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Lämpötilajakauma tiloissa, joiden huonekorkeus on suuri.

Lattiamateriaali
Kaikki lattiamateriaalit (puu, laminaatti, keraa-
miset laatat, muovimatto jne.) soveltuvat käytet-
täviksi lattialämmityksen kanssa. Lisätietoja eri 
lattiamateriaalien käytöstä lattialämmityksen yh-
teydessä löytyy kappaleista ”Lattialämmitys puu-
lattiaan” ja ”Lattialämmitys laattalattiaan”. Lattia- 
materiaalin laatu ja paksuus otetaan huomioon 
mitoituksessa. Kylmiksi koetut lattiamateriaalit, 
kuten keraamiset laatat, betoni ja muovimatto, 
muuttuvat lattialämmön avulla miellyttäviksi 
kävelypinnoiksi. Lattialämmöllä on myös kui-
vattava vaikutus, joka on eduksi saunoissa ja 
kylpy-/suihkutiloissa sekä eteishalleissa, hallien 
lattioissa yms. Lastentarhojen ja muiden lapsille 
tarkoitettujen tilojen osalta yleiset rakennus-
ohjeet määrittävät lattian minimilämpötilaksi 20 
°C, jolloin lattialämmitys soveltuu erittäin hyvin 
käytettäväksi.

Lattialämmitys puulattiaan
Puu on elävä materiaali, joka pystyy imemään 
kosteutta ympäröivästä ilmasta ja materiaaleista 
ja myös luovuttamaan sen takaisin. Siksi lattia 
”elää”, eli se turpoaa ja kutistuu ilman kosteuden 
mukaan. Talven alhainen ilmankosteus aiheuttaa 
kutistumista kun taas kesän korkea ilmankosteus 
aiheuttaa pientä turpoamista.

Massiivipuulattiat elävät yleensä enemmän kuin 
lamellilattiat. Rakojen suuruus riippuu enim-
mäkseen laudan/lankun leveydestä. Kapea lau-
ta/lankku johtaa pienempään rakoon, kun taas 
leveä lauta/lankku johtaa suurempaan rakoon. 
Lattioissa, joissa on sirommat parkettilankut sekä 
lamellirakenne, raot ovat hyvin pieniä.

Lämpötilajakauma/mukavuus
LK Lattialämmitys on matalalämpötilainen jär-
jestelmä, jossa lämmitysvesi kiertää lattiaraken-
teisiin asennetuissa PE-X-putkissa. Lämpö siir-
tyy putkista lattiaan ja siitä huoneeseen. Koko 
lattia toimii lämpöä luovuttavana pintana, jolloin 
lämmönluovutusteho neliömetriä kohden on al-
hainen. Tästä seuraa miellyttävä ja tasainen lat-
tian pintalämpötila (keskimäärin 24–25 °C), mikä 
riittää pitämään huonelämpötilan n. 20 °C:ssa. 

Lämmönsiirto lattiasta huoneen kaikkiin osiin ja 
ympäröiviin pintoihin tapahtuu pääasiassa sätei-
lynä ja konvektiona. Lattian suuren lämpöä luo-
vuttavan pinta-alan ansiosta konvektiovirtaukset 
ovat pieniä verrattuna esimerkiksi lämpöpat-
tereihin, joiden lämpöä luovuttava pinta-ala on 
pieni ja lämpötila korkea.

Pienistä konvektiovirtauksista on etua allergi-
koille ja astmaatikoille, koska pöly ja muut hiuk-
kaset eivät pyöri ilman mukana yhtä paljon kuin 
lämpöpatteri- tai ilmalämmitystä käytettäessä.

Ihanteellinen lämpötila
Lattialämmitys antaa lähes ihanteellisen lämpö-
tilajakauman huoneeseen. Lämpötilajakauma 
noudattaa korkeussuunnassa ihmisen ihanne-
lämpökäyrää, eli jaloissa hieman lämpimämpää 
kuin kehon ja pään korkeudessa. Tämän takia 
voidaan sisälämpötilaa yleensä laskea noin 2 °C 
ilman, että mukavuus kärsii.

18
Ihanteellinen lämmitys Lattialämmitys Kattolämmitys Lämpöpatteri

19 20 21 22

0,1 m

°C

1,8 m

2,7 m

18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22

Ihanteellinen lämpökäyrä ja eri lämmitysmuotojen 
lämpökäyrät.

Suurissa tiloissa, joiden huonekorkeus on suuri, 
kuten varastoissa, ostoskeskuksissa, urheiluhal-
leissa yms., voidaan lattialämmityksen ihanteel-
lista lämpötilajakaumaa hyödyntää täydellisesti. 
Oheisessa kuvassa verrataan lattialämmitystä il-
malämmitysjärjestelmään.
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Lattialämmitysjärjestelmä lämpöpumpulla.

Varaaja
Puulämmityksessä käytetään lämmön varastoi-
miseen ja lämmityskertojen välin pidentämiseen 
yhtä tai useampaa varaajaa. Koska lattialämmi-
tys on matalalämpötilainen järjestelmä, varaa-
jaa voidaan purkaa alempaan lämpötilaan kuin 
esimerkiksi patterijärjestelmässä, jolloin lämmi-
tyskertojen väli kasvaa ja höytysuhde siten pa-
ranee. Lämpöpattereihin verrattuna voidaan lat-
tialämmitykseen valita pienempi varaaja. Pitkän 
purkuajan ansiosta lämmityskertojen väli pysyy 
kuitenkin samana. Pienempi varaaja säästää sekä 
tilaa että investointikustannuksia.

Kaukolämpö
Useimmat kaukolämpötoimittajat soveltavat tak-
saa, jonka mukaan asiakas ei maksa ainoastaan 
kiinteää tariffia lämmön kulutuksesta vaan myös 
maksua, joka perustuu alustavan tulo- ja paluu-
lämpötilan väliseen eroon. Mitä suurempi jääh-
tymä, sitä pienempi taksa. Lattialämmitys antaa 
usein bonusvaikutuksen, koska järjestelmän al-
hainen paluulämpötila eroaa suuresti tulolämpö-
tilasta.

Kylmälaitteiden hukkalämpö
Kylmälaitteiden hukkalämmön lämpötila on 
yleensä niin alhainen, että sitä voidaan hyödyn-
tää ainoastaan lattialämmityksessä. Sovelluse-
simerkkinä on kylmä- ja pakastetiskien hukka-
lämmön talteenotto suuremmissa tavarataloissa. 
Lattialämmityspiirit asennetaan tällöin useimmi-
ten kylmä- ja pakastetiskien väliin kylmävyöhyk-
keiden välttämiseksi tai kassalinjojen alle anta-
maan lisämukavuutta.

Suurin osa eri puulaaduista soveltuu lattialäm-
mitykseen. Poikkeuksia ovat pyökki sekä ka-
nadan vaahtera (hard maple). Nämä puulajit 
elävät muita enemmän, minkä takia ne rakoile-
vat normaalia enemmän. On kuitenkin olemassa 
yksittäisiä valmistajia, joilla on toisenlainen lat-
tian valmistusmenetelmä, niin sanottu puris-
tuskuivatus, jossa jopa 60 % puun soluista kuolee 
ja täten puun liikkeet vakaantuvat. Tällöin myös 
pyökki ja kanadan vaahtera soveltuvat lattialäm-
mitykseen.

Lattialämmitys laattalattiaan
Lattialämmityksessä käytettävien keraamisten 
laattojen veden imeytymiskertoimen tulee olla 
korkeintaan 6 %. Keraamisten laattojen kanssa 
käyte-tään niin sanottua kolmannen luokan 
muodonmuutoksia absorboivaa kiinnitys- ja sau-
mausmassaa. Kaatojen tekoon märkätiloissa käy-
tetään tasoitemassaa lattialämmitysjärjestelmästä 
ja lattiarakenteesta riippuen. Yleisesti tulee nou-
dattaa massan valmistajan sekä pintamateriaalin 
toimittajan ohjeita.

Energiamuodot
LK Lattialämmitys on vesikiertoinen järjestelmä, 
jonka energiamuodoksi voidaan valita esim. öljy, 
sähkö, kaasu, kaukolämpö, aurinko, puu, pelletti 
tai näiden yhdistelmiä. Järjestelmä ei sido yhteen 
energiamuotoon, yhteen toimittajaan tai yhteen 
energian hintaan vaan antaa mahdollisuuden va-
lita ja vaihtaa.

Lämpöpumppu
Lämpöpumpun lämpökerroin (ilmaistaan usein 
yksikössä Cop) kasvaa huomattavasti, mitä pi-
enempi lämpimän ja kylmän puolen lämpö-
tilaero on. Koska LK Lattialämmitys on ma-
talalämpötilainen järjestelmä, se sopii erityisen 
hyvin yhteen lämpöpumpun kanssa. Yleisesti 
pätee sääntö, että yhden asteen lasku järjestelmän 
lämpötilassa parantaa lämpöpumpun lämpö-
kerrointa (hyötysuhdetta) noin 3 %. Lattialäm-
mitysjärjestelmässä on yleensä vähintään 10 °C 
alhaisempi lämpötila kuin lämpöpatteriverkos-
tossa, jolloin lämpökerroin paranee jopa 30 %.
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Routasuojan asennusohjeet
Roudan muodostumisen estämiseksi on asennet-
tava aktiivinen routasuojaus pintabetonin ala-
puolelle. Putkisto asennetaan asennusvälillä k/k 
300 mm ja tehoksi mitoitetaan 15 W/m². Pakaste-
huoneen reuna-alueilla putket asennetaan metrin 
verran ulkoseinistä asennusvälillä k/k 150 mm. 
Reuna-alueille saadaan näin enem-män tehoa, 
jota tarvitaan talvella estämään roudan muodos-
tumista rakennuksen reunojen alle. Lämmönsiir-
timen lämpötilan tulee olla +15 °C. Rakennuksen 
sokkeli eristetään ja rou-tasuojaeristys asenne-
taan ulottumaan 1,5–2 metriä rakennuksen ulko-
puollelle.

1

2

3

Routasuojan rakenne.

1. Betoni
2. Eristys ≥ 200 mm
3. Betoni, jossa putkikerros

Betonilaattaan asennetaan vähintään kaksi antu-
ria. Toinen asennetaan rakennuksen keskelle, jos-
sa roudan muodostus on suurimmillaan kesällä, 
ja toinen asennetaan yleensä yhteen rakennuksen 
kulmista, joka normaalisti on herkin paikka tal-
vella. Routasuojan tulee käynnistyä kun anturin 
lämpötila laskee alle +3 °C. Kaksi merkkivaloa, 
jotka osoittavat routasuojan valmius- ja aktiivi-
tilan, asennetaan näkyvälle paikalle.

Hukkalämpöä voidaan myös käyttää lumen ja 
jään sulattamiseen ja lämmön ylläpitämiseen esi-
merkiksi tuloauloissa sekä tavaroiden kuormaus- 
ja purkualueilla. 

Lattialämmitys, jossa käytetään kylmälaitteen hukka-
lämpöä.

Aktiivinen routasuoja pakastehuoneeseen
Rakennettaessa pakastehuonetta tulee roudan 
muodostuminen estää aktiivisen routasuojan 
avulla. Oheinen taulukko osoittaa mahdollisen 
lämpötilakäyrän rakennuksen alla kun pakas-
tehuone on rakennettu ilman routasuojaa. Sisä-
lämpötila on –30 °C ja paikkakunnan vuotuinen 
keskilämpötila on +8 °C. Kuvan lämpötilakäyrän 
routarintama yltää noin 10 metriä rakennuksen 
alle.

Maan lämpötilakäyrä ilman routasuojaa.
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LK Putkipidikelista 16/20.

LK Järjestelmälevy 30 (16 mm putki)
Järjestelmälevy 30 mahdollistaa helpon ja nopean 
lattialämmitysasennuksen ja lisäeristyksen. Jär-
jestelmälevy on valmistettu 30 mm paksusta so-
lumuovista, jossa on integroidut putkenpitimet.

LK Järjestelmälevy 30.

Asennus puurakenteeseen
LK HeatFloor 22 (16 mm putki)
Putket asennetaan kantavaan 22 mm paksuun 
lattialastulevyyn, joka asennetaan poikittain 
lattiapalkkien päälle (palkkijako enintään k/k 
600 mm). Levyn uraväli on k/k 200 mm ja u- 
riin asennetaan lämmönjakopellit. Koska putket 
sijaitsevat lähellä lattian pintaa, saadaan hyvä 

Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen
Lattialämmitys on itsestään selvä valinta uudis-
rakentamisessa, mutta se on myös erinomainen 
lämmönjakotapa, kun halutaan vaihtaa suorasta 
sähkölämmityksestä vesikiertoiseen lämmi-
tysjärjestelmään.

LK on kehittänyt matalarakenteisia ratkaisuja 
olemassaoleviin lattioihin asennettavaa lattia-
lämmitystä varten. Matalan rakennekorkeuden 
ansiosta ovia, kynnyksiä yms. ei yleensä tarvitse 
vaihtaa. Jaksossa ”Asennustapa” kuvataan muu-
tamia matalia korjausrakentamiseen soveltuvia 
lattialämmitysjärjestelmiä, kuten LK Uralevy 
EPS 16, LK Putkipidikelista 12 ja LK Putkipidi-
kelista 8.

Asennustapa
Kustannustehokas asennus
Lattialämmityksen asennus on hyvin kustan-
nustehokasta verrattuna moneen muuhun läm-
mitysjärjestelmään. Putkiasentaja voi asentaa 
lattialämmitysjärjestelmän 100 m2 :n pinta-alalle 
syöttöputkineen ja jakotukkeineen yhden työpäi-
vän aikana. Myös materiaalikustannukset kestä-
vät vertailun muihin lämmitysjärjestelmiin. 

Seuraavassa on yhteenveto kaikista LK:n asen-
nustavoista. Tarkemmat tiedot rakenteesta, pinta-
materiaalin valinnasta, asennuksesta yms. löytyy 
kyseisen asennustavan asennusohjeista. Tekniset 
tiedot tuotteista löytyvät LK Lattialämmityksen 
tuotevalikoimasta. 

Asennus betoniin
LK Putkipidikelista 16/20 (16 ja 20 mm putki) 
Putkipidikelista 16/20 soveltuu eristettyyn  
maanvaraiseen laattaan. Listalla putket kiinni-
tetään vakiosyvyyteen lattialämmityssuunnitel-
massa määritetyllä asennusvälillä. Listassa on 
katkaisukohdat jolloin sen pituus on muutetta-
vissa ja se kiinnitetään alla olevaan lattiaeristee-
seen putkiväkästen avulla. Putkipidikelista voi-
daan myös asentaa kantaville lattioille, jolloin 
lista kiinnitetään lattiaan esim. naulaimen avulla.
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LK Lämmönjakopelti harvalaudoituksessa (16 mm 
putki)
LK Lämmönjakopeltiä käytetään silloin, kun lat-
tiapalkkien etäisyys ei ole vakio k/k 600 mm. 
Harvalaudoitus naulataan poikittain lattiapalk-
kien päälle tai välipuiden avulla lattiapalkkien 
väliin. LK Lämmönjakopellit asennetaan har-
valaudoituksen väliin.

LK Lämmönjakopelti harvalaudoituksessa.

Asennus kantaviin lattioihin
LK Uralevy EPS 30/50/70 (16 mm putki)
LK Uralevyä EPS käytetään, kun lattialämmitys 
asennetaan kantaviin lattioihin ja tarvitaan lisä-
eristys alaspäin. Uralevyä saa 30, 50 ja 70 mm:n 
paksuisena. Levyssä on urat jaolla k/k 200 mm 
tai k/k 300 mm, joihin asennetaan lämmönjako-
pellit. Lattian pintamateriaali asennetaan uivana 
uralevyn päälle.

lämmönluovutus yhdessä alhaisen menoveden 
lämpötilan kanssa. Levyn mitat ovat 1800 × 600 
× 22 ja sen kaikilla sivuilla on pontit. Levyä on 
saatavana kahta laatuluokkaa, V20 kuivia tilo-
ja varten sekä kosteudenkestävä V313 tiloihin,  
joissa suhteellinen kosteus on korkeintaan 80 %.

LK HeatFloor 22.

LK Palkistopelti (16 mm putki)
Palkistopelti on tarkoitettu käytettäväksi puura-
kenteisessa lattiassa, jossa lattiapalkkien jako on 
k/k 600 mm ja jossa pintamateriaali asennetaan 
suoraan lattiapalkkien päälle. Palkistopellit asen-
netaan lattiapalkkien väliin ja kiinnitetään päis-
tään kiinni lattiapalkkeihin.

LK Palkistopelti.
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asennetaan lämmönjakopellit. Järjestelmää käy-
tetään silloin, kun tavoitellaan mahdollisimman 
matalaa rakennekorkeutta. Jos esim. lattiapääl-
lysteenä on 9 mm laminaattilattia, kokonaisra-
kennekorkeus on 33 mm.

LK HeatFloor 22 vanhassa lattiassa XPE-kääntölevyn 
kanssa.

LK Uralevy Silencio 36 (16 mm putki)
LK Uralevy Silencio on levyjärjestelmä, joka 
vaimentaa hyvin askel- ja ilmaääniä. Uralevyn 
paksuus on 36 mm ja se asennetaan uivana kanta-
van lattian päälle. Levyn uraväli on k/k 200 mm 
ja uriin asennetaan lämmönjakopelti ja putki. 
Lattian pintamateriaali asennetaan uivana urale-
vyjen päälle. 

LK Uralevy Silencio kantavassa lattiassa.

LK Uralevy EPS 30/50/70, vanhaan lattiaan.

LK Lattialämmityslevy Silent 30
LK Lattialämmityslevy Silent 30 asennetaan uiva-
na kantavan lattiarakenteen päälle kuiviin tiloi-
hin. Järjestelmä on rakennettu 30 mm paksuise-
sta EPS-eristyslevystä, joka vaimentaa askelääniä 
välipohjassa. Levyt on varustettu ruudullisella 
foliolla, joka helpottaa lattialämmitysputkien 
asennusta LK Sankakiinnittimellä 3D Premium. 
Järjestelmä valetaan tasoitemassaan.

LK Lattialämmityslevy Silent 30, vanhaan lattiaan.

LK HeatFloor 22 (16 mm putki)
Lattialämmitysputket asennetaan 22 mm 
paksuun lattialastulevyyn, joka asennetaan joko 
uivana kantavan lattian päälle tai ruuvataan sii-
hen kiinni. Levyn uraväli on k/k 200 mm ja uriin 
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LK Putkipidikelista 8

LK Putkipidikelista12 (12 mm putki)
LK Putkipidikelista 12 soveltuu hyvin pienten ti-
lojen lattialämmitykseen, kuten kylpyhuoneisiin. 
Listassa on kaksipuolinen teippi jolla se voidaan 
kiinnittää aluslattiaan. Lattialämmitysputkien 
päälle valetaan tasoitemassa ennen pintalattian 
asentamista. Pienin rakennekorkeus on 24 mm 
ilman pintamateriaalia.

LK Putkipidikelista 12.

LK Uralevy EPS 16 (12 mm putki)
LK Uralevy EPS 16:n avulla päästään kaikkein 
matalimpiin rakennekorkeuksiin kun lattialämmi-
tys asennetaan valmiin kantavan lattian päälle. 12 
mm:n lattialämmitysputket asennetaan 16 mm:n 
EPS-solumuovista tehtyyn uralevyyn. EPS-levy 
kestää hyvin lyhyt- ja pitkäaikaista kuormitusta. 
Uralevyyn on kauttaaltaan liimattu lämmönjako-
pelti, joka varmistaa tehokkaan lämmönluovutuk-
sen. Kun pintamateriaalina käytetään parkettia tai 
laminaattia, asennetaan levyt uivana. Käytettäessä 
pintamateriaalina keraamisia laattoja täytyy levyt 
liimata kiinni aluslattiaan. Kuivissa tiloissa keraa-
miset laatat voidaan asentaa suoraan levyn päälle.
Kosteissa tiloissa laitetaan ensin tasoitemassa,  
jotta saadaan tarvittavat kaadot lattiaan.

LK Uralevy EPS 16.

LK Putkipidikelista 8 (8 mm putki)
LK Putkipidikelista 8 soveltuu hyvin pienten ti-
lojen lattialämmitykseen, kuten kylpyhuoneisiin. 
Listassa on kaksipuolinen teippi jolla se voidaan 
kiinnittää aluslattiaan. Lattialämmitysputket 
peitetään tasoitemassalla ennen lattiapäällysteen 
asentamista. Pienin rakennekorkeus on 20 mm il-
man pintamateriaalia.
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MagiCAD ja MagiCloud
Tekee työstäsi tehokasta ja tuottoisaa. Käytä hy-
väksesi mahdollisuutta piirtää tuotteita LK Lat-
tialämmitykseen ja LK Universaliin AutoCAD-
pohjaisella MagiCADilla.

LK Systems on yhdessä MagiCADin kanssa ke-
hittänyt uuden ohjelmalisäkkeen käyttövedelle ja 
lattialämmitykselle. Ohjelmalisäke tekee LK-ja-
kotukin ja -kaapin valinnan helpommaksi suun-
niteltaessa LVI-hanketta MagiCADilla. Kun ja-
kotukki ja kaappi on valittu ohjelmalisäkkeessä, 
ladataan 3D-piirros kaapista ja jakotukista sekä 
tekniset tiedot MagiCADiin. Ohjelmalisäkkeessä 
on myös toiminto, joka kokoaa kaikki LK:n tu-
otteet hankkeeseen. Ohjelmalisäke on kehitetty 
MagiCAD ja AutoCAD 2015–2018 -ohjelmien 
versiolle 2016.11-2018. Lataa lisäke ja putkisarjat 
osoitteesta www.magicad.com

Uutta tänä vuonna on, että LK Systemsin putket 
ja liittimet ovat ladattavissa 3D:nä MagiCloudissa. 
Ne ovat yhteensopivia sekä Revit että MagiCAD 
for Revit -ohjelmien kanssa.

Koeponnistus
LK:lta voi tilata asennuspöytäkirjoja LVI- ja niihin 
liittyviä sähkötöitä varten. Ne helpottavat asenta-
jan omaa testaustoimintaa ja ovat hyvä apuväline 
asennustyön dokumentoinnissa.

Turvallinen vesiasennus
LK Lattialämmitysjärjestelmä noudattaa ruotsa-
laisia toimialasäännöksiä Säker Vatteninstalla-
tion (Turvallinen vesiasennus). LK Systems takaa 
tuotteen toiminnan, jos toimialasäännöksiä ja  
tuotteen asennusohjeita noudatetaan.

Tekninen hyväksyntä
LK Lattiajärjestelmä on norjalaisen Sintefin hy-
väksymä rakentamismääräyksien TEK 10 mukai-
sesti.

Esitemateriaali
LK Lattialämmityksen esitemateriaali on  
saatavana LK:n verkkosivuilta osoitteesta  
www.lksystems.fi tai niitä voi tilata LK:n toimi-
pisteestä.

LK Internetissä
LK:n verkkosivuilla, www.lksystems.fi, on kaik-
ki tarvittavat tiedot LK Lattialämmityksestä. 
Sivuilta löydät aina teknisen kuvauksen,  suunni- 
ttelu- ja asennusohjeiden, käyttö- ja kunnossapito- 
ohjeiden, tuotevalikoiman sekä ympäristötieto-
jen viimeisimmät versiot.
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BIM Object

    
LK Systemsin tuotteita voi ladata 3D-objekteina 
osoitteesta www.bimobject.com. Ne ovat yh-
teensopivia Revitin ja AutoCADin, sekä muiden 
alan ohjelmien kanssa.
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