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VASTUUVAPAUSLAUSEKE 

CoolDownCrew on laatinut tämän LAVI COOL-järjestelmää käsittelevän oppaan ja koko sen sisällön pelkästään tietojen antamiseksi. Sisältö (piirrokset, 
logot, kuvakkeet, tekstit ja kuvat mukaan lukien) ovat tekijänoikeuksien alaisia ja maailmanlaajuisten tekijänoikeus- ja sopimusehtolakien suojaamia. 
Käyttämällä opasta sitoudut noudattamaan kaikkia maailmanlaajuisia tekijänoikeuslakeja. Minkä tahansa tämän pikaoppaan sisältämän osan 
muuttaminen tai käyttäminen muuhun tarkoitukseen on rikkomus CoolDownCrewn tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita omistusoikeuksia vastaan.  

Oppaan lähtökohtana on, että kaikkiin tarvittaviin turvatoimenpiteisiin on ryhdytty ja, että oppaan kuvaileman järjestelmän ja kaikki sen sisältämät 
komponentit valitsee, suunnittelee ja asentaa sekä käynnistää valtuutettu ja ammattitaitoinen suunnittelija ja asentaja (asennushetkellä) voimassa 
olevien, CoolDownCrewn toimittamien asennusohjeiden sekä kaikkien sovellettavissa olevien rakennus- ja putkityömääräysten ja muiden vaatimusten ja 
ohjeiden mukaisesti.  

Kyseistä järjestelmää tai mitään sen osaa ei ole altistettu (tilapäisesti tai jatkuvasti) tuotteeseen painettujen tai CoolDownCrewn toimittamissa ohjeissa 
ilmoitettujen lämpötila-, paine- ja/tai jänniterajoitusten ulkopuolisille olosuhteille. Kyseinen järjestelmä ja kaikki sen osat pidetään alkuperäisessä 
asennuspaikassa eikä niitä korjata, uudelleen sijoiteta tai muuteta ilman CoolDownCrewn kirjallista hyväksyntää.  

Kyseinen järjestelmä ja kaikki sen osat on liitetty putki-, lämmitys- ja/tai jäähdytystuotteisiin, jotka CoolDownCrew  on hyväksynyt tai määrittänyt 
sopivaksi. Kyseistä järjestelmää tai mitään sen osaa ei liitetä tai käytetä muiden kuin CoolDownCrew tuotteiden, osien tai komponenttien kanssa, ellei 
CoolDownCrew ole nimenomaisesti hyväksynyt tai määrittänyt niitä sopivaksi ja että, kyseisessä järjestelmässä tai missään osassa ei näy merkkejä 
muuttamisesta, väärinkäytöstä, riittämättömästä kunnossapidosta, epäasiallisesta varastoinnista, laiminlyönneistä tai tahattomista vaurioista ennen 
asennusta ja järjestelmän käyttöönottoa. Vaikka CoolDownCrew on tehnyt kaikkensa tämän oppaan tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, se ei 
kuitenkaan vakuuta tai takaa minkään tässä esitetyn tiedon oikeellisuutta.  

CoolDownCrew pidättää oikeuden muuttaa tässä oppaassa ilmoitettuja tietoja ja kuvauksia tai lopettaa kuvatun LAVI COOL -tuotteen valmistamisen 
koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitteita. Opas on laadittu "sellaisena kuin se on", ilman mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta. Tiedon 
oikeellisuus tulee tarkastaa puolueettoman henkilön toimesta ennen kuin sitä käytetään millään tavoin. CoolDownCrew sanoutuu irti täydessä 
lainsäädännön sallimassa laajuudessa kaikista suorista ja epäsuorista takuista, epäsuorat takuut kauppakelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn 
tarkoitukseen sekä loukkaamattomuudesta mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta. Tämä vastuuvapauslause käsittää oppaan tarkkuuden, 
luotettavuuden ja oikeellisuuden, mutta ei rajoitu siihen.  

Missään olosuhteissa CoolDownCrew ei voi pitää vastuussa mistään epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seurannallisista vahingoista tai 
menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet materiaalien tai oppaan tietojen käytöstä tai kyvyttömyydestä täyttää niitä, tai mistään virheiden, poisjättämisten 
tai muiden pikaoppaassa ilmenevien epätarkkuuksien aiheuttamista vaateista, silloinkaan, kun CoolDownCrew:lle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen 
mahdollisuudesta. Tämä vastuuvapauslauseke tai mitkään pikaoppaassa esitetyt varaukset eivät rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia. 
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LAVI COOL LATTIAVIILENNYS 
 

Viilennysjärjestelmällä tarkoitetaan rakennuksen lämpötilan alentamiseen kykenevää 
järjestelmää, joka on suunniteltu ylimääräisen lämpöenergian poistamiseen. Lattiaviilennys 
perustuu vesikiertoiseen lattialämmitysputkistoon, jota käytetään talvella lämmitykseen ja mitä 
voidaan hyödyntää kesällä viilennykseen.  

Lattialämmityksessä lämpö siirtyy ensin johtumalla, kun lattialämmitykseen käytettävä lämmin 
vesi luovuttaa lämpöä sitä ympäröiviin rakenteisiin. Ensin lattialämmitysputkeen ja sitä kautta 
lattian rakenteisiin lopulta lämmittäen lattian pintaa. Tämän jälkeen lämpö siirtyy lattiapinnasta 
oleskelutilaan lämpösäteilyllä lämmittäen tilassa olevia pintoja. Lattiaviilennyksessä toiminta on 
päinvastainen. Lattian pinnan viiletessä, alkaa se imemään lämpöä lämpöisemmistä pinnoista 
itseensä. Tällöin rakenteisiin sitoutunut lämpö siirtyy lattiarakenteesta lattialämmitysputken 
seinämän lävitse veteen, joka kuljettaa sen pois rakenteista LAVI COOL laitteelle. Lähtökohtaisesti 
lattialämmitysputkistossa kiertävän veden lämpötila, on lämmityskaudella n. 22–35 asteen välissä 
ja viilennyskaudella 18–25 asteen välissä. 

Koska jokainen rakennus on yksilöllinen, suunnitellaan lattialämmitys aina erikseen, jotta 
jokaiseen rakennukseen saadaan toimiva ja helppokäyttöinen lämmitysjärjestelmä. 
Lattialämmityssuunnitelmasta selviävät termostaattien sijoittelu, putkitus, jakotukkien sijoittelu 
sekä tarvittavat säätöarvot ja laskelmat. Tässä ohjeessa annetaan opastusta lattiaviilennyksen 
suunnitteluun lattialämmityksen rinnalla sekä mahdollisen lattiaviilennyksen jälkiasennuksen 
suunnittelemiseksi olemassa oleviin lattialämmitysjärjestelmiin. Lattialämmityssuunnitelman saat 
lattialämmitystoimittajalta tai kohteen LVI suunnittelijalta. Lisää tietoa LAVI COOL laitteesta ja sen 
asennuksesta löytyy LAVI COOL asennus- ja käyttöohjeesta. Tarvittaessa ota yhteyttä 
CoolDownCrew myyntiin. 

Lattialämmitysjärjestelmän muuttaminen 
lattiaviilennysjärjestelmäksi edellyttää kylmänlähdettä 
esim. maalämpökaivo kts. kuva 1. Energian 
hyödyntämisessä käytetään LAVI COOL viilennyksen 
ohjaus- ja pumppuryhmää kts. kuva 2. LAVI COOL 
hyödyntää maalämpökaivosta saatavaa kylmäenergiaa ja 
jäähdyttää lattialämmitysjärjestelmässä kiertävää 
lämmintä vettä. 

 

 
Kuva 1. Maalämpökaivo 
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LAVI COOL LATTIAVIILENNYKSEN SUUNNITTELUN PERUSTEET 
 

LAVI COOL laite asennetaan lämmityslaitteen ja lämmönjakojärjestelmän välille, jolloin se toimii 
itsenäisesti lämmönlähteen rinnalla kuva 1.  Tämä asettaa lämmönjako ja 
lämmöntuottojärjestelmän suunnitteluun ja kytkentään tiettyjä vaatimuksia.  

  
 

Kuva 2. LAVI COOL asennusperiaate. Lisää asennusohjeita eri LAVI COOL laitetyypeille sekä 
kytkennöille asennus- ja käyttöohjeessa. 

A. Lämmitys paluu maalämpöpumpulle 
B. Lämmitys meno maalämpöpumpulta 
C. Liuospiiri maasta maalämpöpumpulle 
D. Liuospiiri maahan maalämpöpumpulta 
E. Lämmitys / viilennyspiirien paluu 
F. Lämmitys / viilennyspiirien meno 
G. Lämmityspiirien paluu 
H. Lämmityspiirien meno 
1. LAVI COOL laite 
2. Sulkuventtiili 
3. Takaiskuventtiili 
4. Sulkuventtiili lianerottimella 
5. Vaihtoventtiili 
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Syöttöveden lämpötila viilennyksessä on vakio, jolloin suositellaan eri tilojen viilennyksen ja 
lämpötilan ohjaukseen huonetermostaatteja. Koska koko järjestelmä siirtyy viilennystilaan 
samanaikaisesti, on tärkeää rajata viilennys ainoastaan niihin tiloihin, joissa ei ole 
lämmitystarvetta samanaikaisesti. Kosteat tilat ovat suositeltavaa liittää ainoastaan 
lämmityspiiriin kuva 3. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on ne suljettava joko toimilaitteilla tai 
manuaalisesti viilennyskauden ajaksi. Lisätietoa LAVI COOL asennus- ja käyttöohjeessa. 

 

 

Kuva 3. Lattiaviilennyksen kosteiden tilojen suunnittelu pientaloon  

 

Lattiaviilennyksen teho perustuu samalla tavoin kuin lattialämmitys suureen säteilypinta-alaan, 
jonka vaikutus tilan operatiiviseen, eli ihmisen kokemaan lämpömukavuuteen on suuri. Lattian 
pinnan ja huoneilman lämpötilan pienelläkin erolla saadaan aikaan huomattava 
viilennyskapasiteetti.  Lattiaviilennyksestä saatava teho on näin ollen suuri ja tämä kannattaa 
huomioida LAVI COOL laitteen käyttöönottovaiheessa, koska tarkoituksenmukainen viilennys ei 
edellytä liian alhaista syöttövedenlämpötilaa.  
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Suuresta alasta saadaan enemmän tehoa ilman ilmankiertoa ja epämiellyttävän kylmiä pintoja. 
Tämä vähentää vedontunnetta sekä ilmanliikettä. Lattiaviilennystä ei edes huomaa toiminnassa. 

Lattialämmitysputkiston sijaitessa betonilaatassa on huomioitava, että paksut massiiviset 
betonirakenteet ovat hitaasti reagoivia järjestelmiä. Vasteaika on hidas ja tässä tapauksessa 
viilennystilan vaihtoja ei kannata tehdä kuin keväällä viilennyskauden alettua ja lämmitystilaan 
siirtyminen vasta viilennyskauden loputtua syksyllä. Liian nopeasti toistuvat vaihdot lämmitys- ja 
viilennystilan välillä aiheuttavat energianhukkaa, kun rakenteita lämmitetään ja viilennetään 
vuorotellen.  

LAVI COOL lattiaviilennyksen tavoitteena on siirtää kiinteistön lämpökuormia lattian kautta 
maahan, jolloin lämmön siirtyminen eri materiaalien välillä on hidasta.  

Kiinteistöjen lämpökuormista 52 % tulee suorana auringonsäteilynä ikkunoista. Auringon pelkkä 
lämpövaikutus ilmanlämpöön on vain 15 % ja rakenteisiin sitoutuneet muut lämpökuormat 
aiheuttavat 13 % huoneilman ylilämmöstä. Loput 20 % ylilämmöstä tulevat ihmisistä, koneista ja 
laitteista, ilmavirroista ja valaistuksesta. Etenkin betonirakenteisiin lämpöenergiana sitoutuva 
auringon säteily aiheuttaa suuren osan kiinteistön lämpökuormista kuva 4. Lattiaviilennyksellä 
voidaan suoraan reagoida tähän ylimääräiseen säteilyenergiana tulevaan lämpökuormaan, koska 
säteily tapahtuu lattianpinnalle. Lattialämmitysputkistossa kiertävä vesi lämpenee ja se kuljettaa 
auringon lämmön suoraan LAVI COOL laitteelle, joka taas ajaa aurinkoenergian lämpökaivoon.  

 

Kuva 4. Lattiaviilennyksen toiminta auringonsäteilyä vastaan 
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LATTIAVIILENNYKSEN VAIKUTUS SISÄILMAAN 
SEURANTAKOHTEESSA 

 

Asuntojen viilennys vaikuttaa sisäilman kosteuspitoisuuteen riippumatta siitä millä tavoin 
asuntoja viilennetään. Normaalissa asumisessa ei voida tuottaa valvottua laboratoriotason 
mikroilmastoa, jonka olosuhteet olisivat vakiot, koska ilmanvaihdon, ovien aukomisen ja 
normaalin elämisen kuten pyykkien ja astioiden pesun, ruuanlaiton sekä pesulla ja saunassa 
käymisen yhteydessä syntyy ylimääräistä kosteutta, mikä sitoutuu ilmaan. Yleensä nämä 
kosteuskuormat poistuvat ilmanvaihdon ja tuuletuksen kautta asunnoista. 

Alla olevissa kuvaajissa on esitetty 2 eri rivitaloyhtiön sisälämpötilat sekä suhteellinen 
ilmankosteus elokuussa 2021. Elokuu on valittu tarkastelukohdaksi siksi, että kohdekuukautena 
ilmenee Suomessa yleensä suurimmat ilmankosteuspitoisuudet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seurattujen rivitaloyhtiöiden etäisyys toisistaan 300 m. 

Yhtiöt sijaitsevat Vihdissä. 

Asuntojen lukumäärä molemmissa yhtiöissä 10 huoneistoa. 

Asunnot enimmäkseen 1h+k tai 2h+k. 

Kaikissa asunnoissa on saunatilat sekä nykyaikainen ilmanvaihto. 

LAVI COOL laitteistoilla lattiaan ajettavan viilennysveden lämpötila on asetettu 22 
asteeseen viilennyskaudella. 
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Asuntojen lämpötilat 
 

Lattiaviilennyksellä viilennettyjen asuntojen sisälämpötilat on esitetty kuvassa 5. Lämpötilat ovat 
olleet alimmillaan 17.5 astetta ja ylimmillään n. 26 astetta.  

Kuva 5. RIT 12 viilennyksellä sisälämpötila (Huomaa yksittäisen asunnon tehokas yö tuuletus tai 
mahdollisen ilmastointilaitteen erillisvaikutus sisälämpötiloissa yhdessä asunnossa) 

 

Kuvassa 6 näkyvät ilman viilennystä varustetun rivitalon sisälämpötilat. Rivitalon asunnoissa 
sisälämpötilat ovat olleet alimmillaan n. 18 astetta ja ylimmillään n. 27,5 astetta.  

Kuva 6. RIT 1 ei viilennystä lämpötilat 

 

Lattiaviilennyksellä varustetussa kohteessa on pelkästään 22 asteen syöttövedenlämpötilalla 
saatu leikattua asuntojen huippu sisälämpötiloja laskemaan n. 2 astetta verrattuna ilman 
viilennystä olleen kohteen sisälämpötiloihin. 
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Alla olevassa taulukossa on ilmatieteen laitoksen Vihdin (Maasojan) mittauspisteen 
lämpötilatietoja kohdekuukautena. 

Korkein lämpötila 
13.8.2021 

Alin lämpötila 
3.8.2021 

Lämpimin päivä 
8.8.2021 

Kylmin päivä 
23.8.2021 

Elokuun 
keskilämpö 

24.7 ˚C 2.3 ˚C 18.2 ˚C 11.4 ˚C 14.8 ˚C 
 

Taulukko 1. Ilmatieteen laitoksen Vihdin Maasojan mittauspisteen lämpötilatiedot Elokuu 2021 

 

Elokuussa eivät lämpötilat ole missään vaiheessa tarkastelujakson aikana ylittäneet 
sisälämpötiloja. Molemmissa kohteissa on auringonsäteilystä ja asumisesta syntyneet 
lämpökuormat nostaneet asuntojen sisälämpötiloja keskilämpötilaan verrattuna 10 astetta tai 
enemmän. Molemmissa kohteissa ei esim. Elokuun korkeimpana mitattuna lämpötila-
ajankohtana ole ollut sisälämpötiloissa mitattuna lämpimin päivä.  

Merkittävin yksittäinen ero löytyy lämpötilan tasaisuudesta. Lattiaviilennyskohteen sisälämpötila 
pysyy suhteellisen tasaisena lämpötilavaihteluista huolimatta verrattuna Maasojan 
mittausaseman ulkolämpötila mittaukseen tarkasteluajankohtana.  

 

Kuva 7. Maasojan mittausaseman lämpötilat elokuussa 2021. Punainen viiva tarkoittaa korkeinta 
lämpötilaa, Oranssi keskilämpötilaa ja sininen viiva kylmintä lämpötilaa.  
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Asuntojen suhteellinen kosteus 
 

Tarkastelujaksona seurattiin myös kohteiden ilmankosteuden kehitystä kyseisenä ajankohtana. 
Sisäilman suhteelliset kosteuspitoisuudet selviävät alla olevista kuvaajista kohteiden osalta.  

Kuva 8. RIT 12 viilennyksellä suhteellinen kosteus prosentti viilennystilanteessa. 

 

Kuva 9. RIT 1 ei viilennystä suhteellinen kosteus prosentti. 

 

Suurimmillaan sisäilman suhteellisen kosteuden prosentuaalinen erotus on ollut n. 12 % 
kohteiden välillä yhden yksittäisen asunnon kohdalla. Mitattu huippu viilennyskohteessa 
kyseisessä asunnossa on ollut n. 78 % ja kohteessa, jossa ei ole ollut viilennystä huippu on ollut n. 
66 %. Muiden asuntojen kohdalla keskimäärin suhteellinen kosteus prosentti on ollut 60 % 
luokkaa lattiaviilennyksellä varustetussa talossa ja ilman lattiaviilennystä olevassa rivitalossa, 
kosteus prosentti on ollut keskimäärin 50 % luokkaa.   
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Pääsääntöisesti asuntojen kosteuskäyrä ja suhteellinen kosteus noudattelevat samanlaista 
käyrää ja ovat lähes identtiset. Käyriä verrattaessa Maasojan mittauspisteen elokuun 
keskilämpötilakäyrään on huomattavissa, että asuntojen sisäilmankosteus noudattelee 
enemmän ulkoilmanlämpötilan muutosta, kuin sisälämpötilamuutosta asunnon sisällä.  

Ulkoilman viilentyessä, myös ilmansuhteellinen kosteus pienentyy ja se näkyy taas asunnoissa, 
joissa lämpötila pysyy ulkoilmaa korkeampana ja näin ollen pystyy sitomaan enemmän kosteutta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lattiaviilennyksen vaikutus huoneilman kosteuteen ja mahdolliseen kondenssin 
muodostumiseen on lähes olematon, jos viilennyksessä muistetaan pitää järki mukana. Tämä 
tulisi muistaa myös muilla viilennysratkaisuilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elokuun 2021 alin lämpötila 2.3˚C on mitattu 3.8.2021 Maasojan säähavainnointiasemalla.  

Asuntojen suhteellinen kosteus prosentti on ollut n. 30%-40%.  

Sisälämpötila alimmillaan 21 astetta lattiaviilennyksellä varustetussa yhtiössä ja 22,5 astetta 
ilman viilennystä varustetussa taloyhtiössä. 

Asunnoissa, joissa lämpötila ollut alimmillaan n. 22 astetta on ajanjaksona ollut 5,82 g/m3 
vesihöyryä. 

Ulkoilman suhteellinen kosteus prosentti on tuona ajankohtana ollut lähemmäs 100%, koska 
2,3 asteinen ilma pystyy sitomaan kosteutta n. 5,61 g/m3.  

Asunnoissa oleva vesihöyryn määrä on siis sama kuin ulkoilmassa. 
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LATTIAVIILENNYKSEN TEHO ERI LATTIARAKENTEISSA 
 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään eri lattiarakenteista saatavaa hetkellistä viilennystehoa 
mitoituslämpötilassa. Viilennystehot on simuloitu ja simuloinnissa käytetyt lamda (λ) arvot on 
ilmoitettu jokaisen rakenteen perässä. Lattiaan ajettava mitoituslämpötila simulointitapauksissa 
on 18 astetta. Tämä on alin suositeltava lämpötila mitä suositellaan lattiaan ajettavaksi ilman 
kondensoitumisriskiä. Lattiaviilennyksestä on mahdollista saada enemmän tehoa ajamalla 
lattiaan kylmempää vettä, mutta näissä tapauksissa kondenssin muodostumisen riski kasvaa ja 
tämä edellyttää tarkempaa seurantaa. Pääsääntöisesti suositeltava lattiaan ajettava lämpötila on 
n. 20 astetta. Ilmoitettua mitoituslämpötilaa eli suosituslämpötilaa alhaisempaa veden lämpötilaa 
voi suositella käytettäväksi ainoastaan paksummissa betonilattiarakenteissa. Yleisimmin kyseisiä 
tiloja löytyy teollisuuskiinteistöistä kuten varasto ja tuotantotilat sekä toimistorakennuksista.  

Simuloinnit ovat geneerisiä rakenne tarkasteluja, joilla on pyritty kuvaamaan yleisiä Suomessa 
käytettäviä rakenteita, jolloin niiden tuloksia voidaan hyödyntää laajemmin eri hankkeiden 
viilennystehon mitoitustehon suunnittelussa. Maanvaraisissa betonilattioissa on viilennysteho 
ilmoitettu ainoastaan ylöspäin. Osa tehosta jää saamatta, koska se suuntautuu maaperän 
suuntaan. Välipohjarakenteissa on ilmoitettu myös alakerran huonetilaan suuntautuvan 
viilennystehon määrä lattiaviilennystä käytettäessä. 

Simuloinnissa käytetty putkikoko on 20 mm. Putkikoon merkitys on vähäinen tehotarkastelun 
kannalta ja putkikoon valintaan vaikuttaa enemmän suunnitteluratkaisussa käytettävät 
piiripituudet, ja siitä muodostuvat painehäviöt sekä lattiarakenteet ja sitä kautta toteutusratkaisu. 
Putkijaolla voidaan kuitenkin tehdä suurempi vaikutus saatuun tehoon. Samalla tiheämpi 
putkijako mahdollistaa viilennyksen korkeammalla syöttövedenlämpötilalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mm PEX putken ja 16 mm PEX putken välinen ero viilennystehoon on n. 5 %. 

Viilennysteho PEX putki 20 mm putkijako k/k 300 saatu teho 15 W/m2 

Viilennysteho PEX putki 16 mm putkijako k/k 300 saatu teho 14 W/m2 

 

Putkijaolla, eli sillä kuinka tiheästi putkia lattiarakenteeseen asennetaan, on 
suurempi vaikutus tehoon, kuin itse putkikoolla. 

Putkijaon muutos k/k 300 -> k/k 200 lisää lattiasta saatavaa viilennystehoa 15% – 20%. 
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Lattialämmitysputkistoon ajettavan syöttöveden lämpötilalla voidaan tehdä vaikutusta lattiasta 
saatavaan tehoon. Syöttöveden muutoksen vaikutus ei ole täysin lineaarinen. Tätä lämpötilan 
vaikutusta voidaan todella karkeasti arvioida yksinkertaisella kaavalla hyödyntäen oppaasta 
löytyviä simulointitapauksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maanvarainen betonilattia rakenne 

parkettilattia 10 mm, betonivalu 80 mm, alapohjaeristys 150 mm, maa-aines. 

putkijako k/k 300 mm = saatu teho 21 W/m2. 

Syöttövedenlämpötilan 18 ˚C ja huonelämpötila 26 ˚C erotus = 8 ˚C 

21 W/m2 / 8 ˚C = 2,6 W/m2 / ˚C 

 

Tulokset 

Syöttövedenlämpötilan ollessa 20 ˚C ja huonelämpötilan 26 ˚C erotus on 6 ˚C  

2,6 W/m2 * (8 ˚C – 6 ˚C ) – 21 W/m2 = 15,8 W/m2 

Syöttövedenlämpötilan ollessa 18 ˚C ja huonelämpötilan 24 ˚C erotus on 6 ˚C 

2,6 W/m2 * (8 ˚C – 6 ˚C ) – 21 W/m2 = 15,8 W/m2 
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Maanvaraiset betonilattiarakenteet 
 

1. Pintamateriaali:  
a. 10 mm parketti (λ=0,276) 
b. 15 mm parketti (λ=0,276) + 2 mm 

Polyeteenikalvo  
c. 28 mm lankkulattia (λ=0,12)  
d. 10 mm klinkkeri (λ=2,1) 

2. Betonivalu 80 mm (λ=1,2)  
3. Alapohjaeristys 100 mm (λ=0,037)  
4. Maa-aines esim. 8-16 mm sepeli (λ=0,8368) 

 

 

 

 

Kuva 11. Maanvaraiset alapohjarakenteet sekä lattiapinnan lämpötilat mitoituslämpötilassa k/k 300 
jaolla 

 

Putki k/k Meno T˚ Paluu T˚ Huone T˚ Viilennysteho lattia 
Parkettilattia 10 mm 

20 x 2 200 mm 18 ˚C 21 ˚C 26 ˚C 26 W/m 2  
20 x 2 300 mm 18 ˚C 21 ˚C 26 ˚C 21 W/m 2  

Lankkulattia 28 mm 
20 x 2 200 mm 18 ˚C 21 ˚C 26 ˚C 14 W/m 2  
20 x 2 300 mm 18 ˚C 21 ˚C 26 ˚C 12 W/m 2  

Parkettilattia 15 mm + Polyeteenikalvo 2 mm 
20 x 2 300 mm 18 ˚C 21 ˚C 26 ˚C 18 W/m 2  

Klinkkeri 10 mm 
20 x 2 300 mm 18 ˚C 21 ˚C 26 ˚C 25 W/m 2  

 

Taulukko 2. Viilennysteho maanvaraisesta betonilattiasta 
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Betoniset välipohjarakenteet 
 

1. Pintamateriaali: 
a. 10 mm laatta (λ=0,7) 
b. 15 mm parketti (λ=0,276) ja askeläänieriste 

2 mm (λ=0,037) 
c. 5 mm muovimatto (λ=0,3) 

2. Betonivalu 50 mm – 100 mm (λ=1,8)  
3. Välipohjaeristys 25 mm - 50 mm (λ=0,037)  
4. Betonilaatta 200 mm (λ=1,8) tai ontelolaatta 265 

mm (λ=1,8)  

 
 

 
Kuva 12.  Betoninen välipohjarakenne sekä lattiapinnan lämpötilat mitoituslämpötilassa k/k 300 jaolla 

 

 

Putki k/k Meno T˚ Paluu T˚ Huone T˚ Teho lattia Teho katto 
Muovimatto 5 mm  

20 x 2 300 mm 18 ˚C 21 ˚C 26 ˚C 21 W/m 2  4 W/m 2  
20 x 2 300 mm 18 ˚C 23 ˚C 26 ˚C 17 W/m 2  3 W/m 2  

Parkettilattia 15 mm + Polyeteenikalvo 2 mm  
20 x 2 300 mm 18 ˚C 21 ˚C 26 ˚C 17 W/m 2  5 W/m 2  

Laatta 10 mm  
20 x 2 200 mm 18 ˚C 21 ˚C 26 ˚C 25 W/m 2  3-5 W/m 2  

 

Taulukko 3. Viilennysteho betonisessa välipohjarakenteessa 
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Puuvälipohjarakenteet 
 

1. Pintamateriaali 
a. 28 mm lankkulattia (λ=0,12)  
b. 10 mm parketti (λ=0,276) + 2 x 13 

mm kipsilevy (λ=0,1) 
2. Lämmönluovutuslevy 1 mm (λ=226)  
3. Harvalaudoitus k/k 150 (λ=0,12)  
4. Välipohjaeristys 100 mm (λ=0,037)  

 

 

  

Kuva 13. Puuvälipohja rakenteet ja lattiapinnan lämpötilat parkettilattia 10 mm + 2 x 13 mm kipsilevyt 
mitoituslämpötilassa k/k 300 jaolla 

 

 

Putki k/k Meno T˚ Paluu T˚ Huone T˚ Viilennysteho lattia 
Parkettilattia 10 mm 

20 x 2 300 mm 18 ˚C 21 ˚C 26 ˚C 12 W/m 2  
Lankkulattia 28 mm 

20 x 2 300 mm 18 ˚C 21 ˚C 26 ˚C 13 W/m 2  
 

Taulukko 4. Viilennysteho puuvälipohjarakenteessa 
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LAVI COOL PERIAATTELLINEN KYTKENTÄKAAVIO 

 

1. Maalämpöpumppu 
2. Kylmän veden syöttö 
3. Lämmin vesi 
4. Lämmityspiirit  
5. Lämmitys / viilennyspiirit 
6. Ohitus 
7. Varoryhmä  
8. Paisunta-astia lämmitys- ja 

viilennysjärjestelmä 

9. Vaihtoventtiili 
10. LAVI COOL 
11. LAVI COOL kytkentä  

a. maasta palaavaan linjaan  
b. maasta palaavaan ja maahan 

menevään linjaan 
12.  Paisunta-astia liuospiiri 
13. Liuostäyttö 
14. Lämpökaivo 
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LAVI COOL 
 

LAVI COOL mahdollistaa lämmitysjärjestelmien hyödyntämisen rakennusten viilennyksessä.  

LAVI COOL pienentää rakentamisen kustannuksia ja hiilijalanjälkeä.  

LAVI COOL mahdollistaa tehokkaan ilmaisen maaviileän hyödyntämisen viilennyksessä säästäen 
energiankulutuksessa ja kukkarossa.  

LAVI COOL viilennys toteutetaan itsenäisesti, jolloin se on sovitettavissa uusiin ja vanhoihin 
kiinteistöihin. 

 

 

www.cooldowncrew.com 

 

 

 

 


