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Standardien uusiminen
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• Standardeja olla uudistamassa

• Syynä tähän
• Sisällön päivittäminen

• Muuttaminen CPR:n mukaisesti

• EN 16510 sarja: Kotitalouksien kiinteää 
polttoainetta käyttävät polttolaitteet (Residential
solid fuel burning appliances)
• EN 16510-1: Yleiset vaatimukset ja testimenetelmät 

(General requirements and test methods) 

• EN 16510-2-1: Huonelämmittimet (Room heaters)
• Nykyinen EN 13240



Standardien uusiminen
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• EN 16510-2-2: Takkasydämet (Inset appliances
including open fires)
• Nykyinen EN 13229: Kiinteän polttoaine

• EN 16510-2-3: Liedet (Cookers)
• Nykyinen EN 12815

• EN 16510-2-4: Riippumattomat kattilat 
(Independent boilers – Nominal heat output up to 
50 KW)
• Nykyinen EN 12809

• EN 16510-2-5: Varaavat tulisijat (Slow heat release 
appliances)
• Nykyinen EN 15250

• EN 16510-2-6: Pelletin polttolaitteet (Appliances
fired by wood pellets)
• Nykyinen EN 14785



Standardien uusiminen
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• Aikataulu
• EN 16510-1, EN 16510-2-2 – EN 16510-2-4 ja EN16510-2-6 

ovat hyväksytty loppuäänestyksessä

• Suomi jättänyt valituksen (appeal) lopputuloksesta koskien 
savuhormin mitoittavan hormilämpötilan määritystä

• Norja jättänyt valituksen koskien hiukkasten mittausta

• Lisäksi komissio on puuttunut standardien muodolliseen 
sisältöön (ei voida nykyisellään harmonisoida)

• Standardeja ei ole julkaistu Virallisessa lehdessä, joten 
standardit eivät ole voimassa

• TC295 joutuu muokkaamaan standardit hyväksyttävään 
muotoon

• On ehdotettu, että yllämainitut osiot julkistetaan ilman 
harmonisointia

• EN 16510-2-5
• Ollaan kirjoittamassa ja odotetaan tilanteen selviämistä 

muiden osien kohdalta



Standardien uusiminen

• Myös puilla lämmitettävien kiukaiden 
standardi EN 15821 uusitaan

• Tämä ei (toistaiseksi) kuulu EN 16510 sarjaan

• Tulee ehkä voimaan 2018

• Työtä on tehty pääasiassa suomalaisvoimin

• Suomalaiset ovat esittäneet joitakin 
muutoksia verrattuna voimassa olevaan 
standardiin
• Kansainvälisesti eniten keskustelua on 

herättänyt mittausproseduurin muutos 
(päästömittaukset sytytyksestä – saksalaiset 
vastustavat)

• Työ jatkuu
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Hormilämpötila (EN 16510-1)

• Hormiliitoksen lämpötilaksi on määritetty 
normaalikäytön testin lämpötila lisättynä 
20% 

• Hormimitoituksen määrittävä savukaasun 
lämpötila määritetään turvallisuustestin 
keskilämpötilasta

• Tämä lämpötila saa ylittää hormiluokan 
määrittämän lämpötilan enintään 100K

• Pienin sallittu hormiluokka T400
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Hormilämpötila (EN 16510-1)

• Suomalaisten vaatimus on ollut, että 

mitoituksen määräävä lämpötila olisi 

turvallisuustestin maksimilämpötila 

• Keskustelun perusteella (Suomen viranomaiset 

vs. TC295) TUKES teettää mittauksia 

voidaanko keskilämpötilaa käyttää

• Tilanne elää
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Hiukkasmittaukset

• Standardeihin on kirjoitettu kaksi 
menetelmää

• Ekosuunnitteludirektiivi esittää kolme 
menetelmää

• Norjalaiset haluavat yhden (mikä on 
kannatettavaa)

• TC295/WG5 kehittää yleistä menetelmää, 
jonka kaikki voisivat hyväksyä

• Valmis 2018

• => standardit valmiina 2019????
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Yhteenveto

• EN 16510 ryhmän standardien 

käyttöönoton ja harmonisoinnin eteen 

tullut useita esteitä

• Uudet harmonisoidut standardit voimaan 

ehkä 2019?

• Kiuasstandardi etenee aikataulun 

mukaisesti

• Toistaiseksi toimitaan nykyisten 

standardien, Rakennustuoteasetuksen ja 

sovittujen käytäntöjen mukaisesti
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Hyvää kevättä


