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1. Lattialämmityksen perusteet 

Vesikiertoinen lattialämmitys on rakenteeltaan yksinkertainen ja toimintavarma, kun se rakennetaan 
tukevalle ja lämpöä johtavalle pohjalle korkealaatuisista komponenteista huomioiden tilojen erilaiset 
lämpötehon tarpeet sekä sen käytännön toteutuksesta vastaavat valtuutetut ammattitaitoiset ja 
kokeneet suunnittelijat ja asentajat. 
 
Toimiva ja energiatehokas lattialämmitys rakentuu seuraavista elementeistä: 
 
Lunova lattialämmitys rakennetaan laadukkaista osista. Viisikerroksinen, happidiffuusiosuojattu PE-RT 
putkisto on suunniteltu lattialämmityksen tarpeisiin. Kompaktissa RST-jakotukissa on tarkka 
jakotukkikohtainen linjasäätöventtiili. Jakotukin läpinäkyvät piirikohtaiset virtausmittarit 
mahdollistavat myös virtaaman silmämääräisen toteamisen sekä tarkan säädön. Termostaateissa 
käytetään veden virtausta säätelevää, erittäin tarkkaa mikroprosessoriohjausta.  
 
Koska kaikkien tilojen lattioihin menee samanlämpöinen vesi (pois lukien suositellusti shuntatut 
kosteat tilat), toteutuksessa kiinnitetään huomiota putkituksen tasapainoon. Suuren neliölämpötehon 
tarpeen tiloihin asennetaan enemmän (tiheämmin) putkea kuin pienen neliölämpötehon tarpeen 
omaaviin tiloihin. Tavallinen putkitusväli on 150–300 mm, mutta esimerkiksi suurten ikkunapintojen 
kohdalla voidaan käyttää jopa 75 mm putkitusväliä. Ulkoseinien ja ikkunoiden edustalle tehtävät 
reuna-alueet sekä spiraaliputkitus, joka minimoi 180 asteen taivutukset, parantavat lattian 
tasalämpöisyyttä. 
 
Lattialämmitysputket valetaan paikoilleen joko betoni- tai kipsivalulaattaan tai levyrakenteisissa 
lattioissa valulla täytettyyn uraan. Valu varmistaa optimaalisen lämmönjohtumisen. Samalla putki 
sidotaan kiinteästi massaan eikä se pääse elämään. Valun sisällä lattialämmitysputki toimii 
luotettavasti, äänettömästi ja huoltovapaasti vuosikymmeniä. 
 
Käytännön toteutus suunnittelusta asennukseen suoritetaan vuosikymmenten kokemuksen omaavien 
Lunova ammattilaisten johdolla. 
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2. Esimerkkejä lattiarakenteista 
 
Lattialämmitys voidaan periaatteessa asentaa kaikenlaisiin lattioihin. Tavoitteena on tehdä rakenteesta 
mahdollisimman yhtenäinen ”kelluva” laatta, jota ei ole sidottu kiinteisiin rakenteisiin. 
Lattialämmitykselle paras materiaali on betoni- tai kipsivalu, mutta myös levyrakenteet, joissa 
käytetään remonttilaastia tai vastaavia pinnoitteita, ovat toimivia vaihtoehtoja. 
 
Tavallisimmat alapohjan lattiarakenteet: 

 
Vesikiertoinen lattialämmitys ei vaadi normaalia paksumpaa eristystä, koska lattia ei ole huonelämpöä 
juurikaan lämpimämpi. Lattialämmitys tulee kuitenkin ottaa huomioon rakenteiden suunnittelussa. 
Myös eristeiden huolelliseen asennukseen tulee kiinnittää huomiota. Kun betonilaatan paksuus on 60–
80 mm, saadaan huoneiden lämpötila pidettyä tasaisena, vaikka ulkolämpötila vaihtelisi paljonkin. Jos 
laatan paksuus on suurempi, lämmityksen reagointikyky hidastuu. Tällaisissa tilanteissa, joissa laatan 
paksuutta joudutaan esim. kantavuuden vuoksi kasvattamaan, on peruslaatalle rakennettu alapohja 
suositeltavampi rakenne. 
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Tavallisimmat välipohjan lattiarakenteet 
 

 
Jotta lattialaatan lujuus pysyisi riittävän suurena, tulee käyttövesi- ja sähköputket asentaa 
lämpöeristeessä olevaan kouruun. Putkivedot tulee suunnitella siten, etteivät ne tule ristikkäin eivätkä 
nouse ylös pintalaattaa ohentamaan. Jos pintalaatasta ei saa valettua tarpeeksi paksua, se ei ole 
tukeva alusta lämpöputkistolle.  
 
Myös kuivakaivoja käytettäessä on varsinainen lattiakaivo asennettava korotusrenkailla niin syvälle, 
ettei kuivakaivon yhdysputki nosta lämpöputkia ohentamaan pintalaattaa. 
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Lämpöputket kiinnitetään valmiiseen pohjaan suunnitelman mukaisesti, minkä jälkeen putkien väliin 
ruuvataan paksuudeltaan 15 mm:n kipsilevykaistaleet. 150 mm putkiväliin käytetään 100 mm leveitä ja 
225 mm putkiväleihin 180 mm levyisiä kaistaleita. Seinänvierustoilla kaistasta tehdään 50 mm leveä. 
Näin rakennettuun pohjaan jää lämpöputkille 45–50 mm urat, jotka täytetään sopivalla massalla tai 
remonttilaastilla, johon on sekoitettu puolet muuraushiekkaa. Jos lattian pintamateriaaliksi tulee 
parketti tai puu, voidaan pinta kiinnittää suoraan tähän pohjaan. Laatta, (ohut)laminaatti tai 
muovimatto vaativat pintaan vielä erikoiskovan kipsilevykerroksen (EK 9–13 mm). 
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3. Lunova -lattialämmityksen urakkarajat 

Edustajan kanssa sovitaan urakkarajat tapauskohtaisesti. 
Normaalisti Lunova-lattialämmitys asennettuna sisältää: 
 

● suunnittelun eli lämpötekniset laskelmat sekä putkituskuvat 
● lattialämmitysputkiston tarvikkeineen sekä niiden asennuksen 
● paineistus eli putkiston tiiviyden tarkastus paineilmalla 
● järjestelmän tasapainotus 

 
Mikäli asiakas hoitaa asennuksen itse, on Lunova-edustajan tai valtuutetun asentajan suoritettava 
lopputarkastus työmaalla. Silloin täytetään myös takuun ehtona oleva Lunova-
lattialämmitysjärjestelmän asennuspöytäkirja. Asiakkaan toimitettava kuvat kaikista putkipiireistä ja 
jakotukeista liitteiksi asennuspöytäkirjaan. 
 

Rakennusurakka (RU) 
Tähän kuuluvat asennuksen valmistelun rakennustekniset työt, kuten lämpöeristeet, reunanauha ja 
betoniverkko, samoin jakotukkitelineiden valmistus ja jakokaappien kaikkien osien asennus. 
Rakennustöiden edetessä on jakotukki suojattava, jotta se säilyy puhtaana. 
 

Putkiurakka (PU) 
Tähän kuuluvat putkikytkennät lämmönjakohuoneessa sekä syöttöputkien asennus jakotukeille. 
Samoin järjestelmän täyttö vedellä sekä ilmaus ja säätöyksikön asennus kuuluvat putkiurakoitsijalle. 
 

Sähköurakka (SU) 
Sähköurakointiin kuuluu mahdollisten lattialämmityksen huonetermostaattien johdotus ja kytkentä 
sekä säätöautomatiikan sähköistäminen. 
On tärkeää informoida myös sähkösuunnittelijaa mahdollisista huonetermostaateista. 
 

Tilaajan toimet ennen järjestelmän asennusta: 
 

1. Lämpöeristeet ja raudoitusverkko ovat asennetut. 
2. Jakotukin Lunova syöttöputket on asennettu lämpöeristeessä olevaan uraan raudoitusverkon 

alle, jos ne on tilattu ja toimitettu etukäteen. Tai syöttöputkia varten on urattu päällimmäiseen 
eristekerrokseen 80mm leveä ja 50mm syvä ura (kts. suunnitelma). 

3. Reunanauha on asennettu lämpöeristeiden yhteydessä (jos ne kuuluvat toimitukseen). 
4. Väliseinien ja ovien kohdat on merkitty piirtämällä. 
5. Kantaviin seiniin on tehty reiät mahdollisille putkien läpivienneille. 
6. Jakotukin kiinnityskehikko on valmis ja asennettu ohjeen mukaisesti (jos uppokaappi sisältyy 

toimitukseen) 
7. Jakotukin kiinnitystelineet on tehty ohjeiden mukaan, mikäli seinää, johon tukki kiinnitetään, ei 

ole vielä asennuksen ajankohtana olemassa. 
 

Ilmoita mahdollisista rakennemuutoksista VÄLITTÖMÄSTI Lunova -edustajalle! 
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4. Rakennustekniset vaatimukset 

Lämpöeristeet 
 
Normaalit eristepaksuudet riittävät hyvin lattialämmitykselle. Maavaraisen laatan kanssa käytetään 
XPS-eristeitä, esim. Finnfoamia normaalien vaatimusten mukaisesti. Eristelevykerrokset tulee asetella 
limittäin, jolloin niiden väliin on helppo tehdä kourut mahdollisille syöttö-, käyttövesi- ja sähköputkille. 
Putkikourujen päälle kannattaa levittää rakennusmuovi, joka tekee kelluvasta pintalaatasta 
mahdollisimman tasapaksuisen ja estää valumakiinnikkeiden syntymisen valuvaiheessa. Myös 
välipohjarakenteissa tulee käyttää ohutta eriste- ja rakennusmuovikerrosta erottamassa kelluvaa 
pintalaattaa betonivälipohjasta. Välipohjan lämpöeriste toimii myös äänieristeenä. 
 

Reunanauha ja liikuntasauma 
 
Pintalaattaa valettaessa tavoitteena on mahdollisimman ehjä ja kaikista kiinteistä rakenteista irti 
oleva laatta. Tätä auttaa betonin ominaisuus kutistua kuivuessaan. Laatan reunoilla ja tarvittavissa 
kohdissa käytetään reunanauhaa, joka eristää valun valmiista rakenteista ja joustaa tarvittaessa niin, 
ettei laatta murru. Reunanauha katkaisee myös äänen kulkemista rakenteisiin etenkin kerrostaloissa. 
Reunanauha asennetaan seinää vasten päällimmäisen eristelevyn puristukseen. 
 
Jos pohjalaatan päälle on muurattu väliseiniä, voidaan pintalaatta tehdä huonekohtaiseksi. 
Oviaukkoihin tehdään liikuntasaumat katkaisemalla betoniverkko ja tekemällä betoniin oven kohdalle 
pintahaava. Jos laatta kuivuessaan murtuu, se tapahtuu hallitusti. Liikuntasaumojen yli kulkevien 
lämpöputkien päälle asetetaan sauman kohdalle 300 mm matkalle suojaputket, jotka estävät suoraan 
putkiin kohdistuvan rasituksen. Lopullisesti liikuntasaumojen tarpeellisuuden määrittää 
rakennesuunnittelija. 
 

Lämpökatko kynnyksissä 
 
Säilytystiloissa, autotalleissa ja vastaavissa sisälattia ja ulos ulottuva kynnys valetaan usein kiinni 
toisiinsa. Tällainen rakenne muodostaa tehokkaan kylmäsillan, joka saattaa joissain tilanteissa 
jäädyttää lämmitysputken. Myös lämpövuodon vuoksi tällaiset kylmäsillat tulisi katkaista. 
Lämpökatkon voi tehdä helposti esim. reunanauhalla, joka katkaisee kylmäsillan tehokkaasti. 
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Suojaputkien asennus syöttö-, sähkö- ja käyttövesiputkille 
 
Lämpöputkien tulisi olla valettu tukevasti tasapaksuun ja ehjään betoniin eivätkä ne saa nousta liian 
pintaan. Siksi kaikki yli 15 mm halkaisijaltaan olevat putkivedot tulisi tehdä lämpöeristeeseen 
kaiverrettuihin uriin. Jakotukin syöttöputken suojaputkia saa kolmella halkaisijalla 28 mm, 34 mm ja 
50 mm. Käyttöveden suojaputkien halkaisija on 28 mm ja sähköputkien yleensä 20–25 mm. 
 
Ura-asennuksen lisäksi putkivedot suunnitellaan harkiten, jotta laatan alle ei jäisi koholla olevia 
risteyskohtia. Jos risteyksiä tulee, ne tulisi upottaa eristeeseen huolellisesti ja mielellään peittää 
rakennusmuovilla ennen betoniristikon asennusta, jotta laattaan ei syntyisi heikkoja kohtia. 
 
Putkien pintaan nousut tehdään putkiohjauskaarilla, jotka estävät niitä taittumasta ja vapauttavat 
jännityksen. Syöttöputkien päät tulpataan tai teipataan kytkemiseen saakka, jotta niihin ei joudu 
rakennuspölyä tai betonia. 
 
Levylattia-asennuksissa putkia kiinnitettäessä pitää huomioida kiinnikkeiden naulapituus ja se että 
putki on riittävästi irti levyn alapinnasta. 
 

Betoniverkon asennus 
 
Betoniverkko pitää lattialaatan koossa ja yhtenäisenä, vaikka siihen tulisi halkeamia tai sen pohja 
pettäisi. Huolellisesti raudoitettu betonilaatta estää ulkoisten rasitusten välittymisen lämpöputkiin ja 
pitää ne varmasti paikoillaan. 
 
Lunova suosittelee 4–6 mm langasta tehdyn 150 mm lankavälin levyverkon käyttöä 
lattialämmitysputkien kiinnitykseen. Hennot rullaverkot eivät ole tarpeeksi suoria lattialämmityksen 
tarpeisiin. Tilaajan on ilmoitettava käyttämänsä verkon paksuus ja silmäkoko ennen järjestelmän 
suunnittelua, mikäli se poikkeaa edellä mainitusta. 
 
Verkkojen oikea asennus helpottaa myös lämmitysputkiston kiinnitystä; siihen tulee kiinnittää 
huomiota. Esimerkiksi uloin lanka tulisi asentaa n. 50 mm ulkoseinästä, jotta lämmitysputki saadaan 
asennettua riittävän lähelle seinää. Myös verkkojen yhdistäminen tulisi tehdä niin, että 
lämmitysputkien suuntaiset langat menevät kohdakkain ja verkkojen reunat silmävälin verran 
toistensa päälle. 
 

Seinien ja oviaukkojen merkitseminen 
 
Oviaukot väliseinät, takat, portaiden kiinnityspisteet ym. kohteet, joihin ei tule lämpöputkitusta, tulee 
merkitä piirtämällä lämpöeristeeseen. 
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Jakokaapin runkoasennus 
 
Jakotukki voidaan sijoittaa seinään upotettuun kaappiin. Kaapin runko asennetaan koolausten väliin tai 
väliaikaiseen telineeseen (katso ohje), jos väliseinät rakennetaan vasta myöhemmässä vaiheessa. 
 
Rungon ylätason tulee olla vähintään 680 mm valmiista lattiasta. Komeroon asennettavan jakokaapin 
rungon asennuskorkeutta kasvatetaan kaapiston sokkelin verran, eli noin 200 mm. Kaapin säätöjalat 
tukevoittavat asennusta huomattavasti, ja niillä voi säätää kaapin asennuskorkeutta tarpeen mukaan, 
kuitenkin enintään +200 mm. 
 
Uppo-asennuskaapin kehys ja ovi säilytetään tallessa rakennusvaiheen ajan ja asennetaan 
viimeistelyvaiheessa. Pinta-asennuskaappi asennetaan jakotukin päälle sisustusvaiheessa. Sen syvyys 
on 130 mm. 
 

Lunova jakotukkikaappien mallit ja mitat 
 

Pintakaapit A B C 
550P 550mm 710mm 130mm 
850P 850mm 710mm 130mm 
1000P 1000mm 710mm 130mm 
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Uppokaapit A B C D E 
550U 617mm 785-885mm 80-120mm 550mm 751-851mm 
850U 917mm 785-885mm 80-120mm 850mm 751-851mm 
1000U 1067mm 785-885mm 80-120mm 1000mm 751-851mm 

 
 

 
 
  



11 
 

LUNOVA LATTIALÄMMITYS 
WWW.LUNOVA.FI 

Jakotukin väliaikainen kiinnitysteline 
 
Jos jakotukin kiinnitysseinäksi suunniteltua seinää ei ole rakennettu ennen asennusta, jakotukille on 
tehtävä tukeva teline. Telineeseen tarvitaan kaksi poikittaista 22x100 lautaa. Alemman laudan 
yläreunan tulee olla 400 mm lämpöeristeestä ja ylemmän 700 mm. Jos telineessä käytetään lautojen 
sijaan levyä, sen yläreunan on oltava 700 mm ja alareunan 300 mm korkeudella lattian 
lämpöeristeestä. 
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5. Lattialämmityksen asennus ja asennuspöytäkirja 

Lunovan 5-kerroksinen PE-RT lattialämmitysputkisto voidaan asentaa kaikissa 

olosuhteissa, pakkasasennukset sovittava erikseen. 

 

 

Lunova RST-jakotukki 
 
Jakotukki asennetaan paikoilleen ensimmäiseksi ennen lämpöputkien vetämistä. Putkiston toinen pää 
kiinnitetään jakotukkiin ennen asennuksen aloittamista. Putkistovedon jälkeen myös toinen pää 
liitetään heti paikoilleen jakotukkiin. Näin putkiin ei pääse likaa. 
 
Asennuksen yhteydessä jakotukkiin merkitään huonejärjestys näkyvästi ja pysyvästi. Samalla 
jakotukkiin kirjataan myös Lunova lattialämmityssuunnitelmaan merkitty projektinumero. 
 
Lunovan RST-jakotukki toimitetaan määrämittaisena ilman lohkojen välisiä liitoksia. Tämä minimoi 
vuotoriskit. Sulku- ja säätöventtiilien liitoksissa on käytetty tiivisteitä, jotka vähentävät niiden 
vuotoriskiä ja nopeuttaa asennusta. 
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Jakotukin saa joko ¾” (R20) tai 1” (R25) päätysarjalla. Myös linjaventtiilit ovat samankokoiset. Koko 
määräytyy jakotukkipiirin kokonaisvirtaaman perusteella, joka sisältyy rakennuskohteen laskelmiin. 
Päätysarjat kiinnitetään jakotukkiin väliholkeilla. 
 
Alemmassa jakotukissa ovat piirikohtaiset sulkuventtiilit ja mahdolliset termostaatin toimilaitteet. 
Myös koko jakotukin sulkuventtiili on alemmassa jakotukissa. 
 
Piirien säätöventtiilit ovat ylemmässä jakotukissa, mikä mahdollistaa riittävän tilan helpommalle 
säätämiselle. Säätöventtiileissä on erittäin laaja säätöalue, mikä takaa sopivan piirikohtaisen 
virtaaman kaikkiin kohteisiin. Ylemmässä jakotukissa on myös mittausyhtein varustettu jakotukin 
linjasäätöventtiili (TA TBV-C 20- tai 25 mm), jonka avulla eri jakotukkien virtaamat tasapainotetaan 
laskelmien mukaisiksi. Lämpöputkipiirien yhteet on varustettu lisävarusteet mahdollistavilla ¾” (R20) -
vakiokierteillä. 
 
Muoviputkiliittimet tiivistetään paikoilleen O-renkailla, minkä lisäksi putken päälle tulee liitoksen 
avaamisen ja uudelleen kiristämisen mahdollistava helmiliitin. 
 
Putket on katkaistava muoviputkileikkurilla, jotta katkaisukohdasta tulee terävä ja jäystevapaa. 
 
Jakotukit kiinnitetään yhteen kiinnitysraudoilla, jotka kiinnitetään jakokaappiin. Jos jakokaappia ei ole, 
jakotukki kiinnitetään seinään tai väliaikaiseen telineeseen. Kiinnitysruuvien väli on 315 mm. 
 
Jakotukki on mahdollista koota oikea- tai vasenkätiseksi sen mukaan kummalta puolelta syöttöputket 
tulevat tukille. 
 

Lunova -jakotukkien (LJT) mitat ja suositellut jakokaapit 
Piirien lukumäärä Jakotukin leveys 

(sis. 25mm päätysarjan 
ja kulmaliittimet) 

Suositeltu uppokaappi Suositeltu pintakaappi 

2 420mm 550U 550P 
3 470mm 550U 550P 
4 520mm 550U 550P 
5 570mm 850U 850P 
6 620mm 850U 850P 
7 670mm 850U 850P 
8 720mm 850U 850P 
9 770mm 850U 850P 
10 820mm 850U 850P 
11 870mm 1000U 1000P 
12 920mm 1000U 1000P 

 

Putkiohjauskaari 
 
Putkien pintaannostoissa käytetään putkiohjauskaaria. Niillä saadaan poistettua putken jännitys, putki 
jää vapaaksi, ja asennustyön lopputulos on siisti. 
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Putkitussuunnitelma ja sen merkinnät 
 
Lunova lattialämmitysjärjestelmään sisältyy aina lattialämmityssuunnitelma ja siihen liittyvät 
laskelmat. Suunnitelmasta selviää putkikoko, jakotukkien paikat, -koko ja piirijako, putkien 
asennusvälit ja putkipiirien pituudet sekä syöttöputken reitit. 
 

 
 
Esimerkkikuva putkitussuunnitelmasta. 
 
JT-2 tarkoittaa jakotukkia nro. 2. Se on tyyppiä LJT-8 eli kahdeksanpiirinen, ja siihen tulee 850mm 
leveä pintakaappi. JT-1 on kaksipiirinen ns. kostean tilan jakotukki, ja sille rakennetaan 
erillisshunttaus, eli sille voidaan syöttää lämpimämpää vettä. 
 
Esim. MH2:ssa on yksi putkipiiri, ja sillä muodostetaan ensiksi ns. reuna-alue 150 mm:n välein 6 putkea 
ja tämän jälkeen sillä täytetään huoneen keskiosa 300 mm:n putkivälillä. Putkia on suunnitelman 
mukaisesti 8 rinnakkain. Piirin kokonaispituus on 50 metriä. Piiriä ohjaa termostaatti nro. 2.2. 
 
Termostaatti nro. 2.4 ohjaa olohuoneen ja ruokailutila/keittiön keskialueita. 
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Putket ja putkitus 
 
Lunova -lattialämmitysputket on happidiffuusiosuojattu. Ne estävät hapen imeytymisen veteen, jolloin 
se ei pääse aiheuttamaan korroosiota piirin teräsosiin, putkistoon, varaajaan tai lämmityskattilaan. UV-
suojaavalla polyeteenikerroksella varustettu happidiffuusiosuoja on putken sisällä, jolloin sen 
vaurioitumisriski on minimaalinen. 
 
Lunova-putket ovat erittäin taipuisia. Pienin sallittu taivutushalkaisija on 10 x putken ulkohalkaisija, 
käytännössä n. 15 cm. Jos putkia taivutetaan jyrkemmin, ne voivat taittua eli lommahtaa, mikä estää 
virtauksen. Jos jokin putkista pääsee taittumaan, koko piiri on vaihdettava, jotta putkiin ei jää sisäisiä 
vaurioita. 
 
Lunova-lattialämmitysputkistot suunnitellaan ja asennetaan spiraalimuotoon. Lämpimin vesi ohjataan 
sinne, missä tarve on suurin, ja siitä muodostuu reuna-alue. Lämpöputkia ei tule puukiukaiden, 
takkojen tai leivinuunien alle, joten ne on merkittävä suunnitelmaan ja osoitettava putkiasentajalle. 
 
WC-pöntöt tulisi kiinnittää varmuuden vuoksi liimamassalla, vaikka niiden alle ei yleensä lämpöputkia 
vedetä. Jos putket joudutaan vetämään väliseinien alta, tulee alitus mitoittaa tarkkaan, jotta 
alajuoksun kiinnitys ei vaurioittaisi putkia. 
 
Kun asennetaan liikuntasauman tai kantavan seinän läpi, käytetään suojaputkea, joka vapauttaa 
lämpöputken rasitukselta rakenteiden eläessä. 
 

Lattialämmitysputken asennus 
 
Lattialämmitysputket kiinnitetään betoniverkkoon pääosin koneellisesti sidontalangalla. Verkossa 
tulee olla tilaajan valmiiksi asentamat raudoituskorokkeet, jotka varmistavat, että verkko pysyy 
suorassa, eivätkä kiinnikkeet painu eristeeseen. Levyrakenteisissa lattioissa putkiston asentamiseen 
käytetään muovisia naulakiinnikkeitä. Mikäli putket kiinnitetään suoraan eristeeseen, käytetään U-
hakasia. 
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Paineistus 

 
Lattialämmitysputkiston tiiviys tarkistetaan paineilmalla aina ennen valua. Paineilmaa käytetään 
veden sijaan jäätymisvaaran vuoksi. Putket pidetään paineistettuina 2–3 bar valun aikana, jolloin ne 
kestävät rasitusta paremmin. Jakotukki muovitetaan ennen valua, jotta se pysyy puhtaana 
rakennuksen työmaa ajan. 
 

Asennuspöytäkirja 
 
Lunova-lattialämmityksen takuu edellyttää asennuspöytäkirjan huolellista täyttämistä ja sen 
toimittamista Lunova Oy:lle tai sen edustajalle. Asennus-, asiakas- ja rakennuskohdetietojen lisäksi 
asennuspöytäkirjaan tulee kirjata tiedot mahdollisista muutoksista suunnitelmiin ja putkitusratkaisuihin 
sekä rakennussuosituspoikkeukset. Jos asennuksen suorittaa joku muu kuin Lunovan valtuuttama 
asentaja, tulee piirit valokuvata ja kuvat liittää asennuspöytäkirjaan. 
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6. Putkiston täyttö, ilmaus ja lämmityksen aloitus 

Täytön ohessa tehtävä ilmaus on järjestelmän luotettavan toiminnan kannalta erittäin tärkeä 
toimenpide. Ilmaus koskee jakotukin lisäksi syöttöputkia ja lämmönlähdettä. Talviasennuksessa täyttö 
voidaan tehdä vasta, kun rakenteiden peruslämpö on saatu niin korkeaksi, ettei vesi pääse jäätymään 
putkistossa. Jos tämä ei ole mahdollista voidaan putkistossa käyttää myös pakkasnestettä, 30 % 
etyyliglykolia/70 % vettä. Pakkasnesteen lämmönluovutuskyky on n. 5 % huonompi kuin pelkällä 
vedellä. Pakkasnesteen käyttö edellyttää lämmönvaihtimen. 
 

Täyttö ja ilmaus: 
 
Aluksi täytetään paluupuolen syöttöputki, sen jälkeen veden kiertosuunnan mukaisesti syöttöputki ja 
sitten piiri kerrallaan seuraavasti: 
 
1.Sulje jakotukista kaikki sulkuventtiilit paitsi paluupuolen sulku syöttöputkeen. Piirien säätöventtiilit 
voi jättää auki. 
2. Liitä muoviletku paluupuolen jakotukin ilmausyhteeseen (R20), laita letkun toinen pää viemäriin. 
3. Syötä vettä putkeen, kunnes kuplia ei enää tule. 
4. Sulje paluupuolen pääventtiili. Syöttöputki on nyt valmis. 
5. Avaa menopuolen jakotukilta sulku, linjasäätöventtiili ja ensimmäisen piirin sulkuventtiili (sininen 
nuppi). Syötä vettä, kunnes kuplia ei enää tule, niin ensimmäinen piiri on ilmattu. Sulje ensimmäisen 
piirin venttiili. 
6. Avaa seuraavan piirin sulkuventtiili ja toista edellinen. Tee ilmaus kaikille piireille samalla tavoin. 
7. Juoksuta piirien ilmauksen jälkeen vettä putkiston läpi jakotukin kaikkien piirien venttiilit auki. 
8. Sulje ilmausyhde, avaa paluupuolen sulkuventtiili ja nosta järjestelmän esipaine n. 0,4 bar + 0,2 bar/ 
lisäasuinkerros. 
9. Käynnistä kiertovesipumppu. 
 

 
 
 
 
 
 



18 
 

LUNOVA LATTIALÄMMITYS 
WWW.LUNOVA.FI 

Lämmityksen aloitus 
 
Lunova järjestelmä on heti käyttövalmis, kun järjestelmä on täytetty vedellä ja ilmattu. Menoveden 
lämpötila lämmitystä aloitettaessa on valittava kyseiseen lattiamateriaaliin sopivaksi 
 

7. Säätöautomatiikka 
 
Säätöautomatiikka ohjaa lattialämmitysputkiin oikean lämpöistä vettä ulkoilman lämpötilan 
perusteella. Ulkolämpötilan laskiessa automatiikka avaa sekoitusventtiiliä ja päästää putkistoon 
lämpimämpää vettä. Säätöautomatiikka sisältyy yleensä lämmönlähteeseen esim. maalämpö- tai vesi- 
ilma-lämpöpumppuun, eikä sisälly Lunova toimitukseen. 
 
Koska säätöautomatiikalla on keskeinen rooli lämmitysjärjestelmän toiminnassa sen tulisi olla 
ominaisuuksiltaan lattialämmitykselle sopiva. Etenkin menoveden säätökäyrän on oltava riittävän 
loiva, jotta tarkka säätö on mahdollinen. 
 
Säätöautomatiikkaa voidaan valvoa asentamalla jakotukin yhteyteen meno- ja paluuputkille tarkat 
lämpömittarit. Menoveden lämpötilat saattavat vaihdella paljon, mutta omakotitaloille voidaan antaa 
karkeat keskiarvot: 
 

Ulkolämpötila Menoveden lämpötila 
10°C 25°C 
+/-0°C 28°C 
-10°C 31°C 
-26°C 36°C 
-38°C 45°C 

 

8. Huonekohtaiset termostaatit ja toimilaitteet 
 
Jos tilan lämpötila nousee yli asetetun, huonekohtainen termostaatti pyrkii säätämään tilan lämpötilaa 
rajoittamalla jakotukin toimilaitteen avulla veden kiertoa lämmityspiirissä.  
 
Termostaatit ja toimilaitteet kytketään 230 V jännitteeseen ja sähkönkulutus toimilaitetta kohti on 2 W. 
Yksi termostaatti ohjaa enintään viittä toimilaitetta. 
 
Termostaatin ja toimilaitteen kytkennän saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Kytkentäohje on 
toimitettava sähkösuunnittelijalle ja samalla selvitettävä minne termostaatit asennetaan ja missä 
niiden piirin jakotukki sijaitsee. 
 
Lunova-toimilaitteen kytkentäjohdon pituus on n. 80 cm. Kytkentäkotelo tulisi asentaa 
jakotukkikaappiin tai sen puuttuessa lähelle jakotukkia. Jännitteensyöttöön riittää MMJ 3x1.5 N 
 
Lunova-toimilaite on IP54 suojattu ja siinä on kätevä manual opening toiminto, joka mahdollistaa 
termostaatti ohjauksen ohituksen, eli ns. ”takkatoiminnon”.  
 
Huonetermostaatti asennetaan sisäseinälle sopivalle korkeudelle (n.1,5 m) sellaiseen paikkaan, jossa 
esimerkiksi auringon tai takan häiriölämpö ei pääse vaikuttamaan sen toimintaan. 
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Kun termostaatti aktivoi toimilaitteen, eli lämpötilaa nostetaan, avautuu venttiili ja toimilaitteen nuppi 
nousee ylös. Tällöin lämmityspiirissä on virtaus. Toimilaite myös lämpenee käytössä, mikä on aivan 
normaalia. 
 
Toimilaitteen päällä oleva nuppi (auto/manual valitsin) kertoo sen tilan. Jos toimilaite on aktiivinen ja 
piiri on avoinna, nousee nuppi n. 5mm irti toimilaitteen rungosta. Kiinni-asennossa toimilaite on 
jännitteetön ja nuppi on kiinni toimilaitteen rungossa. 
 

 
 
Lattialämpösuunnitelman mukaiset termostaatit ja toimilaitteet kuuluvat Lunova -toimitukseen. 
Sähkötyöt ja muut tarvikkeet sisältyvät urakan ulkopuolisiin sähkötöihin (SU). 
 

Kytkentäkaaviot ja termostaattien kaapelointi (ohjeellinen) 
 
Kytkennän toimivuus on aina varmistettava. 
 
Termostaattien / toimilaitteiden ryhmäsyöttökaapeli (esim. MMJ 3x1.5S) ryhmäkeskukselta (10A) 
kaapeloidaan jakotukin läheisyyteen (suositus: jakotukki kaappiin) asennettavaan jakorasiaan (esim. 
AP9) huomioiden, että toimilaitteen kaapelin pituus on noin 80cm.  
 
Termostaatit kaapeloidaan (esim. MMJ 4x1.5S tai MMJ 3x1.5N) jakorasialle jokainen omanaan tai 
ketjutettuna huomioiden. että jakorasialle tulee jokaiselta termostaatilta oma johdin, joka ohjaa ko. 
tilan toimilaitteita. 
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Kytkentäkaavio, Lunova Standard 
 

 
 
Kytkentäkaavio, Icon 
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Kytkentäkaavio, Lunova Cube 
 

 
 
Kytkentäkaavio, Nova Silent 
 

 



22 
 

LUNOVA LATTIALÄMMITYS 
WWW.LUNOVA.FI 

9. Lunova järjestelmän säätäminen 
 
Jakotukkipiirejä kuristamalla jokaiseen piiriin saadaan suunnitelman mukainen virtaus litroina 
minuutissa. Piirin painehäviö riippuu sen pituudesta ja virtausmäärästä. Piirejä, jotka ovat muita 
lyhyempiä tai joissa virtaus on vähäisempi, tulee kuristaa halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. 
 
Mikäli kohteessa on useampi kuin yksi jakotukki, linjasäätöventtiileillä tasapainotetaan jokaiselle 
jakotukille sille laskettu virtaama. 
 
Tarvittavat säätöarvot löytyvät Lunova lattialämmitys suunnitelman laskelma osiosta: 
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Jakotukkien tasapainotussäätö 
 
Jakotukin pääventtiili on menopuolen linjasäätöventtiili. Sitä käytetään jakotukkien paine-eron 
tasaamiseen, eli jakotukkien tasapainottamiseen. Lunova käyttää linjasäätöventtiileinä TA:n TBV-C 
venttiileitä, joissa on virtauksensäätö, maksimirajoitus sekä paine-eron ja virtauksen mittaus sekä 
sulku. Lunovan suunnitelmassa olevasta laskelmasta löytyvät jakotukkien esisäätöarvot, joiden avulla 
kunkin linjasäätöventtiilin esisäätöarvo säädetään laskelman mukaiseksi. 
 

TA:n linjasäätöventtiilin säätöasettelu: 
 
TBV-C toimitetaan punaisella suojahatulla varustettuna. Suojahattua käytetään venttiilin sulkemiseen. 
TBV-C on toimitettaessa täysin auki -asennossa, joten se pitää säätää ennen käyttöönottoa. Jos 
venttiiliin halutaan esimerkiksi asentoa 5 vastaava esisäätöarvo, säädetään venttiili 
näin: 
1. Laita esisäätötyökalu (TA nro 52 133–100) venttiiliin 
2. Käännä esisäätötyökalua siten, että asento 5 tulee 
rungon osoittimen kohdalle. 
3. Poista esisäätötyökalu. Venttiilin esisäätö on valmis. 
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Jakotukkipiirien säätäminen 
 
Piirikohtaisella säädöllä eri huoneet saadaan keskenään tasapainoon. Lunova-suunnitelmaan sisältyy 
laskelma, josta löydät jokaiselle lämmityspiirille lasketun vesivirran (l/min). Lämpötasapainon 
saavuttamiseksi on jakotukin eri piirit tasapainotettava keskenään. 
 
Laskelman sarake (ES) ilmoittaa kunkin piirin esisäätöarvon. Ylemmässä jakotukissa olevan 
virtausmittarin punainen lukitusrengas poistetaan, tämän jälkeen alla olevaa mustaa säätörengas 
kierretään ensin kiinni ja sitten kierroksia auki esisäätöarvon ilmoittama määrä. Esim ES 4 tarkoittaa 
että säätörengasta kierretään neljä täyttä kierosta auki. 
 

 
 
 
Kun jakotukissa kiertää vesi, voidaan laskelman mukaiset virtaamat todentaa virtausmittarin 
asteikolta ja suorittaa mahdollinen hienosäätö. 
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10. Tarkastustoimenpiteet 
 
Vuosittainen järjestelmän paineen tarkastus. 
 

11. Mahdolliset toimintahäiriöt 
 
Koska lattialämmitys itsessään on toimintavarma ja yksinkertainen kokonaisuus, jossa on harvoja 
vikaantuvia komponentteja, on häiriön syy usein jossain järjestelmän ulkopuolisessa osassa. Lunova-
asiantuntijoilla on kuitenkin laaja kokemus kokonaisjärjestelmistä, joten he osaavat auttaa ongelman 
paikantamisessa. 
 

Jos koko kiinteistössä on liian viileää tai lämmintä: 
 
Menovesi voi olla liian kylmää tai lämmintä, jos säätöautomatiikka ei toimi halutulla tavalla tai 
lämpökäyrä on vääränlainen. 
 
Kiertovesipumppu on saattanut jäädä matalalle pyörimisnopeudelle, jolloin piireissä ei ole suunniteltua 
virtausta. Etenkin pitkissä piireissä ei virtaa tarpeeksi vettä. 
 
Tarkista ilmanvaihdon virtaamat ja lämpötasot. 
 

Jos yksittäisessä huoneessa on liian viileää tai lämmintä: 
 
Piirin on voinut päästä ilmaa. 
 
Huonetermostaatin kytkentä voi olla virheellinen, tai se on rikkoutunut. 
 
Tarkista että toimilaitteet ovat paikoillaan ja että ne toimivat. 
 


