
Matto tilan mukaan kotona  
- opas maton valintaan 

Mattoja on moneksi eikä oikean valinta aina ole helppoa. 
Oikeantyyppinen materiaali käyttökohteen mukaan 
helpottaa maton huoltoa ja lisää maton käyttöikää.  

Haluamme Kotimatossa helpottaa tätä toisinaan hyvinkin 
hankalaa tehtävää ja kerromme tässä oppaassa muutaman 

hyvän vaihtoehdon eri tiloihin. 
Tärkeintä kuitenkin on, että matto on oman maun mukainen 

ja sopii juuri omaan sisustukseen. Nämä vinkit ovat siis 
suuntaa antavia ja voit aivan vapaasti valita muunkin 

vaihtoehdon, jos se on sinulle mieluisampi.  



Olohuone 
Olohuoneessa on usein kodin edustavin 
matto. Siinä on ripaus ylellisyyttä ja 
tyylikkyyttä.  
Matto kokoaa kalusteryhmät yhteen ja 
monesti sillä on myös akustiikan kannalta 
tärkeä merkitys. Matto myös lämmittää 
jalkojen alla. Ehdottomasti matto lisää 
viihtyisyyttä 

Vieno pellava-puuvillamatto  edustaa kotimaista 
Forest folk mallistoa. Kauniit sidokset ja laajasti 
kokovaihtoehtoja. 

Naru-matto on 
puuvillatrikoosta ja vahvasta 
paperinarusta Suomessa 
kudottu tyylikäs matto.  
Useita värejä ja kokoja. 

Loook villamatto valmistetaan 
huovutetusta villasta Intiassa 
tarkassa belgialaisessa 
valvonnassa.  Ylellisessä 
matossa on väreinä 
vaaleanharmaa, 
tummanharmaa (kuvassa) 
sekä beige.  

Elysee nukkamattoa saa 
tavallisten muotojen lisäksi 
kuvioilla leikattuna ja myös 
eri muotoisena.  Matala ja 
tiheä nukka on 
helppohoitoinen. 



Makuuhuone 
Makuuhuone on lepoa varten. Seesteinen 
ympäristö lisää rentoutta ja edesauttaa 
hyviä yöunia.  
Makuuhuoneen matto voi olla 
pienempänä vain sängyn vieressä tai 
isona sängyn alla niin että se tulee 
riittävästi esille sängyn molemmin puolin. 
Näin on mukava aamulla laskea jalat 
lämpöä tuovalle, pehmoiselle matolle. 
Myös makuuhuoneessa matolla 
akustiikan kannalta tärkeä merkitys.  

Laituri villamatto on upea isona pintana. Paksu 
matto estää kaikua ja parantaa näin ollen 
akustiikkaa. Se sopii erinomaisesti niin 
makuuhuoneeseen kuin olohuoneeseenkin. Tässä se 
on reippaasti sängyn päädyn alla. 

Superpehmoinen 
nukkamatto on jalan alla 
ihana aamun avaus. Tämän 
nukkamaton nukka on 
mikrokuituista 
polyesterilankaa. 

Viskoosi on himmeän kiiltävä 
materiaali, silkkimäisen 
tuntuinen. Matala nukka on 
helppo siistiä kevyellä 
imuroinnilla. Viskoosimattoja 
on eri kuvioisia ja värisiä sekä 
myös malleja yhdistettynä 
chenillen kanssa. 

Lampaantaljaa saa suurena, 
kun useampi talja 
ommellaan yhteen. Taljaa 
voi käyttää niin lattialla kuin 
sängyn päälläkin.  



Keittiö 
Keittiö on kodin sydän, sanotaan. Keittiössä paitsi 
laitetaan ruokaa, usein myös syödään ja 
kahvitellaan.  
Mattoa käytetään paljon tiskipöydän edessä, sehän 
on paikka, jossa paljon seisotaan ja astellaan. 
Matto myös pysäyttää pienet roiskeet.  
Ruokapöydän alla maton koolla on merkitystä. 
Maton on hyvä olla niin iso, että tuolit sopivat sen 
päälle myös ollessaan irrallaan pöydästä. Näin 
tuolin jalat eivät tökkää maton reunaan kun niitä 
siirretään lähemmäksi pöytää istuutuessa. 

Laine paperinarumatto kestää kovaa kulutusta 
kuivana. Matolle on tehty lianhylkimiskäsittely.  
Kuvasta voi huomata että matto olisi saanut olla 
päistä pidempi, jolloin päädynkin tuoli olisi sopinut 
kokonaan maton päälle. 

Ruusukas-matto on myös 
puuvillaa ja Suomessa 
kudottu. Sen kuvio tulee 
nimen mukaisesti kauniista 
ruusukas-sidoksesta.  
Useita värejä ja paljon 
kokoja. 

Tiivispintaiset, kudotut 
polypropeenimatot ovat 
suosittuja keittiössä ja muissa 
tiloissa, joissa käsitellään vettä 
helppohoitoisuuden ja 
edullisen hinnan vuoksi. Paljon 
malleja, värejä ja kokoja. 
Rullilta saadaan nopeasti 
tehtyä omia mittoja tarpeen 
mukaan 

Raikas Koti puuvillamatto 
piristää. Kotimaisissa 
puuvillamatoissa on runsas 
valikoima värejä ja 
raitamalleja. Tiivispintainen 
ja jämäkkä matto. 



Eteistilat 
Eteiseen ja tuulikaappiin sopivat monet 
samatkin matot, mutta jos eteistilan edellä 
on tuulikaappi, voidaan siihen valita 
laajempi valikoima mattoja sisustuksen 
mukaan.  
Eteinen kutsuu vieraat sisään. Näin sen 
viihtyisyys on huomionarvoinen asia. 
 

Balanssi on ehdottomasti varma valinta niin 
eteistilaan kuin muihinkin tiloihin, missä on kova 
kulutus. Tiivis pinta on helppo puhdistaa ja matto on 
tyylikkäänä valmis vastaanottamaan talon asukkaat 
ja vierailijat. 
 

Kasperi pellava-puuvillamatto 
on kotimaassa kudottu 
Pohjanmaalla värjätyistä 
kuteista. Kotoisa ja rauhallinen 
väritys antaa tilaa kodin muulle 
sisustukselle. 

Eteisissä kuten keittiössäkin 
tiivispintaiset, kudotut 
polypropeenimatot ovat. Ne 
ovat helppoja käytössä ja 
hinnaltaan edullisia. Paljon 
malleja, värejä ja kokoja. Rullilta 
saadaan nopeasti tehtyä omia 
mittoja tarpeen mukaan 

Myös eteisessä voi leikitellä 
muodoilla. Nukkamatto 
pysäyttää pölyn ja roskat 
tehokkaasti ja Kuvan 
Romance kestää hyvin 
kohtuukovaakin kulutusta. 
Tiivisnukkainen matto on 
myös helppo imuroida ja 
liukuesteen takia pysyy jalan 
alla paikallaan. 



Terassi 
Lasitetulle terassille on helppo laittaa 
sisustuksellinen matto ellei se ole 
voimakkaassa valossa. Kuivana pysyvällä 
terassilla menestyvät melkein kaikki samat 
matot kuin sisälläkin. 
Voimakkaassa valossa pahasti haalistumatta 
kestää materiaalina melkeinpä vain 
polypropeeni. Se kestää myös kosteutta eikä 
homehdu. Ilman pohjausta oleva matto 
hengittää läpi, jolloin alla oleva lattiakin 
kuivaa. 
 

Tyylikäs Aqua matto poikkeaa perinteisistä 
terassimatoista. Aqua kestää niin kosteutta kuin 
aurinkoakin. Kokoja voidaan tehdä aina neljän 
metrin leveyteen saakka. Design Hanna Korvela. 
 

Muovimatto on säänkestävä 
matto niin katetulle kuin 
avoimellekin terassille.  Kokoja 
70 cm leveistä käytävämatoista 
eri pituuksilla, 130x190 cm ja 
160x230 cm saakka. Useita 
malleja ja värejä myymälässä. 

Eteisissä kuten keittiössäkin 
tiivispintaiset, kudotut 
polypropeenimatot ovat. Ne 
ovat helppoja käytössä ja 
hinnaltaan edullisia. Paljon 
malleja, värejä ja kokoja. Rullilta 
saadaan nopeasti tehtyä omia 
mittoja tarpeen mukaan 

Nukkamatto pehmentää tilaa 
ja sopii myös lasitetulle 
terassille, johon sadevesi ei 
pääse. Tessa on edelleen 
toimiva vaihtoehto, mutta 
muitakin nukkamattoja 
mallistosta löytyy.  



Muuta huomioon otettavaa 

• Omat mitat ja pituudet 
• Aina vakiokoot eivät ole omaan sisustukseen parhaat 

mahdolliset. Tällöin voit valita useista malleista kokonaan 
omat mitat. Käytävämattorullilta saat helposti ja nopeasti 
maton omalla pituudella. 

• Liukueste tarvittaessa 
• Osa matoista voi olla liukkaita, jolloin hyvä liukuestehuopa 

on kätevä apu 
• Lianhylkimiskäsittely 

• Joissain matoissa käsittely on valmiina, osa ei sitä tarvitse 
luontaisten ominaisuuksiensa vuoksi, mutta osaan on hyvä 
lisätä käsittely ja näin helpottaa maton puhtaanapitoa. 
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