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3. Virheen korjaaminen

4. Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu 
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Virheestä dokumentoitava tiedot:



RVP-T-PA-80 Metallisavupiipun virheellinen asennus välipohjassa

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.

Lähde: FISE



Lähellä olevat palava-aineiset kantavat ja muut rakenteet on 

oltava ko. savupiipun asennusohjeiden ja niihin liittyvän 

suoritustaso-ilmoituksen (DoP) mukaisen suojaetäisyyden päässä 

savupiipun pinnasta.

Savupiippu on koko pituudeltaan sijoitettava niin, että 

suojaetäisyysvaatimukset täyttyvät. Lisäksi on huomioitava 

savupiipun pintalämpötilan vaikutus henkilöturvallisuuteen 

(kosketuksesta aiheutuva palovaara). 

Huomioitavaa:

RVP-T-PA-80 Metallisavupiipun virheellinen asennus välipohjassa



RVP-S-PA-79 Järjestelmäsavupiipun virheellinen osa

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.

Lähde: FISE



Järjestelmäsavupiipun kaikkien osien tulee kuulua järjestelmään ja ne 

testataan CE-merkintätestauksen mukaisesti kokonaisuutena. 

Järjestelmän osia ei saa siten vaihtaa esim. toisen valmistajan 

tuotteisiin. 

Huomioitavaa: 

RVP-S-PA-79 Järjestelmäsavupiipun virheellinen osa



RVP-T-PA-85 Kiukaan ja yhdysputken riittämätön suojaetäisyys  

Jatkuvalämmitteinen puukiuas oli asennettu 

käyttäen puurakenteisen seinän ja kiukaan 

sekä osittain yhdysputken välillä 

palamattomasta materiaalista valmistettua 

suojaseinää. Sekä kiukaan että 

eristämättömän yhdysputken suojaetäisyys 

puurakenteiseen 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.

Lähde: FISE



Huomioitavaa: 

CE-merkittyjen tuotteiden kohdalla saa käyttää vain ko. 

tuotteen kanssa testattuja suojaseiniä! 

Vain paikalla muuratuille voidaan soveltaa RakMk E8 ohjetta!

Lähde: FISE

RVP-T-PA-85 Kiukaan ja yhdysputken riittämätön suojaetäisyys  



RVP-T-PA-88 Savupiipun läpiviennin virheellinen toteutus 

yläpohjan eristämisen yhteydessä

Yläpohjan lämmöneristyksen asentamisen 

yhteydessä puhallusvillaa oli kulkeutunut 

savupiipun ympärille koko 

eristyskerroksen paksuudelta. 

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.

Lähde: FISE



RVP-T-PA-88 Savupiipun läpiviennin virheellinen toteutus 

yläpohjan eristämisen yhteydessä

Huomioitavaa: 

- Oikea rakenne 

kuvien mukaisesti

- Tuuletusväli!

- Työnaikainen 

suojaus

- Huoltotoimet

Lähde: RIL 245-2020 ja Schiedel


