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1. Hankkeen tausta
Hankkeen toteuttajan, FISE Oy:n, yhtenä toimintamuotona on koota
rakennusvirheitä, ja tuottaa ja julkaista niistä rakentamisen virhekortteja,
joiden tavoitteena on jakaa informaatiota toteutuneista ja virheiksi
tulkituista ongelmatilanteista, niiden taustoista ja ennaltaehkäisemisestä.
Rakennusvirhepankki sijaitsee verkko-osoitteessa
https://fise.fi/rakennusvirhepankki/. Se on avoimesti kaikkien
hyödynnettävissä.
FISE tuottaa ja ylläpitää rakennusvirhepankkia voittoa tavoittelematta.
Virhekortit tuotetaan hankkeissa, joita ovat tähän mennessä avustaneet
mm. ympäristöministeriö ja Rakennustuotteiden Laatu Säätio sr. Kortit
ovat maksuttomia ja niistä ei synny FISE Oy:lle liikevoittoa.
Rakennusvirhepankki on nähty tärkeäksi FISEn henkilöpätevyyspalvelua
täydentäväksi rakennusalaa edistäväksi toiminnoksi.
FISEn rakennusvirhepankissa ei tätä hanketta aiemmin ollut
rakennuspalotapahtumiin liittyviä virhekortteja, joten idea niiden
tuottamiseksi otettiin FISEssä innostuneesti vastaan. Tavoitteeksi
asetettiin käynnistää rakennusvirhepankissa aihepiiriltään uusi
aluevaltaus: paloaiheiset virhekortit. Hankkeelle haettiin ja saatiin
avustusta Palosuojelurahastolta.
Hankkeen työsuunnitelman mukaisesti tavoitteena oli laatia savupiippuja
ja tulisijoja koskevia virhekortteja yhteensä 10 kpl.
Rakennusvirhepankin periaatteiden mukaisesti virheen taustalla on oikea
toteutunut ja virheeksi tulkittu ongelmatilanne. Myös läheltä-piti tilanteet
luetaan tällaisiksi, jos niiden taustalta on löydettävissä selkeitä puutteita.
Merkittävin ongelmatilanteen aiheuttaja on voinut olla:
 suunnitteluvaiheen virhe
 materiaalivirhe
 toteutusvaiheen virhe (valmistus/asennus)
 menettelytapaan liittyvä virhe (esim. tiedonkulku
projektiorganisaatiossa ei toimi)
 ylläpidon virhe.
Ongelmatilanne on voinut aiheutua puutteesta yhdessä edellä mainituista
tekijöistä, mutta yleensä virheeseen on vaikuttanut monen osatekijän
puutteet. Aina ei pystytä yksilöimään kaikkia ongelmatilanteiden syitä ja
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virheen toteutuminen on pitkän aikavälin erilaisten olosuhteiden ja
laiminlyöntien tulos. Tällaisissa tapauksissa pyritään löytämään ongelman
pääasiallinen syy, jonka eliminoimisella ongelman toistuminen
ehkäistään.
Laadittavissa virhekorteissa kuvataan toteutunut ongelmatilanne
puhtaasti tekniseltä kannalta ilman tuotenimiä tai osapuolia. Virhekorttiin
kootaan puolueettomien asiantuntijoiden arvio virheestä:
 sen keskeisistä syistä ja taustoista
 virheen aiheuttamat erityiset riskit
 virheen aiheuttamat ongelmat (turvallisuus- ja terveellisyyshaitat ja
välilliset ongelmat)
 virheen korjaaminen
 virheen ennaltaehkäiseminen kannalta hyvän rakentamistavan
mukainen ratkaisu voimassa olevien määräysten ja ohjeiden
mukaan.

2. Hankkeen tavoitteet
Hankkeessa tuotettujen virhekorttien tavoitteena oli lisätä avoimuutta ja
tietoa savupiippu- ja tulisijatoimialalla suunnittelijoiden, valmistajien,
asentajien, rakennusvalvontojen ja paloviranomaisten sekä nuohoojien
keskuudessa, jotta vastaavat kuvatut ongelmatilanteet ennaltaehkäistään
tulevaisuudessa. Virhekorttien avulla pyrittiin myös löytämään eri
ongelmatilanteisiin ja kohteisiin soveltuvia virheiden korjaamistapoja,
joilla ongelman muodostanut tilanne voitaisiin korjata paloturvalliseksi.
Lisääntyneen tiedon avulla pyrittiin myös kiinnittämään alan valmistajien
huomiota tuotteidensa asennusohjeiden selkeyteen ja tapoihin, joilla
varmistetaan ohjeiden ymmärtäminen oikealla tavalla. Tämä oli erityisen
tärkeää tuotteiden ja kohteiden kohdalla, joissa asennus hoidetaan
omatoimisesti ilman asiantuntevaa ammattilaista.
Paloviranomaisten ja nuohoojien suorittamien tarkastusten yhteydessä
tavoitteena oli vaikuttaa tuotetulla valistusaineistolla myös tulisijojen
käyttäjien toimintaan ja ylläpitoon.
Valistushanke oli erityisen ajankohtainen viime vuosina tapahtuneiden
savupiippuja ja tulisijoja koskeneiden merkittävien säädösuudistusten
seurauksena. Virhekorttien lähdeluettelossa esitettiin tärkeimmät
ajantasaiset säädökset ja ohjeet, joista lukija voi etsiä lisätietoa aiheesta.
Tavoitteena oli myös kehittää systemaattinen toimintamalli virheiden
keräämiseen ja virhekorttien tuottamiseen.
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3. Hankkeen toteutus
3.1. Projektipäällikön valinta ja asiantuntijaryhmän kokoaminen
Hankkeen projektipäällikkönä toimi diplomi-insinööri Jari Valtonen
Industria Oy:stä, joka pitkäaikaisen toimialakokemuksensa perusteella
sopi hyvin tehtävään. FISE Oy:n vastuuhenkilönä toimi diplomi-insinööri
Marita Mäkinen, joka oli aiemmin vetänyt useita ympäristöministeriön
avustamia virhepankkihankkeita.
Asiantuntijaryhmän kokoamisen tavoitteena oli saada mukaan keskeiset
tulisijoihin ja savupiippuihin liittyvät viranomaistahot ja yleishyödylliset
tahot. Tiedon keräämisen ja viestinnän kannalta oli tärkeää, että
asiantuntijaryhmän kautta saavutettaisiin mahdollisimman kattava joukko
erilaisissa tehtävissä toimivia henkilöitä. Mäkinen pyysi eri tahojen
edustajia mukaan FISEn toteuttamaan hankkeeseen.
Hankkeen asiantuntijaryhmän tehtävänä oli yhdessä hankkeen
projektipäällikön ja FISEn vastuuhenkilön kanssa valikoida virhekorttien
aiheet, ohjata projektipäällikköä virhekorttien tekemisessä sekä
kommentoida ja viimeistellä projektipäällikön laatimia virhekortteja.
Asiantuntijaryhmään valittiin seuraavat henkilöt projektipäällikön ja FISEn
vastuuhenkilön lisäksi:
 Johanna Ahola, TUKES
 Ilpo Leino, SPEK ry
 Marko Manninen, Fennia
 Hannu Murtokare, TSY ry ja NKL ry
 Jyri Outinen, Ramboll Finland Oy
 Ulla Poutanen, Helsingin kaupunki
 Pekka Talaskivi, RIL ry.
3.2. Virhetilanteiden haku ja jatkokäsittely
Työsuunnitelman mukaisesti käynnistettiin savupiippuja ja tulisijoja
koskevien virhetilanteiden haku informoimalla alan toimijoita ja
organisaatioita, mm. TC 166 ja TC 295 seurantaryhmiä,
rakennusvalvontoja, paloviranomaisia, alan yrityksiä ja nuohoojia.
Virhetilanteiden haun lisäksi laaja informointikierros toi hankkeelle
runsaasti julkisuutta ja yleistä kiinnostusta laadittavien virhekorttien
suhteen.
Haettaessa virhetilanteita yhtenä kohderyhmänä olivat pelastuslaitokset
eri alueilla. Heihin oltiin yhteydessä laaditun informaatioaineiston avulla
suoraan ja samalla tiedotettiin FISE:n uudesta toimintaalueesta, savupiippuja ja tulisijoja koskevista virhekorteista.

4(7)

Lisäksi tiedotettiin sisäministeriön pelastusosastolla tehdasvalmisteisten
tulisijojen määräyksistä vastaavaa yli-insinööri Jaana Rajakkoa
käynnistetystä hankkeesta, joka välitti viestiä edelleen myös tätä kautta
pelastuslaitoksille.
Pelastusopistoa, Onnettomuustutkimuskeskusta (OTKES), palontutkijoita
sekä Palontutkinta 2020 -työryhmän jäseniä informoitiin itse hankkeesta
ja samalla tiedusteltiin potentiaalisia virhetilanteita asiantuntijatiimin
käsittelyä varten virhekorttien aiheiksi.
Projektipäällikkö koosti saadusta aineistosta ehdotukset laadittavien
virhekorttien aiheiksi huomioiden virheiden yleisyys ja vakavuus. Koska
rakennusvirhepankissa ei ollut ennestään yhtään paloturvallisuuteen
liittyvää korttia, ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat olivat
luonteeltaan melko ”triviaaleja” virheitä.
Laaditut virhekortit työstettiin FISE Oy:n toimintamallin mukaisesti:
 Projektipäällikkö laati asiantuntijaryhmän hyväksymille aiheille
virhekorttiluonnokset, joita käsiteltiin yhteisissä kokouksissa. Näitä
asiantuntijaryhmän kokouksia pidettiin FISE Oy:ssä yhteensä neljä
hankkeen aikana.
 Asiantuntijat perehtyivät virhekorttiluonnoksiin ennen kokouksia ja
esittivät niihin kommenttinsa.
 Kokouksissa esitettyjen kommenttien perusteella tehtiin
korjausehdotukset ja niiden perusteella projektipäällikkö laati
sisällöltään lopulliset virhekortit yhdessä Marita Mäkisen kanssa.
 Valmiit
kortit
vietiin
projektialustalle
asiantuntijaryhmän
hyväksyttäväksi ja sen jälkeen FISEn Paloturvallisuussuunnittelijan
pätevyyslautakunnan arvioitavaksi. Tarvittaessa kortteja muokattiin
lautakunnan kommenttien perusteella.
 Lautakunnan arvioimat ja sen palautteen perusteella viimeistellyt
kortit vietiin FISEn hallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Käsittelyn helpottamiseksi hankkeen aineisto (mm. virhekorttiluonnokset,
niiden kommentointi, kokousaineisto ja aikataulut) ladattiin erilliseen
projektiportaaliin, johon käyttöoikeus oli vain asiantuntijaryhmän jäsenillä.
FISEn hallituksen hyväksyttyä virhekortit ne julkaistiin FISEn
rakennusvirhepankissa https://fise.fi/rakennusvirhepankki/.
Hankkeen lopputuloksena laadittiin seuraavat kymmenen virhekorttia:
 RVP-S-PA-79 Järjestelmäsavupiipun virheellinen osa
 RVP-T-PA-80 Metallisavupiipun virheellinen asennus välipohjassa
 RVP-T-PA-81 Väärän muuraustuotteen käyttö paikalla muuratussa
savupiipussa
 RVP-T-PA-82 Tulisijan takana oleva virheellinen seinärakenne
 RVP-T-PA-84 Savupiipun liitoskohdan tiivistäminen palava-aineisella
materiaalilla
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RVP-T-PA-85 Kiukaan ja yhdysputken riittämätön suojaetäisyys
RVP-T-PA-86 Koteloidun, paikalla metallista rakennetun savupiipun
virheellinen asennus
RVP-T-PA/RF-87 Savupiipun virheellinen asennus hirsitalossa
RVP-T-PA-88 Savupiipun läpiviennin virheellinen toteutus yläpohjan
eristämisen yhteydessä
RVP-T-PA-89 Paikalla muurattuun savupiippuun kiinni rakennetut
kalusteet

Virhekortit ovat raportin liitteenä 1.
Asiantuntijaryhmä on tutustunut ja hyväksynyt tämän loppuraportin
projektialustan avulla ennen sen julkaisemista.
3.3. Hankkeen tiedotus
Hankkeen eri vaiheissa toteutettiin seuraavia tiedotustoimia:
 Hankkeesta laadittiin esite (liite 2), jonka avulla haettiin eri tahoilta
aiheita virhekorteille. Se informoi samalla hankkeesta jakaen
tietoa FISE Oy:n uudesta toimialueesta, savupiippujen ja tulisijojen
paloturvallisuutta koskevista virhekorteista.
 Hanketta esiteltiin TC 166 Savupiiput ja TC 295 Tulisijat –
seurantaryhmien kokouksissa, jotka pidettiin hankkeen kuluessa.
 FISEn vastuuhenkilö esitteli rakennusvirhepankkia ja käynnissä
olevaa hanketta Ramboll Finland Oy:ssä 27.3.2019.
 Uusista virhekorteista laadittiin artikkeli
Rakennustarkastusyhdistyksen RTY ry:n Rakennettu Ympäristö lehteen 4/2019 (http://proofer.faktor.fi/epaper/RY419/#42).
 Hankkeen projektipäällikkö oli alustamassa Nuohoojien
Koulutuspäivillä 13 - 14.9.2019 aiheesta: ”FISE Oy:n Savupiippuja
ja tulisijoja käsittelevät virhekortit”.
 FISE Oy laati hankkeen aikana kaksi lehdistötiedotetta (liite 3).
Edellä mainittujen lisäksi on alustavasti sovittu, että TM
Rakennusmaailmaan laaditaan artikkeli paloaiheisista virhekorteista
2020 kuluessa. Artikkelin kohderyhmänä ovat ei-ammattilaiset kuluttajat.
FISE Oy:n hallitusta informoitiin säännöllisesti hankkeen etenemisestä ja
sen jäsenet informoivat edelleen omissa organisaatioissaan FISEn
ajankohtaisista asioista.

4. Hankkeen onnistuminen ja vaikuttavuus
Hanke onnistui asetettujen tavoitteiden mukaisesti ilman ongelmia.
Merkittävänä syynä tähän oli FISE Oy:n valmis ja hiottu toimintamalli
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virhekorttien laadintaan, johon istutettiin uutta toimialuetta koskeva
erityisosaaminen. Tätä osaamista edustivat erinomaisesti
asiantuntijaryhmään kuuluneet pitkän linjan ammattilaiset, joiden
edustamat eri tahot auttoivat virhekorttien työstämisessä lopulliseen
muotoonsa.
Savupiippuja ja tulisijoja koskevat virhekortit herättivät toimialalla
runsasta mielenkiintoa ja onkin oletettavaa, että ne löytävät paikkansa
puolueettoman tiedon jakajana ja paloturvallisuuden kehittäjänä.
Pelastustoimelle, rakennusvalvonnalle ja muille alan ammattilaisille
hankkeessa laaditut virhekortit tarjoavat valmiita ratkaisumalleja
tyypillisten virhetilanteiden havainnoimiseksi ja estämiseksi. Ne ohjaavat
lisätietoa kaipaavat luotettavien ja ajantasaisten tietolähteiden ääreen.

5. Hankkeen jatkotoimet
Hankkeessa tuotetuista virhekorteista informoidaan aktiivisesti sopivissa
yhteyksissä. FISE Oy:n virhekortit ovat keskeisessä roolissa mm. RTT ry:n
valistus- ja neuvontahankkeessa ”Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet
paloturvallisuuden kehittäjänä”. Se sisältämät roadshow-seminaarit
toteutetaan viidellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea vuonna 2020.
Jatkokehityksenä FISE Oy haluaa laatia virhekortteja entistä
haastavammista ongelmatilanteista liittyen savupiippuihin ja tulisijoihin.
FISE Oy on hakenut Palosuojelurahastolta avustusta uusien virhekorttien
laatimiseksi tässä hankkeessa rakennettuun toimintatapaan ja
asiantuntijaryhmään nojautuen.

FISE Oy 20.2.2020
Marita Mäkinen

Liitteet
Liite 1. Laaditut virhekortit (10 kpl)
Liite 2. Hankkeen esite
Liite 3. FISE Oy:n tiedotteet hankkeesta (2 kpl)
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Liite 1

Hankkeessa laaditut virhekortit
RVP-S-PA-79 Järjestelmäsavupiipun virheellinen osa.
RVP-T-PA-80 Metallisavupiipun virheellinen asennus välipohjassa.
RVP-T-PA-81 Väärän muuraustuotteen käyttö paikalla muuratussa
savupiipussa.
RVP-T-PA-82 Tulisijan takana oleva virheellinen seinärakenne.
RVP-T-PA-84 Savupiipun liitoskohdan tiivistäminen palava-aineisella
materiaalilla.
RVP-T-PA-85 Kiukaan ja yhdysputken riittämätön suojaetäisyys.
RVP-T-PA-86 Koteloidun, paikalla metallista rakennetun savupiipun
virheellinen asennus.
RVP-T-PA/RF-87 Savupiipun virheellinen asennus hirsitalossa.
RVP-T-PA-88 Savupiipun läpiviennin virheellinen toteutus yläpohjan
eristämisen yhteydessä.
RVP-T-PA-89 Paikalla muurattuun savupiippuun kiinni rakennetut
kalusteet.

RVP-S-PA-79
RAKENNUSVIRHEPANKKI

SUUNNITTELU - PALO

Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä.
Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt.
Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja
ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua
ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.

JÄRJESTELMÄSAVUPIIPUN VIRHEELLINEN OSA
Pätevyyslautakunta: Paloturvallisuussuunnittelija

27.5.2019

1 Virhe

Kuva 1. Vasemmassa kuvassa on määräysten vastainen savupiipun sivusiirtymä, joka oli toteutettu oikealla olevan virheellisen
suunnitelman perusteella.

Savupiipun sivusiirtymä ullakolla oli toteutettu järjestelmänä hyväksyttyyn metallisavupiippuun
kuulumattomilla osilla. Koska järjestelmään kuulumattomat ja siten sen osana testaamattomat
kappaleet sijaitsivat ullakolla, ne eivät olleet helposti havaittavissa.

Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito
(Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs
TE); Rakennusfysiikka (RF); Palo (PA); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU).

www.fise.fi

RAKENNUSVIRHEPANKKI
RVP-S-PA-79

2 Virheestä aiheutuvat ongelmat
Virheestä aiheutuvia ongelmia olivat:
- puutteellisen suojaetäisyyden aiheuttama vesikaton palava-aineisten materiaalien
syttymisvaara
- paloeristämättömän liitoskappaleen korkean pintalämpötilan aiheuttama pölyn ja muun
materiaalin syttymisvaara
- edellisten seikkojen aiheuttama rakennuspalovaara.

3 Virheen korjaaminen
Kohteen tapauksessa savupiippuvalmistajalla ei ollut valikoimassaan järjestelmänä testattua ja
CE-merkittyä savupiipun osaa, jolla sivuttaissiirtymä olisi voitu toteuttaa. Näin ollen koko
savupiippu
jouduttiin
purkamaan
ja
vaihtamaan
kokonaisuudessaan
uuteen
järjestelmäsavupiippuun, jolla suunnitelman toteutus sivusiirtymineen oli mahdollista.
Järjestelmäsavupiipun kaikkien osien tulee kuulua järjestelmään ja ne testataan CEmerkintätestauksen mukaisesti kokonaisuutena. Järjestelmän osia ei saa siten vaihtaa esim.
toisen valmistajan tuotteisiin.
Korjauksessa on varmistettava, että läpiviennit toteutetaan korjauksessa asennettavan uuden
savupiipun asennusohjeiden mukaisesti.

4 Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017):
3 § Paloturvallisuutta koskevien olennaisten teknisten vaatimusten täyttymisen osoittaminen
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti
huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti
täyttää paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset.
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017):
9 § Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus
Savupiipun sekä siihen liitettävän tulisijan liitin- ja yhdyshormien on liitoksineen muodostettava
palo- ja henkilöturvallinen ja toimiva kokonaisuus. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava, että savupiippu rakennetaan ja korjataan suunnitelman mukaisesti.
11 § Käyttöönotto sekä käyttö- ja huolto-ohje
Ennen savupiipun käyttöönottoa rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava, että
savupiipun ja tulisijan kelpoisuus ja yhteensopivuus sekä asennusten suunnitelmien mukaisuus
on tarkastettu. Tarkastuksen tekijän on tehtävä yhteensopivuudesta sekä asennusten
suunnitelmien mukaisuudesta merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan sekä sen
yhteenvetoon.
Pieniä savupiippuja koskevien määräysten ja ohjeiden mukaan metallista valmistetun
järjestelmäsavupiipun asennuksessa on noudatettava savupiipun asennusohjeiden ja siihen
liittyvän suoritustasoilmoituksen (DoP) mukaisia suojaetäisyyksiä savupiipun eri osissa.
Järjestelmäsavupiipun tulee olla sen testauksen mukainen eikä sen osia ole mahdollista vaihtaa.
© Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy
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Suunnittelijan tulee huolehtia, että savupiippu täyttää asetuksen vaatimukset ja se on
toteutettavissa suunnitelman ja järjestelmäsavupiipun asennusohjeiden mukaisesti.
Asennustyön
suorittajalla
on
oltava
riittävä
asiantuntemus
ja
ammattitaito.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava asennusten suunnitelmanmukaisuus ennen
savupiipun käyttöönottoa.

5 Muuta
Korjauksessa käytettävien rakennustuotteiden hankekohtaisen kelpoisuuden varmistamisessa
tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita.
Lähteet
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017).
RIL 245-2014. Pienet savupiiput. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. (Päivitysversio RIL
245-2019 julkaistaan vuoden 2019 aikana).
Ympäristöministeriön
verkkosivut
CE-merkintää
koskien:
https://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustuotteiden_tuotehyvaksynt
a/CEmerkinta.
Avainsanat
Järjestelmä, järjestelmäsavupiippu, lämpötila, metallisavupiippu, palaminen, palo,
paloturvallisuus, pintalämpötila, rakennuspalovaara, savupiippu, sivusiirtymä, suojaetäisyys,
syttyminen, tulipalo, ullakko, yläpohja.
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RVP-T-PA-80
RAKENNUSVIRHEPANKKI

TOTEUTUS - PALO

Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä.
Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt.
Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja
ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua
ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.

METALLISAVUPIIPUN VIRHEELLINEN ASENNUS VÄLIPOHJASSA
Pätevyyslautakunta: Paloturvallisuussuunnittelija

27.5.2019

1 Virhe

Kuva 1. Välipohjan läpi kulkevan savupiipun virheellisen asennuksen aiheuttamia vaurioita.

Savupiipun läpivienti välipohjassa oli toteutettu huomioimatta suojaetäisyyksiä palava-aineisiin
rakenteisiin. Suojaetäisyysvaatimukset eivät täyttyneet välipohjan kantavien puurakenteiden
eikä käytettyjen lattiapinnoitteiden kohdalla. Läpiviennin kohdalla oli käytetty normaalia
mineraalivillaa eikä palovillaa, kuten pitäisi. Valmistajan asennusohjeita ei ollut noudatettu ja
valmistajaan otettiin yhteyttä vasta ongelmien ilmaannuttua.

Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito
(Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs
TE); Rakennusfysiikka (RF); Palo (PA); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU).
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2 Virheestä aiheutuvat ongelmat
Virheestä aiheutuvia ongelmia olivat:
- välipohjan kohdalla rakennuspalovaara erityisesti pitkäaikaisen lämmityksen johdosta
- lattiapinnoitemateriaalin kohdalla rakennuspalovaara lämmön johtuessa savupiipun
suojakauluksen välityksellä (kuvassa 1 jo selkeää materiaalin palamista)

3 Virheen korjaaminen
Lähtökohtana on, että savupiippu on koko pituudeltaan sijoitettava niin, että
suojaetäisyysvaatimukset täyttyvät savupiipun eri osissa huomioiden myös mahdolliset
savupiipun pintalämpötilan vaikutukset henkilöturvallisuuteen (kosketuksesta aiheutuva
palovaara). Korjauksesta tulee tehdä suunnitelma ja määritellä siihen liittyvät valmistajan
asennusohjeiden mukaiset materiaalit sekä mahdolliset kulma- ja läpivientikappaleet.
Korjaustapa on aina määriteltävä tapauskohtaisesti huomioiden olemassa olevat rakenteet
sekä erityisesti valmistajan ohjeistus.
Tässä kohteessa virheen korjaaminen edellyttää savupiipun osittaista purkamista ja
välipohjarakenteen korjaamista. Lähellä olevat palava-aineiset kantavat ja muut rakenteet
siirretään ko. savupiipun asennusohjeiden ja niihin liittyvän suoritustasoilmoituksen (DoP)
mukaisen suojaetäisyyden päähän savupiipun pinnasta. Vaurioituneet materiaalit poistetaan ja
korvataan valmistajan asennusohjeiden mukaisilla materiaaleilla.
Korjaustyö dokumentoidaan, tarkastetaan sekä pidetään tarvittavat viranomaiskatselmukset.

4 Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017):
3 § Paloturvallisuutta koskevien olennaisten teknisten vaatimusten täyttymisen osoittaminen
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti
huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti
täyttää paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset.
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017):
9 § Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus
Savupiipun sekä siihen liitettävän tulisijan liitin- ja yhdyshormien on liitoksineen muodostettava
palo- ja henkilöturvallinen ja toimiva kokonaisuus. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava, että savupiippu rakennetaan ja korjataan suunnitelman mukaisesti.
11 § Käyttöönotto sekä käyttö- ja huolto-ohje
Ennen savupiipun käyttöönottoa rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava, että
savupiipun ja tulisijan kelpoisuus ja yhteensopivuus sekä asennusten suunnitelmien mukaisuus
on tarkastettu. Tarkastuksen tekijän on tehtävä yhteensopivuudesta sekä asennusten
suunnitelmien mukaisuudesta merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan sekä sen
yhteenvetoon.
Pieniä savupiippuja koskevien määräysten ja ohjeiden mukaan metallista valmistetun
järjestelmäsavupiipun asennuksessa on noudatettava savupiipun asennusohjeiden ja niihin
liittyvän suoritustasoilmoituksen (DoP) mukaisia suojaetäisyyksiä savupiipun eri osissa.
Läpivientien yksityiskohdissa on noudatettava asennusohjeita.
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Asennustyön
suorittajalla
tulee olla riittävä
asiantuntemus
ja
ammattitaito.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava asennusten suunnitelmanmukaisuus ennen
savupiipun käyttöönottoa.

5 Muuta
Korjauksessa käytettävien rakennustuotteiden hankekohtaisen kelpoisuuden varmistamisessa
tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita.
Lähteet
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017).
RIL 245-2014. Pienet savupiiput. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. (Päivitysversio RIL
245-2019 julkaistaan vuoden 2019 aikana).
Ympäristöministeriön
verkkosivut
CE-merkintää
koskien:
https://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustuotteiden_tuotehyvaksynt
a/CEmerkinta.
Avainsanat
Asennus, järjestelmä, järjestelmäsavupiippu, lämpötila, metallisavupiippu, palaminen, palo,
paloturvallisuus, pintalämpötila, rakennuspalovaara, savupiippu, suojaetäisyys, syttyminen,
tulipalo, välipohja.
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TOTEUTUS - PALO

Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä.
Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt.
Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja
ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua
ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.

VÄÄRÄN MUURAUSTUOTTEEN KÄYTTÖ PAIKALLA
MUURATUSSA SAVUPIIPUSSA
Pätevyyslautakunta: Paloturvallisuussuunnittelija

27.5.2019

1 Virhe

Kuva 1. Vasemmalla savupiipun yläosa ja oikealla kuva hormin sisältä ylhäältä alaspäin.

Savupiippu oli muurattu paikalla käyttäen savupiipun alaosassa kalkkihiekkatiiliä ja yläosassa
poltettuja tiiliä. Kalkkihiekkatiilien käyttö savupiipussa on määräysten vastaista. Tarvittavia
testauksia niiden soveltuvuudesta ei ole tehty, eivätkä ne siten täytä kansallisia vaatimuksia.
Myös rakentamisajankohtana voimassa olleen rakentamismääräyskokoelman osan E3 mukaan
kalkkihiekkatiiliä ei ole saanut käyttää paikalla muuratuissa savupiipuissa.
Virhe tuli ilmi tulisija-asennuksen yhteydessä liitostarkastuksessa.
Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito
(Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs
TE); Rakennusfysiikka (RF); Palo (PA); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU).
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2 Virheestä aiheutuvat ongelmat
Kohteen tapauksessa materiaalin vaurioitumisesta aiheutuvia ongelmia ei tapahtunut, sillä virhe
havaittiin ennen käyttöönottoa. Korjaustyöstä aiheutui ylimääräisiä kustannuksia ja
käyttöönotto viivästyi.
Yleisesti tiedetään, että kalkkihiekkatiilien materiaali ei kestä poltettujen tiilien tavoin
savukaasuista johtuvaa kemiallista rasitusta, jolloin ne ajan mittaan haurastuvat.
Kalkkihiekkatiilien ja laastien saumat eivät kestä savupiipuissa esiintyviä lämpöpakkasrasituksia johtuen tiilen/ muurauslaastin heikosta tarttuvuudesta (tiilipinnan sileys ja
”jauhoisuus”). Tiilet irtoavat saumoistaan aiheuttaen rakenteellisen vaurioita ja halkeamia sekä
näiden myötä myös tulipalovaaran.

3 Virheen korjaaminen
Savupiippu täytyy purkaa kokonaisuudessaan ja muurata uudelleen tähän tarkoitukseen
soveltuvista CE-merkityistä poltetuista tiilistä. Läpivientien (mahdollinen yläpohja ja vesikatto) ja
muiden lähellä olevien materiaalien kohdalla on huomioitava YM:n asetuksissa ja ohjeissa
esitetyt vaatimukset poltetuista tiilistä paikalla muuratuille savupiipuille.
Tässä tapauksessa kohde korjataan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti huomioiden
toteutuksessa olemassa olevat rakenteet. Koska kohteen rakennuslupahakemus oli jätetty
ennen 1.1.2018 ja lopputarkastus on tekemättä, voidaan savupiippu muurata tulisijan vaatiman
lämpötilaluokituksen mukaisesti, kuitenkin minimissään T450-luokituksen mukaisesti käyttäen
suojaetäisyytenä 50 mm. (RIL 245-2014 Pienet savupiiput).
1.1.2018
jälkeen
rakennusluvan
saaneissa
rakennuskohteissa
sovelletaan
ympäristöministeriön
asetusta
rakennusten
paloturvallisuudesta
(848/2017).
Uudisrakentamisessa savupiipun on oltava T600 lämpötilaluokkaa tulisijan ominaisuuksista
huolimatta.
Asetusta sovelletaan myös rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, jos rakennus tai sen osa
muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi ja
rakennuksen paloturvallisuuden parantaminen on sen vuoksi perusteltua korjaus- ja muutostyön
laatu ja henkilöturvallisuuden vaarantumisen estäminen huomioon ottaen.
Korjaustyö tulee dokumentoida ja tarkastaa sekä pitää tarvittavat viranomaiskatselmukset.

4 Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017):
3 § Paloturvallisuutta koskevien olennaisten teknisten vaatimusten täyttymisen osoittaminen
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti
huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti
täyttää paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset.
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017):
9 § Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus
Kiinteää polttoainetta käyttävän tulisijan sekä saunankiukaan savupiipun sekä liitin- ja
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yhdyshormin palokaasujen lämpötilankestävyyden on oltava vähintään lämpötilaluokan T600
mukainen. Savupiippuun liitettävä tulisija voi olla tehdasvalmisteinen tai paikalla muurattu tai
valmistettu.
T600-luokan mukainen lämpötilankestävyys voidaan osoittaa muuraamalla savupiippu tämän
asetuksen mukaisesti poltetuista tiilistä tai rakentamalla paikalla 5 §:n mukainen metallinen
savupiippu, jonka savuhormin materiaalina käytetään valurautaa tai terästä, jonka
seinämäpaksuus on vähintään neljä millimetriä.
11 § Käyttöönotto sekä käyttö- ja huolto-ohje
Ennen savupiipun käyttöönottoa rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava, että
savupiipun ja tulisijan kelpoisuus ja yhteensopivuus sekä asennusten suunnitelmien mukaisuus
on tarkastettu. Tarkastuksen tekijän on tehtävä yhteensopivuudesta sekä asennusten
suunnitelmien mukaisuudesta merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan sekä sen
yhteenvetoon.
Pieniä savupiippuja koskevien määräysten ja ohjeiden mukaan paikalla muuratun piipun on
oltava lämpötilaluokan T600 mukainen. Tämä voidaan toteuttaa vain poltetuilla tiilillä, sillä
ainoastaan niiden osalta on puolueettoman testilaitoksen tekemin testein varmistettu
vaatimustenmukaisuus YM:n asetuksen 745/2017 mukaisesti.
Savupiippu muurataan vaatimuksenmukaisista poltetuista tiilistä huomioiden YM:n asetus
745/2017 sekä RIL 245-Pienet savupiiput -ohjeessa olevat tarkennetut ohjeet läpivientien sekä
muuraamisen osalta.

5 Muuta
Korjauksessa käytettävien rakennustuotteiden hankekohtaisen kelpoisuuden varmistamisessa
tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita.
Lähteet
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017).
RIL 245-2014. Pienet savupiiput. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. (Päivitysversio RIL
245-2019 julkaistaan vuoden 2019 aikana).
Ympäristöministeriön
verkkosivut
CE-merkintää
koskien:
https://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustuotteiden_tuotehyvaksynt
a/CEmerkinta.
Avainsanat
Asennus, kalkkihiekkatiili, palaminen, paikalla muurattu savupiippu, palo, paloturvallisuus,
poltettu tiili, savupiippu, tiili, tulipalo.
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TOTEUTUS - PALO

Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä.
Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt.
Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja
ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua
ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.

TULISIJAN TAKANA OLEVA VIRHEELLINEN SEINÄRAKENNE
Pätevyyslautakunta: Paloturvallisuussuunnittelija

27.5.2019

1 Virhe

Kuva 1. Vasemmalla purettua seinärakennetta saunan puolelta kuvattuna, oikealla puretut vaurioituneet seinän koolauspuut.

Vuonna 2005 rakennetussa omakotitalossa oli aloitettu saunatilojen remontti. Purkutyön
yhteydessä havaittiin korkeahko lämpötila saunan ja takkahuoneen välisessä seinässä sekä sen
puukoolausten hiiltyminen. Takkahuoneen puolella olevan varaavan tulisijan lämmitys oli
aiheuttanut seinän lämpenemisen ja edelleen vaurioitumisen.
Varaavien tulisijojen kohdalla lämpö siirtyy tulisijan sisäosista ympäröiviin rakenteisiin hitaasti,
jolloin mahdollinen vaaratilanne voi syntyä huomattavan myöhään varsinaisen lämmityksen
jälkeen. Tässä tapauksessa takkahuoneessa sijaitsevaa varaavaa tulisijaa oli lämmitetty
edellisen kerran lauantaina ja purkutyö suoritettiin maanantaina.
Tulisijan valmistajan asennusohjeet edellyttivät tulisijan taakse täyden tiilen (130 mm)
Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito
(Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs
TE); Rakennusfysiikka (RF); Palo (PA); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU).
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palomuuria ja 50 mm tuuletusväliä, jonka jälkeen puurakenteinen saunanseinä eristeineen,
alumiinipapereineen ja paneeleineen voitiin rakentaa.
Palomuurin sijaan seinärakenteena oli käytetty valmistajan ohjeista ja rakennesuunnitelmista
poiketen 75 mm harkkoa, johon oli suoraan ilman tuulettuvaa ilmaväliä kiinnitetty saunan
puukoolaus, eriste, alumiinipaperi ja paneeli. Lämmön siirtymistä oli todennäköisesti
edesauttanut myös puukoolauksessa käytetyt kiinnitysproput.
Virheellisen seinärakenteen vuoksi suojaetäisyys palava-aineiseen puukoolaukseen jäi liian
pieneksi.

2 Virheestä aiheutuvat ongelmat
Virheestä aiheutuvia ongelmia olivat:
- seinärakenteen kuumeneminen
- puukoolauksen hiiltyminen
- rakennuspalovaara.

3 Virheen korjaaminen
Tulisijan takana oleva seinärakenne puretaan. Korjaustoimenpiteet suunnitella
tapauskohtaisesti olemassa olevat rakenteet ja tulisijavalmistajan asennusohjeet huomioiden.
Korjaustyö dokumentoidaan, tarkastetaan sekä pidetään tarvittavat viranomaiskatselmukset.

4 Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017):
3 § Paloturvallisuutta koskevien olennaisten teknisten vaatimusten täyttymisen osoittaminen
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti
huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti
täyttää paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset.
Laki pelastustoimen laitteista (10/2007):
1 § Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on varmistaa, että pelastustoimen laitteet ovat turvallisia ja
tarkoitukseensa sopivia sekä että ne vaatimustenmukaisina voidaan esteettä luovuttaa
markkinoille ja käyttöön.
Lain tarkoituksena on myös varmistaa, että pelastustoimen laitteiden oikealla asennuksella,
huollolla ja tarkastuksella turvataan laitteiden tehokas ja luotettava toiminta niiden
käyttötarkoituksen mukaisesti.
Tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevien määräysten ja ohjeiden mukaan tulisijan asennuksessa
on noudatettava asennusohjeiden mukaisessa suoritustasoilmoituksessa (DoP) mainittua
suojaetäisyyttä. Asentamisen yksityiskohdissa on noudatettava valmistajakohtaisia ohjeita.
Asennustyön suorittajalla tulee olla riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. Vastaavan
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työnjohtajan tulee varmistaa, että rakennustyön toteutus vastaa suunnitelmia.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

5 Muuta
Korjauksessa käytettävien rakennustuotteiden hankekohtaisen kelpoisuuden varmistamisessa
tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita.
Lähteet
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017).
Laki pelastustoimen laitteista 12.1.2007/10. Sisäministeriö.
SFS-EN 15250
Kiinteällä polttoaineella lämmitettävät varaavat tulisijat - Vaatimukset ja
testausmenetelmät.
SFS 7021 ”Kiinteällä polttoaineella lämmitettäville varaaville tulisijoille, kamiinoille,
kotitalousliesille ja takkasydämille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille
asetetut vaatimustasot”.
RIL 195-1-2018 Rakenteellinen paloturvallisuus – Yleiset perusteet ja ohjeet. Suomen
Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.
RIL 251-2015 Tulisijat. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.
Ympäristöministeriön
verkkosivut
CE-merkintää
koskien:
https://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustuotteiden_tuotehyvaksynt
a/CEmerkinta.
Avainsanat
Asennus,
hiiltyminen,
lämpötila,
palaminen,
palo,
palomuuri,
rakennuspalovaara, suojaetäisyys, syttyminen, tulipalo, tulisija, tuuletus.
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Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä.
Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt.
Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja
ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua
ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.

SAVUPIIPUN LIITOSKOHDAN TIIVISTÄMINEN PALAVAAINEISELLA MATERIAALILLA
Pätevyyslautakunta: Paloturvallisuussuunnittelija

29.11.2019

1 Virhe

Kuva 1. Kattilalaitoksen paikalla metallista rakennetun savupiipun virheellinen liitos muurattuun savupiippuun.

Kattilalaitoksen paikalla metallista rakennettu savupiippu oli liitetty paikalla tiilestä muurattuun
savupiippuun. Liitos oli tiivistetty palava-aineisen uretaanivaahdon avulla.
Kuvassa 1 on havaittavissa useita muitakin virheitä (esim. puutteelliset suojaetäisyydet,
muuratun piipun huono kunto, yhdysputken materiaali ja kunto).

Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito
(Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs
TE); Rakennusfysiikka (RF); Palo (PA); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU).
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2 Virheestä aiheutuvat ongelmat
Virheestä aiheutuvia ongelmia olivat:
- tiivistysmateriaalina käytetyn uretaanin syttyminen ja rakennuspalovaara
- tiivistyksen pettäminen lämmön takia ja savukaasujen kulkeutuminen sisätiloihin.

3 Virheen korjaaminen
Savupiipun toimintaa on tarkasteltava kokonaisuutena. Useiden puutteiden takia on ilmeistä,
että yksittäisen virheen korjaaminen ei todennäköisesti riitä, vaan savupiippu on rakennettava
kokonaan uudelleen joko paikalla rakentaen tai tehdasvalmisteista savupiippuratkaisua
käyttäen. Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan tällöin voimassa olevia asetuksia.
Huomiota on kiinnitettävä rakennettavan piipputyypin edellyttämiin suojaetäisyyksiin,
läpivienteihin ja yhteensopivuuteen tulisijan kanssa.
Liitosaukon tiivistämisessä käytetään palotekniseen tiivistämiseen soveltuvaa A1-luokan
sullontavillatuotetta.

4 Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017):
3 § Savupiipun suunnittelu
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti
suunniteltava savupiippu läpivienteineen, sen perustus tai muu alusrakenne, kannatus ja
pystysuoruus sekä puhdistusluukut ja yhdys- sekä liitinhormit ja lisälaitteet siten, että
saavutetaan siihen liitetyn tulisijan toiminnan tarvitsema veto, rakenteellinen kestävyys, tiiveys
ja käyttöikä. Savupiipusta ei saa aiheutua palo- tai räjähdysvaaraa ottaen huomioon siihen
liitettävät tulisijat ja tulisijoissa käytettävät polttoaineet. Savupiipun on kestettävä siihen
kohdistuvat kuormat, säärasitus, jäätymisestä ja sulamisesta sekä lämpötilan muutoksista ja
happokastepisteessä muodostuvista yhdistelmistä aiheutuvat muodonmuutokset ja rasitukset.
Savupiippu ja sitä ympäröivä tila on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, että savupiippu
hormeineen voidaan puhdistaa sekä sen eheys ja kunto tarkastaa. Savupiipun korjauksen
suunnittelussa on otettava huomioon korjattavan savupiipun kunto sekä sen rakentamisessa
käytetyt tarvikkeet ja siihen johdettavien palokaasujen ominaisuudet.
Suunnitelmassa on esitettävä rakentamisessa käytettävät tarvikkeet, savupiipun ja siihen
kytkettävän tulisijan asennusohjeet, käyttö- ja huolto-ohjeessa tarvittavat tiedot sekä
yhteensopivuus tulisijasta savupiippuun johdettavien palokaasujen lämpötilan kanssa,
periaatteet läpivientien tekemisestä liitoskohtien tiivistämisineen sekä suojaetäisyydet ja
puhdistus. Vesikastepisteessä tiivistyvän kondensaatin poisjohtaminen on esitettävä
suunnitelmissa, jos kondensaattia voi muodostua.
9 § Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus
Savupiipun sekä siihen liitettävän tulisijan liitin- ja yhdyshormien on liitoksineen muodostettava
palo- ja henkilöturvallinen ja toimiva kokonaisuus. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava, että savupiippu rakennetaan ja korjataan suunnitelman mukaisesti.
11 § Käyttöönotto sekä käyttö- ja huolto-ohje
Ennen savupiipun käyttöönottoa rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava, että
savupiipun ja tulisijan kelpoisuus ja yhteensopivuus sekä asennusten suunnitelmien mukaisuus
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on tarkastettu. Tarkastuksen tekijän on tehtävä yhteensopivuudesta sekä asennusten
suunnitelmien mukaisuudesta merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan sekä sen
yhteenvetoon.
Pääsuunnittelijan on varmistettava, että savupiipun ja siihen kytkettävän tulisijan käytön- ja
huollon kannalta oleelliset tiedot on siirretty rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.
Savupiipusta ja siihen liittyvistä rakenteista ja laitteista on laadittava rakennuksen ominaisuudet
ja erityispiirteet huomioon ottava kohdekohtainen erityissuunnitelma riittävässä laajuudessa.
Asennustyö on suoritettava erityissuunnitelman mukaisesti. Asennustyön suorittajalla on oltava
riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava
suunnitelmanmukaisuus ennen käyttöönottoa.

5 Muuta
Korjauksessa käytettävien rakennustuotteiden hankekohtaisen kelpoisuuden varmistamisessa
tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita.
Lähteet
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017).
RIL 245-2019 Pienet savupiiput. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. (Päivitysversio RIL
245-2019 julkaistaan vuoden 2019 aikana)
RIL 251-2015 Tulisijat. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.
Ympäristöministeriön
verkkosivut
CE-merkintää
koskien:
https://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustuotteiden_tuotehyvaksynt
a/CEmerkinta.
Avainsanat
Asennus, liitos, liitinhormi, lämpötila, palaminen, palo, paloturvallisuus, rakennuspalovaara,
savukaasu, savupiippu, syttyminen, tiivistäminen, tulipalo, tuuletus, uretaani.
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Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä.
Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt.
Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja
ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua
ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.

KIUKAAN JA YHDYSPUTKEN RIITTÄMÄTÖN SUOJAETÄISYYS
Pätevyyslautakunta: Paloturvallisuussuunnittelija

29.11.2019

1 Virhe

Kuva 1. Kiukaan ja yhdysputken virheellinen asennus.

Jatkuvalämmitteinen puukiuas oli asennettu löylyhuoneen nurkkaan käyttäen puurakenteisen
seinän ja kiukaan sekä osittain yhdysputken välillä palamattomasta materiaalista valmistettua
suojaseinää. Sekä kiukaan että eristämättömän yhdysputken suojaetäisyys puurakenteiseen
Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito
(Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs
TE); Rakennusfysiikka (RF); Palo (PA); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU).
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seinään oli riittämätön. CE-merkityn jatkuvalämmitteisen puukiukaan ja yhdysputken
suojaetäisyyttä oli pienennetty tavalla, jota ei ollut esitetty kiukaan asennusohjeessa ja jota ei
ollut testattu harmonisoidun tuotestandardin edellyttämällä tavalla.
Paikalla muuratuille, ei sarjavalmisteisille tulisijoille, joille ei ole olemassa harmonisoitua
tuotestandardia, sovelletaan rakentamismääräyskokoelman osaa E8 (RakMK E8). RakMK E8:n
taulukossa 1 on kuvattu eri tapoja pienentää suojaetäisyyttä ns. kevyt suojusta käyttäen. RakMK
E8 ohjetta ei voi soveltaa CE-merkittyjen tuotteiden, kuten jatkuvalämmitteisten kiukaiden ja
yhdysputkien suojaetäisyyksien pienentämiseen.

2 Virheestä aiheutuvat ongelmat
Virheestä aiheutuvia ongelmia olivat:
- puutteellisesta kiukaan suojaetäisyydestä johtuva rakennuspalovaara löylyhuoneen palavaaineisen seinän kohdalla.
- puutteellisesta eristämättömän yhdyshormin suojaetäisyydestä johtuva rakennuspalovaara
löylyhuoneen palava-aineisen seinän kohdalla.

3 Virheen korjaaminen
Kiuas tulee sijoittaa uudelleen kiukaan asennusohjeen edellyttämälle suojaetäisyydelle
ympäröivistä palavista rakenteista ottaen huomioon sekä kiukaan että eristämättömän
yhdyshormin suojaetäisyysvaatimukset. Kiuasta uudelleen sijoitettaessa tulee huomioida
suojaetäisyys myös lauderakenteisiin.
Käytettäessä suojaseiniä noudatetaan kiuasvalmistajan asennusohjetta. Tyypillisesti
suojaetäisyydet ovat 250 - 500 mm. Mikäli kiukaan asennusohjeessa on esitetty ohjeet
suojaseinien käytöstä, suojaetäisyyttä voidaan pienentää niiden avulla kuvassa 2 esitettyjen
periaatteiden mukaisesi. Kiukaan sijoituksessa tulee huomioida myös kiukaan suojaetäisyys
palava-aineiseen lattiaan sekä yhdyshormin suojaetäisyys palava-aineiseen seinään.
Suojaseinille ei ole omaa harmonisoitua tuotestandardia, joten niiden ominaisuudet on
testattava tulisijan CE-merkintätestausten yhteydessä.

Kuva 2 Periaatekuva suojaseinän vaikutuksesta kiukaan suojaetäisyyteen.
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4 Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu
Laki pelastustoimen laitteista 12.1.2007/10
5 § Pelastustoimen laitteiden yleiset vaatimukset
Pelastustoimen laitteiden tulee olla käyttötarkoitukseensa sopivia ja toimintavarmoja.
Laitteiden tulee lisäksi olla ominaisuuksiltaan sellaisia, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja
ilman vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.
Laitteen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja
kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet. Käyttö-, huolto- ja asennusohjeissa tulee antaa
riittävät tiedot laitteen ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta ja turvallisesta käsittelytavasta.
6 § Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
Pelastustoimen laitteen katsotaan olevan sitä koskevien vaatimusten mukainen, jos valmistaja
on antanut vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt laitteeseen sitä
koskevan merkinnän tai jos laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu arviointilaitoksen
suorittamassa varmentamismenettelyssä.
Jos pelastustoimen laite kuuluu CE-merkinnän kiinnittämistä edellyttävien säädösten
soveltamisalaan, CE-merkinnällä siihen liittyvine valmistajalle säädettyine velvollisuuksineen
osoitetaan, että laite on näiden säädösten mukainen.
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017)
3 § Savupiipun suunnittelu
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti
suunniteltava savupiippu läpivienteineen, sen perustus tai muu alusrakenne, kannatus ja
pystysuoruus sekä puhdistusluukut ja yhdys- sekä liitinhormit ja lisälaitteet siten, että
saavutetaan siihen liitetyn tulisijan toiminnan tarvitsema veto, rakenteellinen kestävyys, tiiveys
ja käyttöikä. Savupiipusta ei saa aiheutua palo- tai räjähdysvaaraa ottaen huomioon siihen
liitettävät tulisijat ja tulisijoissa käytettävät polttoaineet. Savupiipun on kestettävä siihen
kohdistuvat kuormat, säärasitus, jäätymisestä ja sulamisesta sekä lämpötilan muutoksista ja
happokastepisteessä muodostuvista yhdistelmistä aiheutuvat muodonmuutokset ja rasitukset.
Savupiippu ja sitä ympäröivä tila on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, että savupiippu
hormeineen voidaan puhdistaa sekä sen eheys ja kunto tarkastaa. Savupiipun korjauksen
suunnittelussa on otettava huomioon korjattavan savupiipun kunto sekä sen rakentamisessa
käytetyt tarvikkeet ja siihen johdettavien palokaasujen ominaisuudet.
Suunnitelmassa on esitettävä rakentamisessa käytettävät tarvikkeet, savupiipun ja siihen
kytkettävän tulisijan asennusohjeet, käyttö- ja huolto-ohjeessa tarvittavat tiedot sekä
yhteensopivuus tulisijasta savupiippuun johdettavien palokaasujen lämpötilan kanssa,
periaatteet läpivientien tekemisestä liitoskohtien tiivistämisineen sekä suojaetäisyydet ja
puhdistus. Vesikastepisteessä tiivistyvän kondensaatin poisjohtaminen on esitettävä
suunnitelmissa, jos kondensaattia voi muodostua.
9 § Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus
Savupiipun sekä siihen liitettävän tulisijan liitin- ja yhdyshormien on liitoksineen muodostettava
palo- ja henkilöturvallinen ja toimiva kokonaisuus. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava, että savupiippu rakennetaan ja korjataan suunnitelman mukaisesti.
11 § Käyttöönotto sekä käyttö- ja huolto-ohje
Ennen savupiipun käyttöönottoa rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava, että
savupiipun ja tulisijan kelpoisuus ja yhteensopivuus sekä asennusten suunnitelmien mukaisuus
on tarkastettu. Tarkastuksen tekijän on tehtävä yhteensopivuudesta sekä asennusten
suunnitelmien mukaisuudesta merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan sekä sen
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yhteenvetoon.
Pääsuunnittelijan on varmistettava, että savupiipun ja siihen kytkettävän tulisijan käytön- ja
huollon kannalta oleelliset tiedot on siirretty rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.
Savupiipusta ja siihen liittyvistä rakenteista ja laitteista on laadittava rakennuksen ominaisuudet
ja erityispiirteet huomioon ottava kohdekohtainen erityissuunnitelma riittävässä laajuudessa.
Asennustyö on suoritettava erityissuunnitelman mukaisesti. Asennustyön suorittajalla on oltava
riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava
suunnitelmanmukaisuus ennen käyttöönottoa.
Tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevien määräysten ja ohjeiden mukaan tulisijan asennuksessa
on noudatettava asennusohjeen mukaisessa suoritustasoilmoituksessa (DoP) mainittuja
suojaetäisyyksiä sekä jatkuvalämmitteisen kiukaan, että yhdyshormin kohdalla. Asentamisen
yksityiskohdissa on noudatettava valmistajakohtaisia ohjeita.

5 Muuta
Korjauksessa käytettävien rakennustuotteiden hankekohtaisen kelpoisuuden varmistamisessa
tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita.
Lähteet
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017).
Laki pelastustoimen laitteista (10/2007). Sisäministeriö.
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017).
Suomen rakentamismääräyskokoelma osa E8 Muuratut tulisijat, Ohjeet 1985.
Ympäristöministeriö 1984.
SFS-EN
15821:2010
testausmenetelmät.

Jatkuvalämmitteiset

saunan

puukiukaat,

vaatimukset

ja

SFS 7021 Kiinteällä polttoaineella lämmitettäville varaaville tulisijoille, kamiinoille,
kotitalousliesille, takkasydämille ja jatkuvalämmitteisille saunankiukaille eri käyttökohteissa
vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.
SFS-EN 1856-2 Savupiiput. Vaatimukset metallisavupiipuille. Osa 2: Metallihormiputket ja
yhdysputket.
SFS 7011:2019 Metallisavuhormiputkille ja yhdysputkille eri käyttökohteissa ilmoitettavat
ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.
Ympäristöministeriön
verkkosivut
CE-merkintää
koskien:
https://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustuotteiden_tuotehyvaksynt
a/CEmerkinta.
Avainsanat
Asennus, kiuas, jatkuvalämmitteinen, lämpötila, palaminen, palo, paloturvallisuus,
rakennuspalovaara, suojaetäisyys, syttyminen, tehdasvalmisteinen, tulipalo, tulisija, yhdyshormi.
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Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä.
Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt.
Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja
ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua
ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.

KOTELOIDUN, PAIKALLA METALLISTA RAKENNETUN
SAVUPIIPUN VIRHEELLINEN ASENNUS
Pätevyyslautakunta: Paloturvallisuussuunnittelija

29.11.2019

1 Virhe

Kuva 1. Paikalla metallista rakennetun savupiipun virheellinen kotelointi.

Paikalla metallista rakennettu savupiippu oli koteloitu kuvan 1 mukaisesti. Rakenteessa oli
useita virheitä, mm.:
- Kotelon sisus oli sullottu täyteen mineraalivillaa.
- Suojaetäisyydet kotelon palava-aineisiin puurakenteisiin olivat riittämättömät.
- Kotelossa ei ollut tuuletus- ja tarkastusaukkoja.
- Savupiipun sisäkuoren ympärillä oleva eristepaksuus oli riittämätön.
Savupiipun edessä ollut välipohjaan asti ulottuva tulisija esti asianmukaisen nuohouksen, sillä
nuohousluukkua ei ollut eikä nokea kyetty poistamaan tulisijan kautta.
Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito
(Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs
TE); Rakennusfysiikka (RF); Palo (PA); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU).
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Voimassa olevan YM:n asetuksen 745/2017 6 §:n ja edeltävän rakentamismääräyskokoelman
osan E3 (RakMK E3) mukaan suojaetäisyyden palava-aineisiin materiaaleihin tulee minimissään
olla 100 mm.

2 Virheestä aiheutuvat ongelmat
Virheestä aiheutuvia ongelmia olivat:
- rakennuspalovaara erityisesti pitkäaikaisen lämmityksen ja nuohouspuutteiden takia
- savupiipun mahdolliset vuodot tai virheet eivät ole havaittavissa tarkastusaukkojen
puuttuessa
- nuohousluukun puuttumisesta johtuvat ongelmat (esim. savupiipun korroosioriski)

3 Virheen korjaaminen
Savupiippu on koko pituudeltaan sijoitettava niin, että suojaetäisyysvaatimukset täyttyvät
savupiipun kaikissa osissa. Savupiipun on oltava tarkastettavissa ja puhdistettavissa.
Tässä kohteessa oli useita merkittäviä virheitä ja niiden korjaaminen edellyttää koko rakenteen
uudelleen rakentamista. Savupiippu ja sitä ympäröivä kotelo puretaan ja uusi rakenneratkaisu
suunnitellaan ja toteutetaan kohdan 4 mukaisesti.

4 Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017)
3 § Savupiipun suunnittelu
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti
suunniteltava savupiippu läpivienteineen, sen perustus tai muu alusrakenne, kannatus ja
pystysuoruus sekä puhdistusluukut ja yhdys- sekä liitinhormit ja lisälaitteet siten, että
saavutetaan siihen liitetyn tulisijan toiminnan tarvitsema veto, rakenteellinen kestävyys, tiiveys
ja käyttöikä. Savupiipusta ei saa aiheutua palo- tai räjähdysvaaraa ottaen huomioon siihen
liitettävät tulisijat ja tulisijoissa käytettävät polttoaineet. Savupiipun on kestettävä siihen
kohdistuvat kuormat, säärasitus, jäätymisestä ja sulamisesta sekä lämpötilan muutoksista ja
happokastepisteessä muodostuvista yhdistelmistä aiheutuvat muodonmuutokset ja rasitukset.
Savupiippu ja sitä ympäröivä tila on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, että savupiippu
hormeineen voidaan puhdistaa sekä sen eheys ja kunto tarkastaa. Savupiipun korjauksen
suunnittelussa on otettava huomioon korjattavan savupiipun kunto sekä sen rakentamisessa
käytetyt tarvikkeet ja siihen johdettavien palokaasujen ominaisuudet.
Suunnitelmassa on esitettävä rakentamisessa käytettävät tarvikkeet, savupiipun ja siihen
kytkettävän tulisijan asennusohjeet, käyttö- ja huolto-ohjeessa tarvittavat tiedot sekä
yhteensopivuus tulisijasta savupiippuun johdettavien palokaasujen lämpötilan kanssa,
periaatteet läpivientien tekemisestä liitoskohtien tiivistämisineen sekä suojaetäisyydet ja
puhdistus. Vesikastepisteessä tiivistyvän kondensaatin poisjohtaminen on esitettävä
suunnitelmissa, jos kondensaattia voi muodostua.
9 § Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus
Savupiipun sekä siihen liitettävän tulisijan liitin- ja yhdyshormien on liitoksineen muodostettava
palo- ja henkilöturvallinen ja toimiva kokonaisuus. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava, että savupiippu rakennetaan ja korjataan suunnitelman mukaisesti.
11 § Käyttöönotto sekä käyttö- ja huolto-ohje
Ennen savupiipun käyttöönottoa rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava, että
savupiipun ja tulisijan kelpoisuus ja yhteensopivuus sekä asennusten suunnitelmien mukaisuus
on tarkastettu. Tarkastuksen tekijän on tehtävä yhteensopivuudesta sekä asennusten
suunnitelmien mukaisuudesta merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan sekä sen
yhteenvetoon.
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Pääsuunnittelijan on varmistettava, että savupiipun ja siihen kytkettävän tulisijan käytön- ja
huollon kannalta oleelliset tiedot on siirretty rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.
Savupiipusta ja siihen liittyvistä rakenteista ja laitteista on laadittava rakennuksen ominaisuudet
ja erityispiirteet huomioon ottava kohdekohtainen erityissuunnitelma riittävässä laajuudessa.
Asennustyö on suoritettava erityissuunnitelman mukaisesti. Asennustyön suorittajalla on oltava
riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava
suunnitelmanmukaisuus ennen käyttöönottoa.
Kohteeseen voidaan asentaa CE-merkitty tehdasvalmisteinen savupiippu tai rakentaa se paikan
päällä YM:n asetuksen 745/2017 mukaan. Pieniä savupiippuja koskevien määräysten ja
ohjeiden mukaan tehdasvalmisteisen savupiipun asennuksessa on noudatettava savupiipun
asennusohjeen ja siihen liittyvän suoritustasoilmoituksen (DoP) mukaisia suojaetäisyyksiä
savupiipun eri osissa. Paikalla rakennetun savupiipun kohdalla noudatetaan
ympäristöministeriön asetuksen (745/2017) vaatimuksia.

5 Muuta
Korjauksessa käytettävien rakennustuotteiden hankekohtaisen kelpoisuuden varmistamisessa
tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita.
Lähteet
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017).
RIL 245-2019. Pienet savupiiput. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. (Päivitysversio RIL
245-2019 julkaistaan vuoden 2019 aikana).
Laki pelastuslain muuttamisesta (1078/ 2018)
Suomen rakentamismääräyskokoelma
Ympäristöministeriö 1984.

osa

E8

Muuratut

tulisijat,

Ohjeet

1985.

Ympäristöministeriön
verkkosivut
CE-merkintää
koskien:
https://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustuotteiden_tuotehyvaksynt
a/CEmerkinta.
Avainsanat
Asennus, lämpötila, nuohous, palaminen, palo, paloturvallisuus, rakennuspalovaara, savupiippu,
suojaetäisyys, syttyminen, tarkastus, tulipalo, tulisija, tuuletus, tuulettuminen.
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TOTEUTUS – PALO / RAKENNUSFYSIIKKA

Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä.
Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt.
Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja
ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua
ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.

SAVUPIIPUN VIRHEELLINEN ASENNUS HIRSITALOSSA
Pätevyyslautakunnat: Paloturvallisuussuunnittelija ja rakennusfysiikan suunnittelija

29.11.2019

1 Virhe

Kuva 1. Hirsitaloon virheellisesti asennettu savupiippu.

Savupiippu oli asennettu hirsitaloon huomioimatta hirsirakenteiden painumista, jolloin
savupiipun juuripelti oli painumisen johdosta repinyt kattohuovan irti. Vaurioitunut kate
mahdollisti sadeveden pääsyn kattorakenteiden kautta rakennukseen. Savupiippuun kohdistui
vesikaton kuormia ja samalla aiheutui savupiipun vaurioitumisvaara.

Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito
(Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs
TE); Rakennusfysiikka (RF); Palo (PA); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU).
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2 Virheestä aiheutuvat ongelmat
Virheestä aiheutuvia ongelmia olivat:
- kosteusvauriot kattorakenteissa
- savupiipun vaurioista johtuva rakennuspalovaara

3 Virheen korjaaminen
Savupiippu ja siihen liittyvät rakenteet on tarkastettava mahdollisten vaurioiden osalta.
Savupiippu on osittain purettava läpivientien kohdalla ja rakennettava uudelleen siten, että
rakenteen painuminen otetaan huomioon.
Esimerkki vesikaton läpiviennin korjauksesta on esitetty kuvassa 2. Siinä on käytetty erillistä
verhousputkea, joka mahdollistaa kattorakenteen liikkumisen savupiipun suhteen (merkitty
punaisella nuolella).

Kuva 2. Esimerkkiratkaisu kattorakenteen painumisen mahdollistavasta läpivientirakenteesta. (Lähde: valmistajan ohje).

Korjauksesta tulee laatia tarkoituksenmukaiset suunnitelmat ottaen huomioon kaikki erityisalat
(mm. rakennusfysiikka, paloturvallisuus ja rakenteiden kantavuus). Suunnittelun yhteydessä
määritetään tarkoituksenmukaiset laadunvarmistustoimenpiteet korjaustyölle. Rakenteen
painuminen on huomioitava yläpohjan läpiviennin kohdalla myös höyrynsulun ja savupiippua
ympäröivän paloeristeen asentamisessa.
Korjaustyön olennaiset kohdat dokumentoidaan, tarkastetaan sekä pidetään tarvittavat
viranomaiskatselmukset.
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Erityisesti hirsirakennuksissa kunnossapitotarkastusten
läpivientien kunto ja painumisvara.

yhteydessä

on

tarkastettava

4 Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017)
3 § Rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden olennaiset tekniset vaatimukset
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti
huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti
täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset.
Rakennuksen, rakenteiden ja rakennusosien on oltava sisäiset ja ulkoiset kosteusrasitukset
huomioon ottaen kosteusteknisesti toimiva niiden suunnitellun teknisen käyttöiän ajan.
5 § Rakennuksen kosteustekninen toiminta
Sisäisistä ja ulkoisista kosteuslähteistä peräisin oleva vesihöyry, vesi, lumi tai jää ei saa haittaa
aiheuttaen kulkeutua rakenteisiin.
26 § Veden poisjohtaminen vesikatolta
Veden on poistuttava vesikatolta rakennusta vahingoittamatta. Vesikatolla on rakenteineen ja
liitoksineen oltava katteelle sopiva kaltevuus ja tiiviys veden poisjohtamiseksi.
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017):
3 § Savupiipun suunnittelu
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti
suunniteltava savupiippu läpivienteineen, sen perustus tai muu alusrakenne, kannatus ja
pystysuoruus sekä puhdistusluukut ja yhdys- sekä liitinhormit ja lisälaitteet siten, että
saavutetaan siihen liitetyn tulisijan toiminnan tarvitsema veto, rakenteellinen kestävyys, tiiveys
ja käyttöikä.
Savupiipusta ja siihen liittyvistä rakenteista ja laitteista on laadittava rakennuksen ominaisuudet
ja erityispiirteet huomioon ottava kohdekohtainen erityissuunnitelma riittävässä laajuudessa.
Asennustyö on suoritettava erityissuunnitelman mukaisesti. Asennustyön suorittajalla on oltava
riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava
suunnitelmanmukaisuus ennen käyttöönottoa.
Läpivientien yksityiskohtien toteuttamisessa on noudatettava valmistajan asennusohjeita.
Hirsirakenteiden painumisen lisäksi vesikattorakenteiden muut muodonmuutokset, kuten
ristikkojen taipumat ja savupiipun lämpöliikkeet, on otettava huomioon.

5 Muuta
Korjauksessa käytettävien rakennustuotteiden hankekohtaisen kelpoisuuden varmistamisessa
tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita.
Lähteet
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017).
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017).
RIL 245-2019. Pienet savupiiput. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. (Päivitysversio RIL
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245-2019 julkaistaan vuoden 2019 aikana).
Ympäristöministeriön
verkkosivut
CE-merkintää
koskien:
https://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustuotteiden_tuotehyvaksynt
a/CEmerkinta.
Avainsanat
Asennus, hirsirakenne, kosteus, kosteusvaurio, liitos, lämpötila, läpivienti, muodonmuutos,
painuminen, palaminen, palo, paloturvallisuus, rakennusfysiikka, rakennuspalovaara,
savupiippu, syttyminen, tarkastus, tulipalo, tulisija, vesikatto.
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TOTEUTUS - PALO

Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä.
Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt.
Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja
ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua
ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.

SAVUPIIPUN LÄPIVIENNIN VIRHEELLINEN TOTEUTUS
YLÄPOHJAN ERISTÄMISEN YHTEYDESSÄ
Pätevyyslautakunta: Paloturvallisuussuunnittelija

29.11.2019

1 Virhe

Kuva 1. Savupiipun virheellisesti toteutettu läpivientikohta yläpohjassa.

Metallisen järjestelmäsavupiipun läpivientikohtaa ei ollut huomioitu yläpohjan
lämmöneristyksen asentamisen yhteydessä. Puhallusvillaa oli kulkeutunut savupiipun ympärille
koko erityskerroksen paksuudelta. Paksu, savupiipussa kiinni oleva eristyskerros aiheutti
savupiipun ja ympäröivien rakenteiden kuumenemisvaaran.
Savupiipun läpivientikohdassa ei saa olla palava-aineista materiaalia suoritustasoilmoituksen
mukaisen suojaetäisyyden sisällä. Eristyspaksuudeltaan yli 200 mm:n rakenteiden1
läpiviennistä annetaan ohjeet savupiipun asennusohjeessa.
1

Testistandardissa EN1859 käytetty eristyspaksuus.

Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito
(Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs
TE); Rakennusfysiikka (RF); Palo (PA); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU).
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2 Virheestä aiheutuvat ongelmat
Virheestä aiheutuvia ongelmia olivat:
- läpivientikohdan puutteellisesta suojaetäisyydestä ja paksusta eristyskerroksesta johtuva
rakennuspalovaara.

3 Virheen korjaaminen
Yläpohjan läpivientikohta tulee toteuttaa kyseessä olevan savupiipun asennusohjeen
mukaiseksi. Ensin poistetaan savupiipun ympärillä oleva puhallusvillaeristys riittävältä
etäisyydeltä ja tarkistetaan rakenteiden ja materiaalien kunto. Tyypillinen läpivientiratkaisu
sisältää kuvan 2 mukaisesti savupiipun ympärillä olevan läpivientieristeen, tuuletusvälin ja
savupiipun ympärillä olevan metallilieriön, joka ulottuu minimissään 100 mm yläpohjan
eristyskerroksen yläpuolelle.

tuuletusvälin
mahdollistava lieriö, esim.
metallista
tuuletusväli
puhallusvillakerros

läpivientieriste (A1 -luokan eriste)

Kuva 2. Tyypillinen yläpohjan läpivientiratkaisu metallisavupiipun kohdalla (lähde: valmistajan ohje)

4 Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017)
3 § Savupiipun suunnittelu
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti
suunniteltava savupiippu läpivienteineen, sen perustus tai muu alusrakenne, kannatus ja
pystysuoruus sekä puhdistusluukut ja yhdys- sekä liitinhormit ja lisälaitteet siten, että
saavutetaan siihen liitetyn tulisijan toiminnan tarvitsema veto, rakenteellinen kestävyys, tiiveys
ja käyttöikä. Savupiipusta ei saa aiheutua palo- tai räjähdysvaaraa ottaen huomioon siihen
liitettävät tulisijat ja tulisijoissa käytettävät polttoaineet. Savupiipun on kestettävä siihen
kohdistuvat kuormat, säärasitus, jäätymisestä ja sulamisesta sekä lämpötilan muutoksista ja
happokastepisteessä muodostuvista yhdistelmistä aiheutuvat muodonmuutokset ja rasitukset.
Savupiippu ja sitä ympäröivä tila on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, että savupiippu
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hormeineen voidaan puhdistaa sekä sen eheys ja kunto tarkastaa. Savupiipun korjauksen
suunnittelussa on otettava huomioon korjattavan savupiipun kunto sekä sen rakentamisessa
käytetyt tarvikkeet ja siihen johdettavien palokaasujen ominaisuudet.
Suunnitelmassa on esitettävä rakentamisessa käytettävät tarvikkeet, savupiipun ja siihen
kytkettävän tulisijan asennusohjeet, käyttö- ja huolto-ohjeessa tarvittavat tiedot sekä
yhteensopivuus tulisijasta savupiippuun johdettavien palokaasujen lämpötilan kanssa,
periaatteet läpivientien tekemisestä liitoskohtien tiivistämisineen sekä suojaetäisyydet ja
puhdistus. Vesikastepisteessä tiivistyvän kondensaatin poisjohtaminen on esitettävä
suunnitelmissa, jos kondensaattia voi muodostua.
9 § Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus
Savupiipun sekä siihen liitettävän tulisijan liitin- ja yhdyshormien on liitoksineen muodostettava
palo- ja henkilöturvallinen ja toimiva kokonaisuus. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava, että savupiippu rakennetaan ja korjataan suunnitelman mukaisesti.
11 § Käyttöönotto sekä käyttö- ja huolto-ohje
Ennen savupiipun käyttöönottoa rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava, että
savupiipun ja tulisijan kelpoisuus ja yhteensopivuus sekä asennusten suunnitelmien mukaisuus
on tarkastettu. Tarkastuksen tekijän on tehtävä yhteensopivuudesta sekä asennusten
suunnitelmien mukaisuudesta merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan sekä sen
yhteenvetoon.
Pääsuunnittelijan on varmistettava, että savupiipun ja siihen kytkettävän tulisijan käytön- ja
huollon kannalta oleelliset tiedot on siirretty rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.
Pieniä savupiippuja koskevien määräysten ja ohjeiden mukaan metallista valmistetun
järjestelmäsavupiipun asennuksessa on noudatettava savupiipun asennusohjeen ja siihen
liittyvän suoritustasoilmoituksen (DoP) mukaisia suojaetäisyyksiä ja läpivientiratkaisuja
savupiipun eri osissa.
Yläpohjan eristystöiden yhteydessä läpivientikohtaan rakennetaan savupiipun asennusohjeen
mukainen läpivientirakenne ennen yläpohjan eristystöiden aloittamista. Eristysmateriaalin
kulkeutuminen suojalieriön sisälle estetään esim. peittämällä lieriö huolellisesti ennen
puhallustyötä ja poistamalla peite heti puhallustyön jälkeen.
Rakenteen suunnittelijan tulee huolehtia, että se täyttää asetuksen vaatimukset ja se on
toteutettavissa suunnitelman ja järjestelmäsavupiipun asennusohjeiden mukaisesti.
Asennustyön suorittajalla on oltava riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava asennusten suunnitelmanmukaisuus ennen
savupiipun käyttöönottoa.

5 Muuta
Korjauksessa käytettävien rakennustuotteiden hankekohtaisen kelpoisuuden varmistamisessa
tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita.
Lähteet
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017).
RIL 245-2019. Pienet savupiiput. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. (Päivitysversio RIL
245-2019 julkaistaan vuoden 2019 aikana).
Ympäristöministeriön

verkkosivut

CE-merkintää

© Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy

koskien:

https://www.ym.fi/fiwww.fise.fi

RAKENNUSVIRHEPANKKI
RVP-T-PA-88
FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustuotteiden_tuotehyvaksynt
a/CEmerkinta.
Avainsanat
Asennus, eristys, eristyskerros, eristäminen, järjestelmäsavupiippu, lisäeristäminen, lämpötila,
läpivienti, palaminen, palo, paloturvallisuus, puhallusvilla, rakennuspalovaara, savupiippu,
suojaetäisyys, syttyminen, tulipalo, yläpohja.

© Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy

www.fise.fi

RVP-T-PA-89
RAKENNUSVIRHEPANKKI

TOTEUTUS - PALO

Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä.
Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt.
Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja
ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua
ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.

PAIKALLA MUURATTUUN SAVUPIIPPUUN KIINNI RAKENNETUT
KALUSTEET
Pätevyyslautakunta: Paloturvallisuussuunnittelija

29.11.2019

1 Virhe

Kuva 1. Paikalla muurattuun savupiippuun virheellisesti kiinnitettyjä kalusteita.

Paikalla muurattuun savupiippuun oli kiinnitetty keittiökalusteita suoraan piipun ulkokuoreen
suojatäisyyksiä huomioimatta. Nuohousluukut olivat jääneet osittain kalusteiden sisään (kuva
1).
Erityisesti pitkään lämmitettäessä muuratun savupiipun pintalämpötila saattaa nousta
korkeaksi ja siinä kiinni olevat kalusteet aiheuttavat tulipalovaaran.

2 Virheestä aiheutuvat ongelmat
Virheestä aiheutuvia ongelmia olivat:
- rakennuspalovaara erityisesti tulisijan pitkäaikaisen lämmityksen seurauksena
- kalusteiden kiinnikkeiden aiheuttama savupiipun vaurioitumisvaara (esim. tiiveyden
heikentyminen tai halkeaminen)
Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito
(Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs
TE); Rakennusfysiikka (RF); Palo (PA); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU).
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nuohousluukkujen sijainnista johtuva nuohouksen vaikeutuminen ja rakennuspalovaara.

3 Virheen korjaaminen
Savupiippu on koko pituudeltaan sijoitettava niin, että suojaetäisyysvaatimukset täyttyvät sen
eri osissa. Savupiipun on oltava tarkastettavissa ja puhdistettavissa.
Tässä kohteessa virheen korjaaminen edellyttää keittiökalusteiden purkamista ja
uudelleensijoittamista savupiipun edellyttämän suojaetäisyyden päähän. Samalla tulee
varmistaa, että nuohousluukut sijaitsevat siten, että asianmukainen nuohous voidaan toteuttaa.
Korjaustyön osalta olennaiset kohdat dokumentoidaan, tarkastetaan sekä pidetään tarvittavat
viranomaiskatselmukset.

4 Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017)
3 § Savupiipun suunnittelu
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti
suunniteltava savupiippu läpivienteineen, sen perustus tai muu alusrakenne, kannatus ja
pystysuoruus sekä puhdistusluukut ja yhdys- sekä liitinhormit ja lisälaitteet siten, että
saavutetaan siihen liitetyn tulisijan toiminnan tarvitsema veto, rakenteellinen kestävyys, tiiveys
ja käyttöikä.
6 § Paikalla muurattujen ja rakennettujen sekä muiden ei sarjavalmisteisten savupiippujen
suojaetäisyydet ja läpiviennit
Paikalla muuratun tai rakennetun tai muualla valmistetun ei sarjavalmisteisen savupiipun ja
rakennusosan välissä on oltava vähintään 20 millimetrin liikuntaväli, joka on täytettävä
tarkoitukseen sopivalla A1 luokan tarvikkeella. Liikuntavälin leveyttä määritettäessä on
rakennesuunnittelussa otettava huomioon viereisten rakenteiden käyttötilan mukaiset
muodonmuutokset suhteessa savupiippuun. Lämmöneristetyn seinän ja savupiipun väliin on
jätettävä vähintään 50 millimetrin tuulettuva väli, vaikka tarvittava suojaetäisyys tai liikuntaväli
olisi pienempi.
Muiden kuin A1 luokan tarvikkeista valmistettujen rakennusosien ja tarvikkeiden on oltava
vähintään 100 millimetrin etäisyydellä savupiipun ulkopinnasta. Väli- tai yläpohjan tai seinän
läpimenokohtaan sekä seinän liittymäkohtaan on asennettava vähintään 100 millimetriä paksu
lämpöä eristävä kerros soveltuvaa A1 luokan tarviketta. Jos savupiipun muuratun seinämän
paksuus on vähintään 230 millimetriä ja yhteen savuhormiin kytkettyihin tulisijoihin viety
lämpöteho on yhteensä enintään 60 kilowattia, edellä mainittua 100 millimetrin etäisyyttä ja A1
luokan tarvikkeesta tehtyä lämpöä eristävää kerrosta ei tarvita.
Savupiipusta ja siihen liittyvistä rakenteista ja laitteista on laadittava rakennuksen ominaisuudet
ja erityispiirteet huomioon ottava kohdekohtainen erityissuunnitelma riittävässä laajuudessa.
Asennustyö on suoritettava erityissuunnitelman mukaisesti. Asennustyön suorittajalla on oltava
riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava
suunnitelmanmukaisuus ennen käyttöönottoa.

5 Muuta
Korjauksessa käytettävien rakennustuotteiden hankekohtaisen kelpoisuuden varmistamisessa
tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita.

© Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy

www.fise.fi

RAKENNUSVIRHEPANKKI
RVP-T-PA-89
Lähteet
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017).
RIL 245-2019. Pienet savupiiput. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. (Päivitysversio RIL
245-2019 julkaistaan vuoden 2019 aikana).
Ympäristöministeriön
verkkosivut
CE-merkintää
koskien:
https://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustuotteiden_tuotehyvaksynt
a/CEmerkinta.
Laki pelastuslain muuttamisesta (1078/2018)
Avainsanat
Asennus, kaluste, lämpötila, muurattu, nuohous, nuohousluukku, palaminen,
paloturvallisuus, rakennuspalovaara, savupiippu, suojaetäisyys, syttyminen, tulipalo.
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Hankkeen esite
FISE Oy:n savupiippuja ja tulisijoja koskevat virhekortit

FISE OY:n SAVUPIIPPUJA JA TULISIJOJA KOSKEVAT VIRHEKORTIT
VIRHEKORTTIEN TAVOITE
FISE Oy kerää virhekorttien laadintaa varten
savupiippuja ja tulisijoja koskevia virhetilanteita.
Niiden tavoitteena on lisätä tietoa toimialan
toimialan
jakelijoiden,
suunnittelijoiden,
valmistajien,
asentajien,
rakennusvalvonnan
ja
paloviranomaisten
sekä
nuohoojien
keskuudessa,
jotta
vastaavat
kuvatut
ongelmatilanteet ennaltaehkäistään tulevaisuudessa. Virhekortit käsitellään FISE Oy:n
kokoamassa asiantuntijaryhmässä ja julkaistaan
FISE Oy:n verkkosivuilla. Esimerkkejä muiden
tuoteryhmien virhekorteista FISE Oy:n sivuilla: http://fise.fi/rakennusvirhepankki/
VIRHEKORTIN SISÄLTÖ
FISE Oy:n periaatteiden mukaisesti virhekorttiin kuvataan itse virhe, aiheutuvat ongelmat, sen
korjaaminen ja hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu.
ratkaisu Virhekortti on ytimekäs, noin kahden sivun
kuvaus em. kohdista. Niissä keskitytään ongelmatilanteisiin, joissa virhe voi vaikuttaa
rakennuskohteen paloturvallisuuteen tai rakenteelliseen ongelmaan. Kyseessä voi olla jakeluportaan
virhe (tuotteiden soveltuvuus, CE-merkintä), suunnitteluvaiheen virhe, materiaalivirhe,
toteutusvaiheen virhe (valmistus/asennus) sekä ylläpidon (huolto/korjaus/ saneeraus) virhe.
HAETTAVAT VIRHEKUVAUKSET
Haemme nyt virhekuvauksia, jotka ovat johtaneet tai olisivat voineet johtaa (läheltä piti – tilanteet)
riskitilanteeseen joko paloturvallisuuden kannalta tai rakenteellisesti (painumat, halkeamat,
vesivuodot etc.). Virhekuvaus on vapaamuotoinen, sisältäen esim. :
 valokuvia kohteesta (suositus)
 lyhyt kuvaus virhetilanteesta ja sen mahdollisista seurauksista
 yhteyshenkilö
Koska FISE Oy:llä ei ole ollut aiemmin vastaavia savupiippuja ja tulisijoja koskevia virhekortteja, myös
yksinkertaiset virhetilanteet käyvät virhekorttien teemaksi! Kaikki informaatio käsitellään
luottamuksellisesti ja anonyymisti, tuote- ja valmistajanimet poistaen.
FISE Oy on käynnistänyt näiden virhekorttien laadintaan tähtäävän hankkeen, jossa rahoittajana on
Palosuojelurahasto. Hankkeen avulla laaditaan kymmenen virhekorttia, mutta toivomme käytännön
jatkuvan myös sen jälkeen, joten virhetilannekuvauksia voi lähettää jatkossakin. Hankkeen
projektipäällikkönä toimii Industria Oy:n Jari Valtonen, jolle pyydämme lähettämään tämän
tiedotteen mukaisesti savupiippuja ja tulisijoja koskevia virhetilanteita sähköpostitse:
jari.valtonen@industria.fi
Lisätietoja:
FISE Oy
Marita Mäkinen,
Industria Oy Jari Valtonen,

050-574 5099
050-574 5654

marita.makinen@fise.fi
jari.valtonen@industria.fi
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Hankkeessa laaditut FISE Oy:n tiedotteet
28.5.2019 FISEn rakennusvirhepankki laajenee paloaiheisilla
virhekorteilla.
4.12.2019 Saatavilla kymmenen tulisijoja ja savupiippuja käsittelevää
virhekorttia.

FISEN RAKENNUSVIRHEPANKKI LAAJENEE PALOAIHEISILLA
VIRHEKORTEILLA
Tiedote 28.5.2019
Julkaisuvapaa
FISEssä käynnistettiin keväällä 2019 virhepankkihanke, joka käsittelee tulisijojen ja savupiippujen
virheitä. Virhepankin ensimmäiset neljä paloaiheista korttia on nyt julkaistu.
FISEssä käynnistettiin huhtikuussa hanke ”Tulisijoja ja savupiippuja koskevat virhekortit”.
Rakennusvirhepankissa ei ole aiemmin ollut paloaiheisia kortteja ja siten tämä on merkittävä askel
virhepankin kehittämisessä. Samantyyppisten virheiden välttämiseksi on tärkeää, että toteutuneista
ongelmatilanteista kerrotaan avoimesti. Tehokas toiminta edellyttää, että ongelmatilanteet saadaan
FISEn tietoon nykyistä kattavammin.
Hankkeen tavoitteena on laatia noin 10 merkittävästä tulisijoja ja savupiippuja koskevasta
ongelmatilanteesta virhekortit. Niiden tavoitteena on toimia tietolähteenä tulisija- ja
savupiipputoimialalla suunnittelijoiden, valmistajien, asentajien, rakennusvalvonnan ja
paloviranomaisten sekä nuohoojien keskuudessa. Kortit toimivat oppaina pyrittäessä
ennaltaehkäisemään vastaavia ongelmatilanteita tulevaisuudessa. Niiden avulla pyritään myös
löytämään sopivia korjaamistapoja, joilla ongelman aiheuttanut rakenne voidaan korjata
paloturvalliseksi.
Hankkeessa on mukana asiantuntijoita Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalveluista, RIL:stä,
SPEK:stä, TSY:stä ja NKL:stä, TUKES:sta, Fenniasta, Industriasta ja Rambollista. Hanketta rahoittaa
Palosuojelurahasto.
Hankkeessa tuotetut neljä ensimmäistä virhekorttia on nyt julkaistu:
RVP-S-PA-79 Järjestelmäsavupiipun virheellinen osa
RVP-T-PA-80 Metallisavupiipun virheellinen asennus välipohjassa
RVP-T-PA-81 Väärän muuraustuotteen käyttö paikallamuuratussa savupiipussa
RVP-T-PA-82 Tulisijan takana oleva virheellinen seinärakenne
Kortit löytyvät FISEn verkkosivuilta osoitteesta: https://fise.fi/rakennusvirhepankki/virhekortisto/.
FISEssä käynnistettiin keväällä myös toinen hanke virhepankin kehittämiseksi. ”Rakennusvirhepankin
kehittäminen vuonna 2019” tavoitteena on laajentaa virhepankkia noin 10 uudella kantavia
rakenteita ja rakennusfysiikkaa käsittelevällä virhekortilla. Hankkeessa on mukana asiantuntijoita
Rambollista, Swecosta, Vahaselta, TAMKista ja Siegberg Consultingista. Hanketta rahoittaa
ympäristöministeriö. Ensimmäiset kortit valmistuvat syksyllä.

Lisätietoa:
Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
marita.makinen@fise.fi
050 574 5099

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan
henkilöpätevyydet FISE Oy

Lapinlahdenkatu 1B
00180 HELSINKI

www.fise.fi
etunimi.sukunimi@fise.fi

y-tunnus (1806019-1)

SAATAVILLA KYMMENEN TULISIJOJA JA SAVUPIIPPUJA KÄSITTELEVÄÄ
VIRHEKORTTIA
Tiedote 4.12.2019
Julkaisuvapaa
FISEssä saatiin valmiiksi virhepankkihanke, jossa tuotettiin kymmenen tulisijoja ja savupiippuja
käsittelevää virhekorttia.
Neljä tulisijoja ja savupiippuja käsittelevää virhekorttia julkaistiin toukokuussa. Sarja täydentyi
joulukuun alussa kuudella kortilla:
RVP-T-PA-84 Savupiipun liitoskohdan tiivistäminen palava-aineisella materiaalilla
RVP-T-PA-85 Kiukaan ja yhdysputken riittämätön suojaetäisyys
RVP-T-PA-86 Koteloidun, paikalla metallista rakennetun savupiipun virheellinen asennus
RVP-T-PA/RF-87 Savupiipun virheellinen asennus hirsitalossa
RVP-T-PA-88 Savupiipun läpiviennin virheellinen toteutus yläpohjan eristämisen yhteydessä
RVP-T-PA-89 Paikalla muurattuun savupiippuun kiinni rakennetut kalusteet
Kortit löytyvät FISEn verkkosivuilta osoitteesta: https://fise.fi/rakennusvirhepankki/virhekortisto/
Kortin tunnus kertoo kortin erityisalan (PA = palo, RF= rakennusfysiikka) ja vaiheen, jossa ongelma
pääasiallisesti aiheutettiin (T= toteutus). Korttien taustalla olevissa tapauksissa ongelmat havaittiin
onneksi ajoissa ennen kuin mittavia henkilövahinkoja tai taloudellisia menetyksiä ehti tapahtumaan.
Kymmenen virhekortin kokonaisuus laajentaa rakennusvirhepankkia paloturvallisuuden
ongelmatilanteisiin. Korttien aiheet kerättiin sidosryhmiltä ja oli hienoa nähdä, että tiedon avoin
jakaminen ja siten ongelmien ennaltaehkäiseminen koettiin erittäin tarpeelliseksi. Kerätyistä aiheista
pystyttiin toteuttamaan tässä hankkeessa vain murto-osa. Tavoitteena on jatkaa työtä ensi vuonna.
Hankkeessa oli mukana asiantuntijoita Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalvelusta, Suomen
Rakennusinsinöörien Liitto RIL:stä, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:stä, Tulisija- ja
savupiippuyhdistys TSY:stä, Nuohousalan Keskusliitosta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:sta,
Fenniasta, Industria Oy:stä ja Ramboll Finland Oy:stä. Hanketta rahoitti Palosuojelurahasto.
Hanke osoitti, että paloturvallisuuden puolella on tällaiselle toiminnalle selkeä kysyntä ja
virhekorttien kriteerit täyttäviä tapauksia ilmenee edelleen. Nyt päättyneessä hankkeessa pyrittiin
keskittymään virhetilanteisiin, joilla oli paloturvallisuuden kannalta suurin merkitys niiden yleisyyden
tai vahingon laajuuden takia. Vuodelle 2020 haetaan jatkorahoitusta, jotta voidaan jatkaa
savupiippuja ja tulisijoja koskevien virhekorttien laadintaa nyt hyväksi havaitun toimintatavan
mukaisesti.
FISE Oy:n virhekortit ovat keskeisessä roolissa myös RTT ry:n valistus- ja neuvontahankkeessa
”Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä”. Se sisältämät roadshowseminaarit toteutetaan ensi vuonna viidellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Hankkeen
tavoitteena on löytää hyviä toimintatapoja parantaa alan paloturvallisuutta todellisten riskitilanteiden
avulla. Hankkeen päärahoittajana on Palosuojelurahasto.
FISEn rakennusvirhepankissa on tällä hetkellä yhteensä 77 virhekorttia. Tavoitteena on julkaista
toisen virhepankkihankkeen tuloksena viisi korttia vielä tänä vuonna.
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