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Rakentamismääräyskokoelman uusiminen

• Perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
säädösvaltuuksiin

•Määräykset annetaan pykälämuotoon kirjoitettuina 
asetuksina ja niitä täydentävät perustelumuistiot

•Määräysten sisältö aiempaa suppeampaa ja yleisempää

• Pääosin tekniset vaatimukset kirjoitetaan YM:n
ohjeisiin, jotka eivät ole juridisesti sitovia – kuvaavat 
hyvää rakentamistapaa

•Asetuksia sovelletaan korjaus- ja muutostöihin vain kun 
siitä on erikseen pykälässä mainittu 

•Ohjeissa voidaan viitata mm. RIL:n ohjeisiin, RT-
kortteihin ja standardeihin



Rakentamismääräyskokoelman tuleva rakenne

Eritasoinen aineisto erotetaan toisistaan erilaisella 
formaatilla. Näitä ovat:

•Asetuksenantovaltuutuksen antava lakipykälä

‐ Asetuksen §:t 

‐ YM:n ohjeet (suositukset)

‐ Opastava aineisto (tarvittaessa)

Huom 1: RakMK osien tunnukset A, B, C, D, E, F ja G 
poistuvat

Huom 2: Ei ole vielä tiedossa, koska ensimmäisen kerran 
koko RakMK on julkaistuna uudessa muodossa



YM asetus savupiippujen rakenteista ja 
paloturvallisuudesta
• Asetus ja perustelumuistio julkaistiin 10.11.2017 ja tulivat  

voimaan 1.1.2018, ohje on tulossa lausunnolle?

• Asetuksen soveltamisala:
‐ Koskee tehdasvalmisteisia savupiippuja, järjestelmäsavupiippuja 

(metallista), paikalla muurattuja savupiippuja sekä paikalla metallista 
rakennettuja savupiippuja

Huom: Paikalla metallista rakennettu savupiippu ilmeisesti kattaa EN 
1856-2 CE-merkityt hormituotteet (austeniittisen ruostumattoman 
teräshormin seinämän paksuus ≥ 1 mm)
‐ Koskee savupiippujen suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa, kun 

liittyvien tulisijojen lämpöteho on yhteensä enintään 120 kW
‐ Koskee myös savupiippujen korjaus- ja muutostöitä, joita ovat:

‐ savupiipun jälkiasentaminen
‐ savupiipun tai savuhormin korjaaminen tai pinnoittaminen
‐ tulisijan vaihtaminen tai muuttaminen
‐ uuden savuhormin asentaminen savupiippuun tai muussa käytössä 

olleeseen rakennusosaan



Savupiipun suunnittelu                                1/2
• Pääsuunnittelija, rakennussuunnittelija ja erityissuunnittelija 

suunnittelee savupiipun läpivienteineen, sekä sen perustuksen, 
kannatuksen, pystysuoruuden, puhdistusluukut sekä yhdys- sekä 
liitinhormit ja lisälaitteet

• Suunnittelun tulee varmistaa, että saavutetaan tulisijan toiminnan 
tarvitsema veto, rakenteellinen kestävyys, tiiveys ja käyttöikä sekä palo-
ja räjähdysturvallisuus

• Savupiipun on kestettävä kohdistuvat kuormat, säärasitus 
(jäätyminen/sulaminen ja lämpötilan muutos) ja 
happokastepisteyhdistelmät

• Savupiipun oltava puhdistettava ja kunto tarkastettavissa sekä sijoitus 
ja suojaus sellainen, ettei irtaimiston sijoittaminen piipun lähelle 
(etenkin varastossa ja vaatehuoneessa) ole mahdollista

• Savupiipussa on oltava sulkupelti (3 % reikä), ellei se ole tulisijassa

• Savupiipun korkeuden on vesikaton harjalla oltava ≥ 0,8 m (Broof(t2) 

katteille ≥ 1,5 m) - lappeella 0,1 m lisää lapemetriä kohden

• Ohjeeseen piipun pintalämpötilavaatimukset
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• Suunnitelmissa on esitettävä:
• käytetyt tarvikkeet
• savupiipun ja tulisijan asennusohjeet
• käyttö- ja huolto-ohjeessa tarvittavat tiedot
• yhteensopivuus tulisijasta savupiippuun johdettavien 

palokaasujen lämpötilan kanssa (ilmoitettava korkein 
lämpötila?) 
• periaatteet läpivientien tekemisestä liitoskohtien 

tiivistämisineen
• suojaetäisyydet
• puhdistus
• vesikastepisteessä tiivistyvän kondensaatin

poisjohtaminen (jos kondensaattia voi muodostua)



CE-merkityt savupiipputuotejärjestelmät (kit)

• Asetus asettaa vähän vaatimuksia CE-merkityille 
savupiipputuotejärjestelmille:
• Nokipalokestävyys luokkaa G ja suojaetäisyydet ilmoitettava

• Kiinteää polttoainetta käyttävissä tulisijoissa lämpötilaluokka 
vähintään T600

• Pintalämpötila ei saa aiheuttaa vaaraa palo- ja 
henkilöturvallisuudelle

• Savupiippuelementtien välisiä limittämättömiä liitoksia ei saa 
sijoittaa rakenteiden läpivientikohtiin rakenteiden sisälle
• Entä limitetyt liitokset?

Huom 1: Savupiippujen SFS 7009-7015 ja tulisijojen SFS 7021 
päivitettävä asetuksen ja tulevan YM:n ohjeen mukaiseksi

Huom 2: CE-merkittyjen läpivienneille ei asetuksessa ole 
asetettu tarkempia vaatimuksia



Paikalla muuratut savupiiput

• Tiilipiipun seinämän paksuus ≥ 120 mm (230 mm kun 
lämpöteho 60 – 120 kW)

• Ulkopinta pinnoitettava sisällä A1 tasoitteella katteen 
tasoon asti, paitsi huonetiloihin näkyvät osat

• Savupiipussa käytettävä joustavaa laastia niissä osissa, 
joissa palokaasujen lämpötila voi nousta yli 350 ˚C ja 
säänkestävää laastia ulkopuolisten osien muurauksessa

• Savupiipun yläpää suojattava sään vaikutuksilta –
sääsuoja A1 tarviketta 

• Nokipalonkestävyyttä ei tarvitse osoittaa ja piippu T600

• Ohjeeseen tulossa vaatimuksia materiaaleille



Paikalla metallista rakennetut savupiiput

• Savupiipun rakenne:
• Savuhormin materiaalina käytettävä terästä tai 

valurautaa, seinämän paksuus ≥ 4 mm
• Ulkokuoren paksuus ≥ 0,5 mm terästä tai kelpoisuus 

osoitettu suunnitelmissa
• Muunlaiset tarvikkeet käy (esim. EN 1856-2 

piipputuotteet) kun kelpoisuus osoitetaan suunnitelmissa

• Savupiipun lämmöneriste:
• Tehty vähintään kahtena 100 mm kerroksena limittäen

• A1 luokkaa

• Korkein käyttölämpötila 600 ˚C

• Lämmönjohtavuus 600 ˚C:ssa ≤ 0,19 W/(m K)   

• Nokipalonkestävyyttä ei tarvitse osoittaa ja piippu T600, 
kun hormin seinämän paksuus ≥ 4 mm



Paikalla muurattujen ja rakennettujen sekä 
muiden ei sarjavalmisteisten savupiippujen 
suojaetäisyydet ja läpiviennit 
• Rakennusosan ja piipun välissä on oltava ≥ 20 mm liikuntaväli, joka 

täytetty A1 tarvikkeella

• Lämmöneristetyn seinän ja savupiipun väliin on jätettävä ≥ 50 mm 
tuulettuva väli

• Muista kuin A1 tarvikkeista valmistettujen rakennusosien on oltava 
≥ 100 mm etäisyydellä piipusta

• Väli- tai yläpohjan tai seinän läpimenokohtaan sekä seinän 
liittymäkohtaan on asennettava vähintään 100 mm paksu A1 
lämmöneriste

• Läpiviennin kohdalla A1 lämmöneristeen paksuuden on oltava 200 
mm ja leveyden 200 mm, jos muunlaisen ratkaisun kelpoisuutta ei 
osoiteta koetuloksilla tai kokeilla verifioiduilla laskelmilla

• Ohjeeseen tulossa läpivientieristeen sideainepitoisuus ≤ 2,5 kg/m3



Lisätietoja: 

antti.koponen@rakennusteollisuus.fi, puh. 050 414 0082 


