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Lattialämmitys
Tuomas Palolahti, diplomi-insinööri
Projektinjohtaja, Mittaviiva Oy
tuomas.palolahti@mittaviiva.fi

Lattialämmitys koetaan yleisesti miellyttävänä,
koska lämmityslaitteet ovat piilossa eikä lämmi-
tys aiheuta kuumia pintoja. Lattialämmitykses-
sä lämpö jakautuu tasaisesti eikä lattialla ole ve-
don tunnetta. Lattialämmitys onkin yleistynyt
varsinkin pientaloissa.

Patteri- ja kattolämmitys eivät jaa lämpöä
yhtä tasaisesti kuin koko lattiaan sijoitettu läm-
mitysputkisto tai kaapeli. Lattialämmityksessä
lämmitysteho on jaettu koko lattiapinta-alalle,
jolloin lämpöä luovuttava pinta on suuri ja latti-
an pintalämpötila on vain muutaman asteen kor-
keampi kuin huonelämpötila.

Lattialämmityksessä ei saada riittävän läm-
mintä ilmakerrosta suurien ikkunoiden eteen
patterilämmityksen tavoin. Tihentämällä kaape-
loinnin tai putkiston asennusväliä ikkunoiden
edessä saadaan lisää lämmitystehoa kylmien
pintojen läheisyyteen. Lattialämmityksen tehoa
voidaan parantaa myös lattiapinnoitteen valin-
nalla. Laattalattia joko koko lattiapinnassa tai
vain kaistaleena kylmien pintojen vieressä pa-
rantaa lattialämmityksen tehokkuutta ja poistaa
vedon tunnetta ikkunan vieressä. Märkätiloissa
lattialämmitys tehostaa lattian kuivumista suih-
kun jälkeen ja on jalkapohjaan mukavan tuntui-
nen. Märkätilojen lattialämmityksen tulisikin
olla muuta asuntoa lämpimämpi.

Lattialämmitysjärjestelmät
Lattialämmitys voidaan toteuttaa joko sähkö-
lämmitteisenä, ilma- tai vesikiertoisena. Säh-
köinen lattialämmitys on rakennuskustannuk-
siltaan edullinen ja helposti säädettävissä eri ti-
lojen välillä huoneiden omilla termostaateilla.
Sähköllä toimiva lattialämmitys toteutetaan
lämmityskaapeleilla, kaapeliverkoilla tai -ma-
toilla sekä lämmityskelmuilla lattiarakenteesta
riippuen.

Vesikiertoinen lattialämmitys on muunto-
joustavampi, koska lämmitysmuotoa voidaan
vaihtaa lattioita aukaisematta. Vesikiertoisen
lattialämmityksen lämmönlähteenä voidaan
käyttää öljyä, puuta, maa- ja kaukolämpöä tai
suoraa sähköä. Lämmön lähteeksi sopii melkein

mikä tahansa, jolla saadaan vettä kuumennettua.
Itse lattialämmitysputkistoa ei tarvitse vaihtaa
vaan pelkästään lämpöä järjestelmään syöttävä
laite. Vesikiertoisessa lattialämmityksessä läm-
min vesi tuodaan syöttöputkilla lämmönlähteel-
tä jakotukeilla, joista lähtee huonetiloihin tilan
koosta riippuen yksi tai useampia lämmityspii-
rejä. Jokaista lämmityspiiriä voidaan säätää sää-
töventtiilillä, jolloin saadaan huonetilojen läm-
pötilat keskenään tasapainoon.

Ilmakiertoisessa lattialämmityksessä ilma
kiertää lattialaattaan valetussa suljetussa kana-
vistossa. Lämmitysyksikkö on myös valettu
laattaan. Lämmitysyksikkö voi olla sähköllä
lämpiävä tai siihen voidaan johtaa minkä tahan-
sa lämmitysmuodon lämmintä vettä. Ilmakier-
toinen kanavisto ei ole yhtä herkkä mekaanisille
vaurioille kuin sähkö- tai vesikiertoinen järjes-
telmä. Esimerkiksi jos väliseinän kiinnitysruuvi
puhkaisee ilmakanavan, ei syntynyt reikä hait-
taa järjestelmän toimintaa. Koska ilmakanavien
halkaisija on noin 50 mm, on betonilaatan pak-
suus ilmakiertoisessa lattialämmityksessä pal-
jon suurempi kuin muissa lattialämmitysmuo-
doissa. Kanavistoon saadaan kiertämään läm-
mintä ilmaa jo rakennusaikana erillisellä työ-
maalämmittimellä, jolloin myös laatan kuivu-
minen nopeutuu.

Lattialämmityksen
suunnittelu
Lämmitysjärjestelmän suunnittelua ja laiteva-
lintoja varten on selvitettävä rakennuksen tiedot
ja käyttäjän tarpeet. Ilmanvaihdon toteutustapa,
rakennuksen maantieteellinen sijainti ja raken-
teiden lämpöhäviöt vaikuttavat lattialämmityk-
sen tehontarpeeseen. Lämmitystehon lasken-
taan on ohjeita rakentamismääräyskokoelmas-
sa. Sähköyhtiö voi myös asettaa rajoituksia tai
ohjeita lämmitysjärjestelmille. Rakennuksen
käyttötarkoitus ja käyttäjien mieltymykset tulee
ottaa huomioon. Kustannukset ja huoltotarpeet
vaikuttavat järjestelmän valintaan. Samoin oh-
jaustarpeet eli huonekohtaiset säädöt, etäohjaus 457R
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sekä muut käyttömukavuuteen ja kustannuksiin
vaikuttavat tekijät tulee arvioida ennen järjestel-
män valintaa.

Kun vesikiertoisen lattialämmitysjärjestel-
män toimittaja on valittu ja lattialämmityssuun-
nitelmat ovat valmiit, toimitetaan suunnitelmat
sähkösuunnittelijalle. Sähkösuunnittelija tar-
kastaa, että järjestelmän termostaatit ja toimi-
laitteet ovat sijoitettu lopullisen lattialämmitys-
suunnitelman mukaisiin paikkoihin.

Lämpötilan säätö
Tilakohtaista ilman lämpötilaa voidaan rajoittaa
seinälle asennettavan huonetermostaatin ja ve-
sikiertoisessa lattialämmitysjärjestelmässä ja-
kotukilla olevan toimilaitteen avulla. Tiloihin,
joihin halutaan tietyn lämpöinen lattianpinta,
esimerkiksi pesutiloihin, asennetaan lämmityk-
sen säätöä varten lattiatermostaatti. Oleskeluti-
loihin asennetaan huonetermostaatti tai huone-
ja lattiatermostaatti. Lattiatermostaatti huoleh-
tii, että lattian lämpötila ei nouse liian korkeaksi.
Huonetermostaatti huolehtii siitä, että huoneil-
man lämpötila ei nouse liian korkeaksi. Vesi-
kiertoisessa lattialämmityksessä termostaatti ei
lisää huoneen lämpöä vaan katkaisee tai pienen-
tää huoneen lämmityspiirissä virtaavan veden
määrää varsinkin silloin, kun huoneeseen tulee
ulkopuolista lämpöä esimerkiksi auringon sätei-
lystä tai takasta. Vesikiertoisessa lattialämmi-
tysjärjestelmässä huonetilan lämpötilaa korote-
taan säätämällä jakotukilta huoneen lämmitys-
piirin virtaamaa suuremmaksi tai koko raken-
nuksen lämpötilaa korottamalla järjestelmään
syötettävän veden lämpötilaa. Tasaisen lämmön
aikaansaamiseksi lattialämmitysautomatiikka
mittaa ulkoilman lämpötilaa ja nostaa tai laskee
järjestelmään syötettävän veden lämpötilaa.
Lämpötiloja säädettäessä on hyvä muistaa, että
lattialämmitys reagoi hitaasti säätämiseen. Be-
tonilaatan paksuudesta riippuen säädön vaiku-
tus tuntuu vasta noin vuorokauden kuluttua sää-
tämisestä.

Sähköllä toimivan lattialämmityksen säätö ja
ohjaus on yleensä yhdistelmä tilakohtaisia ter-
mostaatteja tai huoneyksiköitä ja keskuskytken-
töjä. Käytössä voi olla myös keskitetty tai ha-
jautettu säätöjärjestelmä. Sähkölämmityksen
ohjauksen tulee ottaa huomioon, että sähkö-
verkkoa ei rasiteta hetkittäisesti liikaa eikä ylite-
tä sähköliittymän huipputehoa. Pääsulakkeen
koko vaikuttaa liittymismaksuihin ja mahdolli-
sesti myös kiinteisiin vuosimaksuihin. Huippu-
tehoa rajoitetaan yleisimmin ristikytkennällä.
Pientaloissa ristikytkentä yleensä tarkoittaa sitä,
että kiukaan ollessa päällä kytkeytyy osasta ti-
loista lämmitys pois päältä. Lämmityksen oh-
jausjärjestelmiin voidaan tehdä erilaisia ohjel-

mia, esimerkiksi lämpötilan pudotuksia tai va-
raavan lämmityksen ohjausta ulkolämpötilan
mukaan. Ohjausjärjestelmiin on saatavana
myös etäkäyttöratkaisuja, jolloin internetin tai
GSM-puhelimen avulla voidaan valvoa tai ohja-
ta lämmitysjärjestelmää.

Varaava lattiarakenne
Betonilattioissa voidaan käyttää hyväksi lattian
lämmönvarauskykyä. Betonilaattaa voidaan
lämmittää sinä vuorokauden aikana, jolloin
energia on halvempaa, esimerkiksi yösähköllä.
Varaavaa lämmitystä käytettäessä tulee ohjaus-
järjestelmän kuitenkin ottaa huomioon lattiara-
kenteen varaustehon määrä ja ulkolämpötila,
jotta huonelämpötila ei vaihtele epämukavan
paljon. Lämmön varaukseen tarkoitetun be-
tonilaatan tulee olla noin 120 mm paksu, jotta
sillä on riittävä lämmönvarauskyky. Yösähköllä
lämmitettäessä ohuempi laatta joudutaan läm-
mittämään liian kuumaksi ja paksumpaa laattaa
ei ehditä lämmittämään tarpeeksi halvan sähkön
aikana. Osittain varaava järjestelmä voi olla toi-
mivampi kuin täysin varaava järjestelmä. Osit-
tain varaavassa järjestelmässä laattaa lämmite-
tään suurimmaksi osaksi yösähköllä ja tiettyyn
rajaan asti lämpöä ylläpidetään päivällä. Tällöin
järjestelmää ei tarvitse mitoittaa yöajan huippu-
tehon mukaan ja tilan lämpötila pysyy tasaisem-
pana.

Lämmityksen sijainti lattiarakenteessa aihe-
uttaa suuremman lämpöhäviön kuin patterilla
tuotettu lämpö. Lämpöhäviö aiheuttaa puoles-
taan kustannusten nousua. Kustannusten nousua
voidaan pienentää varaamalla lämpöä lattiara-
kenteeseen. Huonetilan lämpötilaa voidaan
myös pitää matalampana, sillä lämmin lattia te-
kee sen mahdolliseksi miellyttävyyden kärsi-
mättä. Lattian pintamateriaali vaikuttaa lat-
tialämmityksen tehokkuuteen. Paksu eristävä
materiaali ei sovellu pintamateriaaliksi. Esimer-
kiksi puulattian suurimmaksi paksuudeksi suo-
sitellaan 23–25 mm. Materiaalivalmistajalta tu-
leekin aina varmistaa tuotteen soveltuvuus lat-
tialämmityksen kanssa käytettäväksi.

Lattialämmityksen asennus
Sähköisen lattialämmityksen kaapelit tai vesi-
kiertoisen lattialämmityksen putkien asennusta-
pa, tyyppi ja teho riippuvat siitä millaiseen lat-
tiarakenteeseen niitä asennetaan. Betonilattiaan
ei sovellu sama lämmityskaapeli kuin puu- ja le-
vylattioihin. Lattialämmityksen kannalta paras
lattiarakenne on betonilaatta. Betoni varaa ja
luovuttaa lämpöä hyvin.
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Kipsilevylattioissa pitää putkisto tai kaapeli
asentaa kipsilevysuikaleiden väliin. Putken ym-
pärystä täytetään esimerkiksi saneerauslaastilla.
Putkituksen ja kaapelin asennusväli riippuu
asennuspaikasta ja lattiarakenteesta. Ikkunoi-
den vieressä asennusvälin tulee olla pienempi
kuin keskellä huonetta, jotta lämpötila saadaan
miellyttäväksi koko huoneessa. Takkojen ja vä-
liseinien alle ei kaapeleita asenneta. WC-istui-
met suositellaan kiinnitettäväksi liimaamalla,
jotta kiinnitysruuvit eivät vahingoita istuimen
alla kulkevia lattialämmityskaapeleita tai -put-
kia.

Lämpökaapelimattoja ja -verkkoja käytetään
tyypillisesti korjauskohteissa, joissa asennusti-
laa on vähän. Kaapelimattojen ja -verkkojen
asennustyö on myös nopeampaa kuin keloilta
rullattavien lämpökaapeleiden. Lämmitysmatot
ja -verkot asennetaan vanhan lattian päälle teh-
tävään tasoitekerrokseen.

Lastulevylattiaan asennetaan sähkökaapeli
käsittelemällä lastulevy pohjustusaineella ja
kiinnittämällä levyyn teräsverkko kuumaliimal-
la ja/tai sinkiläpistoolilla. Lämpökaapeli kiinni-
tetään verkkoon nippusiteellä, asennuspannalla
ja/tai kuumaliimalla niin, ettei kaapeli pääse ta-
soituksen aikana nousemaan pintaan. Lattiaan
levitetään lattiatasoite, jonka päälle asennetaan

lattiapinnoite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ohutta lämpö-
mattoa, joka kiinnittyy levyn pintaan lämmitys-
maton pohjassa olevan liimapinnan avulla.

Vesikiertoinen lattialämmitys suositellaan
asennettavaksi spiraaliasennuksena. Spiraali-
asennuksessa järjestelmään menevä lämmin ja
takaisin palaava viilentynyt vesi kulkevat vie-
rekkäisissä putkissa, jolloin lattiaan ei muodos-
tu kylmiä ja kuumia alueita. Ikkunoiden viereen
voidaan asentaa oma lämmityspiiri tiheällä put-
kivälillä ja muualle huoneeseen oma lämmitys-
piiri harvemmalla putkivälillä. Tällöin kumpaa-
kin piiriä säädetään jakotukilta erikseen ja koko
tilaan luodaan tasainen lämpö. Vastaavasti put-
kisto voidaan asentaa kiertämään ensin ikkunoi-
den ja muiden kylmien pintojen eteen ja sitten
keskemmälle tilaa.

Vesikiertoisen lattialämmityksen putkikoko-
na käytetään halkaisijaltaan 10–25 mm putkea.
Putken kokoon vaikuttaa lämmitettävien tilojen
pinta-ala ja tilavuus, lämmityspiirien pituus
sekä tilojen vaatimustaso. Putkikoko puolestaan
vaikuttaa kiertovesipumpun energiankulutuk-
seen ja veden virtausnopeuteen. Putkikoko ja
putkiston asennusvälit on suunniteltava aina
kohdekohtaisesti, jotta saadaan miellyttävä ja
kustannustehokas lämmitysratkaisu. Syöttöput-
ket, jotka tuovat lämpimän veden lämmityslait-
teelta jakotukeille ovat halkaisijaltaan 17–32 mm.

Vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukit
asennetaan tarkoitusta varten valmistettuun ja-
kokaappiin tai jakotukki kiinnitetään seinään.
Usein seinää ei ole lattian valuvaiheessa vielä
tehty, joten jakotukille pitää rakentaa väliaikai-
nen teline. Jakotukki suojataan heti asennuksen
jälkeen. Jakotukille tulevat syöttöputket ja läm-
mitysputket joudutaan taivuttamaan pienellä
kääntösäteellä jakotukin alla, joten on suositel-
tavaa käyttää ohjauskaaria. Ohjauskaaret estä-
vät putkia lommahtamasta ja niiden avulla saa-
daan putkitus pysymään valun aikana paikal-
laan. Jakotukkiin merkitään selkeästi kaikki
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Kuva 1. Lattialämmitys kipsilevylattiassa.

Kuva 2. Vesikiertoisen lattialämmitysputkiston
asennus.R
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lämmityspiirit. Jakotukin lähelle tulee usein ti-
heä putkitus. Lattian liiallisen lämpiämisen es-
tämiseksi voidaan osa putkista sijoittaa suoja-
putkeen, jolloin lämmön johtuminen lattiaan
pienenee. Jakotukin juureen tehdään korotusva-
lu, joka vesieristetään. Jakotukin mahdollinen
vuoto tulee ilmi heti korotusvalun takia eikä vet-
tä pääse vuotamaan rakenteisiin. Jos lämmitys-
putki menee kantavan seinän läpi tai liikun-
tasauman yli, putki on asennettava suojaput-
keen, jolloin rakenteet voivat liikkua putkea ra-
sittamatta.

Putkitus asennetaan suunnitelman mukaisella
jaolla välttäen liian tiukkoja taivutuksia. Jos
putki lommahtaa taivutettaessa, se on vaihdetta-
va kokonaan uuteen. Lämmitysputkien paikat
kannattaa hahmotella tussilla lattiaan, jolloin
asennus on helpompaa. Putket kiinnitetään be-
tonilaatan raudoitusverkkoon muovikiinnik-
keillä, jotka samalla nostavat verkon sopivalle
korkeudelle. Putkitus voidaan myös asentaa
putkipidikelistoihin tai asennuslevyihin, jolloin
raudoitusverkko tulee putkituksen päälle. Kiin-
nitys raudoitusverkkoon voidaan tehdä myös
nippusiteillä tai rautalangalla, jolloin verkko on
nostettava korokepaloilla oikeaan korkeuteen.
Kiinnitystapa on varmistettava aina materiaali-
valmistajalta. Levyrakenteisissa lattioissa putki
kiinnitetään muovisilla naulakiinnikkeillä. Säh-
köputkitusten ja viemäreiden kohdalla on var-
mistettava etteivät lämmitysputket nouse pin-
taan. Putkiston tiiviys tarkastetaan ennen be-
tonilaatan valua painekokeella. Jäätymisvaaran
vuoksi painekoe tehdään aina paineilmalla.

Lämmityskaapelit ja -putkistot valokuvataan
ennen niiden peittämistä, jotta väliseiniä tai ka-
lusteita kiinnitettäessä voidaan varmistua, ettei
porata lämmitysputkistoon tai -kaapeliin. Myös
betonilaatan kosteusmittauspisteet mietitään jo
ennen betonivalua, merkitään muistiin piirus-
tuksiin ja valokuvataan.

Tarkempaa tietoa sähkölämmityksen suun-
nittelusta ja toteutuksesta löytyy esimerkiksi
Sähkölämmitysfoorum ry:n sivuilta
http://www.sahkolammitysfoorumi.com

Lämmityksen tehon- ja energiatarpeen las-
kentaan on ohjeita Suomen Rakentamismää-
räyskokoelmassa http://www.ymparisto.fi.

Lattialämmitys

460

Kuva 3. Jakotukin korotusvalu.

Kuva 4. Vesikiertoinen lattialämmitys asennettuna ennen valua.R
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