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Yrittäjä (myynti, markkinointi ja tekninen neuvonta)

Härmä Air Oy

Kaksi vuosikymmentä savupiipputuotteiden parissa

TSY varapuheenjohtaja

Mukana RTT kansalliset säädökset työryhmässä

Mukana RIL pienet savupiiput 245 suunnittelu-, rakentamis, ja huolto-ohje laadinta

Mukana TTY:n tutkimushankkeissa





- AIR Tuloilmapiippu

- Unique Turvapiippu

- Basic Teräspiippu









YM asetus SFS standardit RIL opas



RIL 245 Pienet savupiiput
1. JOHDANTO

2. MÄÄRÄYKSET JA OHJEET SEKÄ TUOTEKELPOISUUDEN OSOITTAMINEN

3. SAVUPIIPPUJEN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA VASTUUT

4. METALLISTA VALMISTETTUJEN JÄRJESTELMÄPIIPPUJEN ERITYISPIIRTEET

5. HARKKOPIIPPUJEN ERITYISPIIRTEET

6. PAIKALLA MUURATTAVIEN SAVUPIIPPUJEN ERITYISPIIRTEET

7. PAIKALLA RAKENNETTAVIEN TERÄSPIIPPUJEN ERITYISPIIRTEET

8. KÄYTTÖTURVALLISUUS JA HUOLTO

9. SAVUPIIPUN KORJAUSMENETELMÄT
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Mikä on muuttunut?

Suunnittelua koskevat

lisävelvoitteet tehostavat

yhteistyötä eri osapuolten välillä

Suunnittelijat, valmistajat, maahantuojat, myyjät, asentajat, 

nuohoojat, rakennusvalvonta.



Savupiipun suunnittelu 3 §

Pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on 

tehtäviensä mukaisesti suunniteltava savupiippukokonaisuus.

- Läpiviennit

- Perustus

- Aluskatteet

- Kannatus

- Pystysuoruus

- Puhdistusluukut

- Yhdys ja liitinhormit

- Ympäröivä tila tulee olla sellainen että piippu on tarkastettavissa ja 

puhdistettavissa.



Miten näkyy kentällä?

Suunnittelun vaatimus ehkäisee virheitä jo alkuvaiheessa.

Asentajilla on selkeät työohjeet.

Vaikuttaa myös tulisijojen laatuun ja turvallisuuteen.





Tulisijan ja savupiipun rakentaminen edellyttää
rakennusvalvontaviranomaisen lupaa, oli sitten kysymys uudesta 

rakennuksesta tai olemassa olevassa rakennuksessa jo olevasta tulisijasta 
ja savuhormista, niiden korjaamisesta tai lisäämisestä tai niihin 

vaikuttavasta muutostyöstä. 

Lupakäytännöissä on eri kuntien välillä vaihtelua ja luvanvaraisuuden 
tulkinta kuuluu rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin. 



Olennaista on käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa, asentajaa ja 
muuraria, joilla on kokemusta tulisijoista ja savupiipuista. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan huolehtimisvelvollisuus on 
rakennushankkeeseen ryhtyvällä. 

Luvanvaraisissa hankkeissa tarvittavat suunnittelijat, työnjohto sekä
katselmukset on kerrottu lupamääräyksissä ja silloin 

rakennusvalvontaviranomainen arvioi esimerkiksi sille ilmoitetun 
suunnittelijan kelpoisuuden kyseiseen tehtävään. 



- ArchiCAD

- Vertex

- DWG

Lisätään kotisivuille → ”suunnittelu”  

Härmä Air valmiit pohjat



Suunnittelun velvoite parantaa merkittävästi virheitä ja lisää vastuuta











Ilmanvaihtoasetus 22 §

- Suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulisijan tarvitsema paloilma.

- Lattian, seinän tai piipun kautta.

- Tasapainoinen ilmanvaihto.

- Tulee esittää suunnitelmissa. 

Kuka suunnittelee

- Pääsuunnittelija, rakennesuunnittelija ja erityissuunnittelija, IV suunnittelija



1 kilo puuta vaatii 

palamiseen jopa 

20m3 paloilmaa Liesituuletin ja 

keskuspölynimuri aiheuttaa

vastakkaista vetoa, jolloin

tiiviissä asunnossa se 

aiheuttaa savun hajun

kulkeutumista huoneistoon

ja tulisijan huonon

toimivuuden.







KIITOKSIA


