
Teknisen laiTeTilan koko
Teknisen tilan koko ja vaaditut ominaisuudet riippuvat sinne sijoitetuista laitteista ja lämmönlähteistä. 

lämpöpumppujen, aurinkoenergian ja muiden uusien ratkaisujen yhteydessä myös teknisten tilojen tarpeet 

muuttuvat. Rakennuksissa, joissa on siirrytty öljy- tai hiililämmityksestä kaukolämpöön, on usein riittävän 

suuret tekniset tilat. alun perin kaukolämpöä käyttäneissä taloissa tilan tarve voi sen sijaan olla ongelma. 

Jos suunnitelmissa on hyödyntää lisätilaa pyörävarastosta tai vanhasta pannuhuoneesta, kannattaa jo etu-

käteen varmistaa, että tilat ovat palo-, ääni- ja kosteusteknisesti soveltuvia suunniteltuun käyttöön. Myös 

laitteiden huollolle on muistettava varata riittävästi tilaa.

• Poistoilmalämpöpumppu katolla, yksi varaaja: ≈ 4–5 m²

• Puskurivaraaja käyttöveden lämmitykseen: <2 m² 

• Poistoilma- tai maalämpöpumppu teknisessä tilassa,  
 kaksi varaajaa: ≈15 m²

esiMeRkkeJä TilanTaRPeesTa  
(olemassa olevien laitteiden lisäksi):

Teknisen tilan vedeneristys ja kosteus-
vahinkojen ehkäisy
Tiloissa, joihin tulee lämminvesivaraajia ja/tai lämmön-
tuotto- ja siirtolaitteita, on oltava lattiakaivo. laitteet on 
sijoitettava lattiakaivoon nähden niin, että vesi pääsee 
lattiakaivoon haittaa aiheuttamatta. Myös lattian vesieris-
tystä suositellaan. laitteistot on suunniteltava ja rakennet-
tava niin, että mahdolliset vuodot voidaan havaita ennen 
kuin ne ovat aiheuttaneet laajaa vesi- tai kosteusvahinkoa. 

Lisätietoa kosteiden tilojen suunnitteluun löytyy 
rakennusmääräyskokoelman osasta C2 Kosteus – 
määräykset ja ohjeet.

Teknisen tilan paloturvallisuus
Kerrostalot ovat pääosin paloluokassa P1. Puukerros
talot kuuluvat paloluokkaan P2. osastoivien rakenteiden 
on oltava palonkestoltaan vähintään ei60, palokuormasta 
riippuen jopa EI120 täyttäviä. Teknisiä tiloja ei saa käyttää 
varastointiin, sillä ylimääräiset tavarat lisäävät palokuor-
maa ja savuntuottoa. lisäksi ne voivat palon sattuessa 
vaikeuttaa sammutustöitä.

energiavaraajat voidaan sijoittaa myös teknisen tilan ulko-
puolelle, jos tilassa on lattiakaivo. Varaajia ei kuitenkaan 
voi sijoittaa porraskäytäviin, sillä useimmissa varaajissa 
eristeenä käytetty polyuretaani tuottaa palossa runsaasti 
savua. Tehtäessä aukkoja palo-osastojen välille on huoleh-
dittava asianmukaisista palokatkoista.

Sähköliittymä
suurien lämpöpumppujärjestelmien yhteydessä on huo-
mioitava kiinteistön pääsulakkeen nimellisvirta. Tarvit-
taessa sulakekokoa on kasvatettava, jolloin on otettava 
yhteyttä sähköverkon haltijaan. Joissain tapauksissa sähkö-
kaapelointi joudutaan uusimaan muuntajalta kiinteistölle. 
sähkölaitteiden virranotto ei saa ylittää liittymän kokoa 
missään tilanteessa. Tämän vuoksi lämpöpumput ja muut 
usein käynnistyvät suurta käynnistysvirtaa tarvitsevat lait-
teet tulee varustaa riittävällä virran rajoituksella.

Teknisen laitetilan koko
kun olemassa olevaan tekniseen tilaan sijoitetaan lämpö-
pumppuja ja varaajia, on varmistettava, että niille on riittä-
västi tilaa, ja että laitteita pystytään huoltamaan. Riippuen 
laitteistosta tilantarve voi vaihdella merkittävästi. Huolto-
tilaa laitteiden ympärillä tulee olla vähintään 600 mm 
huoltoa tarvitsevilla sivuilla, tai sen verran kuin laitteiston 
huoltaminen vaatii. kaukolämmön mittauskeskuksen eteen 
varataan vapaata huoltotilaa 800 mm sen koko pituudelta. 
sähkölaitteille on varattava sähköturvallisuusmääräysten 
mukainen huoltotila. 

Hybridijärjestelmissä tilaa tarvitaan lämmönvaihtimille,    
energiavaraajille ja teknisille laitteille. Poisto ilma lämpö-
pumppu voidaan sijoittaa joko tekniseen tilaan tai joissain 
tapauksissa rakennuksen katolle. käyttöveden tuottaminen 
vaatii yleensä oman puskurivaraajansa. aurinkolämpöjärjes-
telmissä varaajakapasiteettia tarvitaan järjestelmän koosta 
ja mitoituksesta riippuen muutamasta sadasta litrasta usei-
siin kuutioihin. 
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