asennuskohteissa 
asennushinta ei sisällä suojausta ja se tehdään erikseen 
sovittaessa.  
 
PARKETTIASENNUSTA ENNEN TEHTÄVÄT TYÖT 
Ennen parkettiasennuksen aloittamista tulee kohteessa 
tehdä valmiiksi kaikki laatoitustyöt, seinien tasoitus- ja 
pohjamaalaustyöt sekä kiintokalusteiden asentamiset. 
Seinien lopullinen pintamaalaus voidaan tarvittaessa jättää 
tehtäväksi parkettiasennuksen jälkeen. 
 
Puumateriaali on herkkä kosteudelle ja pölylle ja em. 
työvaiheet aiheuttavat kosteutta ja pölyä.  
 
Kiintokalusteita ei saa asentaa lattiapäällysteen päälle. Tämä 
koskee erityisesti uivana asennettavia lattioita. Myös muita 
pistekuormia (>250 kg) on uivan lattian päällä vältettävä. 
 
Parkettiasennusta tehtäessä asennustila on rauhoitettava 
parkettiasennukselle ja asennusalueella ei saa tehdä 
samanaikaisesti muita rakennustöitä.  
 
LIIKUNTASAUMAT 
Uivana asennettaessa on jätettävä 7-10 mm liikuntasauma 
(=elämisvara) aina 6-10 metrin välein. Vastaava liikuntatila 
tulee jättää myös seinien vierustoissa. Liikuntasauman / -
tilan tarve voi olla perusteltu myös lyhyemmällä välillä, 
mikäli tilan muoto sen vaatii. 
 
Alustaan liimattaessa voidaan toteuttaa isompia 
yhteneväisiä pintoja. Seinien vierustoihin on kuitenkin aina 
jätettävä 5-10 mm liikuntasauma. 
 
Huom! Jalkalistan vahvuudeksi suosittelemme vähintään 15 
mm.  
 
Jalkalistan tehtävänä on uivan parketin kohdalla toimia 
liikuntatilan peittäjänä ja samalla se painaa parkettia 
aluslattiaan vasten. 
 
Liikuntasaumoihin on saatavilla puisia listoja, jotka voidaan 
sävyttää parketin kanssa samaan sävyyn. 
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