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TC 166/WG 1 – General requirements

EN 13216-1 Chimneys. Test methods for system chimneys. Part 1: 

General test methods 

Tämänhetkinen tilanne: Kimmo Kaukasen katsaus.



TC 166/WG 1 – General requirements

• accessories-standardien laadinta (prEN 16475 –sarja):

– osa 1 Silencers lausuntokierroksen kommentit käsiteltävinä

– osa 2 Chimney fans julkaistu, odottaa OJ-viittausta

– osa 3 Draught regulators julkaistu (havaittu puute 

testausmäärittelyissä, tulossa amendment)

– osa 4 Flue dampers työ käynnissä

– osa 6 Access components ollut toisessa loppuäänestyksessä, 

Suomesta ei kommentteja

– osa 7 Rain caps julkaistu, odottaa OJ-viittausta

– osat 5 Explosion/implosion relief devices ja 8 Particle filters

työaiheista luovuttu
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TC 166/WG 2 – Thermal and fluid dynamic

calculation methods for chimneys

• laskentamenetelmästandardit

- EN 13384-1 Thermal and fluid dynamic calculation methods –
Part 1: Chimneys serving one appliance

- EN 13384-2 Thermal and fluid dynamic calculation methods –
Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance 

• standardit on julkaistu

• laaditaan amendment: havaittu epäselvyyksiä standardien
yhteensopivuudessa boiler-standardien kanssa (terminologiat
eivät yhteensopivia)
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TC 166/WG 3 – Clay/Ceramic chimneys I

• EN 13063 System chimneys with clay/ceramic flue liners

Part 1: Requirements and test methods for sootfire resistance

Part 2: Requirements and test methods under wet conditions

Part 3: Requirements and test methods for air flue system chimneys

- Saksan revisioehdotus on edelleen käsiteltävänä, ei tarkempaa tietoa 

etenemisestä

- tarkoitus on että kaikki kolme osaa julkaistaan aikanaan pakettina

• EN1457 Clay/ceramic flue liners

Part 1: Flue liners operating under dry conditions

Part 2: Flue liners operating under wet conditions 

- lausuntokierroksen kommentit käsiteltävinä
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TC 166/WG 3 – Clay/Ceramic chimneys II

WG3 suunnittelee myös päivittävänsä lähitulevaisuudessa

- EN13502 Chimneys. Requirements and test methods for 

clay/ceramic flue terminals

- EN13069 Chimneys. Clay/ceramic outer walls for system chimneys. 

Requirements and test methods ja

- EN1806 Chimneys. Clay/ceramic flue blocks for single wall 

chimneys. Requirements and test methods

vastaamaan CPR:n vaatimuksia (liite ZA:n päivittäminen).

On kuitenkin epäselvää kuinka WG3 selviää suunnitellusta 

työmäärästään.



7

TC 166/WG 4 – Plastic chimneys

• EN 14241-1 Elastomeric seals and elastomeric sealants 

- Material requirements and test methods - Part 1: Seals 

in flue liners

• EN 14471 Chimneys - System chimneys with plastic flue 

liners - Requirements and test methods

- standardit julkaistu

- Hollannin ehdotus amendmentiksi EN 14241-1 on WG4:n 

käsittelyssä
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TC 166/WG 5 Chimneys and their components with 

inner linings of concrete

• prEN 16497-1 - Chimneys. Concrete System Chimneys. Part 1: 

Non-balanced flue applications

• EN 16497-2 Chimneys – Concrete system chimneys : Part 2 –

Balanced flue applications

- julkaistu, ei kuitenkaan vielä OJ-viitausta (ei voi käyttää CE-

merkintään)

• EN1858 Chimneys. Components. Concrete flue blocks

- hyväksytty loppuäänestyksessä (9/2016)

- TC kuitenkin päätti pysäyttää julkaisun, joten edellinen versio on 

edelleen voimassa
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TC 166/SC 2 – Chimneys and their components with 

inner linings of metal I

• EN 1856-1 Chimneys. Requirements for metal chimneys. Part 1: 

System chimney products

• EN 1856-2 Chimneys. Requirements for metal chimneys. Part 2: 

Metal flue liners and connecting flue pipes

- revisiot edelleen käynnissä, ei suomalaista edustusta

SC2/WG5 Metal chimneys for room sealed applications

• selvittää EN 14989-1 ja EN 14989-2 yhdistettävyyttä EN 1856-1:een

- työ edelleen käynnissä, ei tarkempaa tietoa tilanteesta



10

TC 166/SC 2 – Chimneys and their components with 

inner linings of metal II

SC2/WG1 Corrosion test method

- Testimenetelmäluonnos on toimitettu WG2:lle, 

sisällytettäväksi liitteenä EN1856-1:een

SC2/WG4 Multiappliance systems

- tehtävänä TR 1749 ja prEN 15502-2-1 edellyttämät 

muutokset tuotestandardeissa

- työ käynnissä, ei tarkempaa tietoa tilanteesta (ei suomalaista 

edustusta)
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Muuta merkittävää I:

TC88 / savupiippujen lämmöneristeet:

Savupiippujen lämmöneristeiden testistandardi FprEN

16854 hylättiin loppuäänestyksessä.

TC88 harkitsee kaadetun standardin julkaisemista TS 

versiona.

Tuotestandardien viittaukset EU:n virallisessa lehdessä 

(official journal OJ):

Uusiin / revisoituihin tuotestandardeihin viittaaminen 

OJ:ssa on ollut jo pari vuotta lähes täysin jumissa.

Tämän seurauksena useita valmistuneita standardeja ei 

vielä voida käyttää CE-merkintään ja toisaalta TC:t

”panttaavat” uusien standardien loppuäänestyksiä.



Muuta merkittävää II:

Rakentamismääräyskokoelman osan E3 (pienet 

savupiiput) uudistaminen:

Asetus on joiltain osin epäselvä eikä kaikilta osin 

yhteensopiva CE-merkintäjärjestelmän kanssa.

Ministeriöltä on tulossa asiaa koskeva opas, joka 

toivottavasti on hyvin erilainen kuin aikanaan 

lausunnolla ollut materiaali.
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Kiitos mielenkiinnosta.


