
Paikalla muurattu tiilipiippu
Energiaa säästävä ja pitkäikäinen piippuratkaisu



Paikalla muurattu tiilipiippu

 Poltettu tiili on perinteinen ja yleisin savupiipun materiaali 
kautta historian

 Tiilipiippu luovuttaa siihen varastoituneen lämmön huonetiloihin
vähentää lämmityskertoja ja säästää energiaa

 Tiilipiippu on kuin toinen tulisija talossa

 Kaksikerrosratkaisuissa tiilipiippu lämmittää myös yläkertaa

 Tiilipiipun elinkaari on vähintään 50 vuotta



Entistäkin paloturvallisempi tiilestä muurattu piippu 

 Poltetusta tiilestä muurattu tiilipiippu on:
 testattu polttokokein vastaamaan T 600 luokkaa 
 testattu nykyvaatimusten mukaan 600 mm paksujen yläpohjaeristeiden vaikutukset huomioiden
 nokipalon kestävä

 Suojaetäisyyksiä on tutkittu sekä polttokokein että laskelmin ja haettu turvalliset ja teknisesti toimivat 
läpivientiratkaisut

 Tavoitteena on ollut käytännönläheinen ja helposti toteutettava rakenneratkaisu

 On kiinnitetty huomiota eri huonetilojen läpi kulkevan piipun suojaukseen ja suojaetäisyyksiin

 RIL-kirjan 245-2020 tiilipiipun läpivientiratkaisut perustuvat Eurofins Expert Servicen tutkimuksen ja testauksen 
(nro E6RS20180012-T1) pohjalta tehtyihin ratkaisuihin

 Vesikaton läpiviennin lämpötilojen simulaatiolaskelmat – Oulun ammattikorkeakoulu

 Vastaavat YM:n läpivientiratkaisut on esitetty YM:n Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus ohjeessa



Eräitä huomioita tiilipiipun testeistä

 Tiilipiippu ei ole CE-merkittävä tuote

 Lämpötilat 120 mm palosuojaeristeellä 72 – 75 C° (sallittu 85 C °)

 100 mm palosuojaeriste riittää 300 mm yläpohjaeristeen käyttöön

 Puolen tunnin nokipalotestissä maksimi 37 C ° (sallittu 100 C °)  - varmuuskerroin lähes 3 –kertainen



Tiilipiipun läpivientiratkaisut
-polttokokein testattu läpivientiratkaisu

1. Yläpohjan osalle tasoite/rappaus piipun pintaan

2. 120 mm Paroc FPS 17 tai Saint-Gobain FireProtect 150 tai vastaava tuote         
(kelpoisuus osoitettava)

3. Höyrynsulkumuovi+teippi: Tescon No. 1 tai                                                                                              
Tectis Alu-Butyl Kleberand 606, 150 mm tai vastaava tuote 

4. Pintamateriaali - 20 mm väli +  palamaton lista A1 lista esim. peltikaulus

5. Tasoite/rappaus tai puhtaaksimuuraus

6. Myös ≥ 230 mm paksunnos yläpohjan läpiviennin kohdalla mahdollinen,                                            
jolloin erillistä palosuojaeristettä ei tarvita

7. Jos yläpohjaeriste ≤ 300 mm, riittää palosuojaeristeen paksuudeksi 100 mm 
(palosuojaeristeen korkeus 400mm)



Vaihtoehtoinen läpivientiratkaisu

 YM-oppaassa esitetty läpivientiratkaisu

 Palosuojaeristepaksuus piipun kyljestä muuhun kuin A1-lk 

materiaaliin 100 mm kun eristeen korkeus (esim. min.villa) 

piipun ympärillä ≤200mm – edellyttää lisäksi 200x200mm 

eristesuojakaistaa

 Suojakehikko vasten yläpohjaeristeitä – kehikon korkeus 100 

mm korkeampi kuin yläpohjan lämmöneriste.

 Kehikon yläpäässä vino suojaverkko

 Höyrynsulun tiivistysteippi  esim. Tescon No.1 tai                  

Tectis Alu-Butyl Kleberand 606, tai vastaava.

 Kaulus, (esim. peltikehys) 



Huopakate
 Vesikaton läpiviennissä Isover Ultimate 10 mm eriste, jonka kiinnitys                                                                                       

saneerauslaastilla tasoitettuun piipun pintaan                                                                               

 Bitumikermi nostetaan 10 mm eristeen yläreunaa ylemmäksi

 Bitumikermin takana eristeen yläreunassa kestoelastinen kitti 

 Bitumikermin ja eristeen yläreunan kiinnitys varmistetaan esim.                                                                           

mekaanisella peitelistalla ja kiinnikkeillä piippuun 

Peltiverhous

Rappaus tai tasoite
piipun ympäri

20 mm väli 



Vesikaton painuman mahdollistava liitos  
Yläpohjan läpiviennissä jäähdyttävä tuuletusrako

Yläreunassa 12 mm k 50 
tuuletusreiät piipun ympäri

Piipun ja vanerin väli ≥50 mm

Rappaus tai tasoite 
piipun ympäri

 Kattohuovan ylösnoston alustana 15 mm vanerikehys.                                                                           
Liitoksissa rst-ruuvit, kehys kiinnitetään vesikaton rakenteisiin siten,                                                                     
että kehys liikkuu kattorakenteiden mukana.

 Piipun ja vanerin välissä katon ja piipun erisuuntaisen liikkeen                                                             
mahdollistava ilmarako 50 mm 

 Kattohuopa nostetaan ja liimataan vähintään 300 mm vanerikehystä vasten                                                      

 Kattohuovan yläreunan kiinnitys vaneriin varmistetaan                                                                        
leveäkantaisilla rst-ruuveilla k50 + reikänauhalla                                                                                                
piipun ympäri.



 Piipun ja aluskatteen välissä 10 mm palosuojaeriste.                                                                         
Kiinnitys tasoitettuun piipun pintaan kauttaaltaan saneerauslaastilla                                                        

 Aluskate nostetaan palosuojaeristettä vasten

 Vaihtoehtoisesti palosuojaeristeen sijasta 20 mm rappaus
 Fescon kevytrappauslaasti tai Weber Unirender 414 
 Muurauslaasti ML5; 2 –krs talot
 Muurauslaasti ML5; 1 –krs talot, tällöin aluskatteen lämmönkesto ≥100 C°
 Aluskatteen yläreunan kiinnitys piippuun varmistetaan 150 leveällä teipillä*

 Pelti nostetaan vähintään 300 mm korkealle piippua vasten.

 Tuenta/kiinnitys U:n muotoisten peltivälikkeiden avulla

*Tescon No. 1 tai Tectis Alu-Butyl Kleberand 606

Tiilikate / Peltikate

Vedenohjain aluskatteesta; 
leveys = piippu + 800 mm

Peltiverhous tai 
puhtaaksi muurattu tiilipinta

Rappaus tai tasoite piipun ympäri



Välipohjan läpivienti

 Palosuojaeristeen paksuus ≥ 100 mm, kun välipohjarakenteen
paksuus < 400 mm

 Eriste Paroc FPS 17 tai Saint-Gobain FireProtect 150 tai vastaava

 Koolauksen etäisyys piipun pinnasta ≥ 50 mm 

 Verhousmateriaalin etäisyys piipun pinnasta ≥ 20 mm

 Kipsilevyä käytettäessä suojaetäisyys ≥ 5 mm



Tiilipiipun perustus

1. Min. 50 mm tuulettuva ilmarako

2. Puhtaaksimuuraus, tasoite 3-5 mm tai rappaus 5-10 mm

3. Puhdistusluukun sijainti E8 mukaisesti

4. Bitumihuopa

5. Min. 230 mm palava-aineiseen materiaaliin

6. Laastitasaus hormin pohjalle

Perustus suunnitellaan hankekohtaisesti



Tiilipiipun yläpään suojaus

Kuva YM



Tiilipiipun tuulettuva suojaus - esim. vaatehuone, varasto jne.

 Savupiipun sijoittamista varastoon,
vaatehuoneeseen tai vedeneristettyyn
pesuhuoneeseen tulee välttää 

Jos sijoitus ym. tilaan:
 Piipun kotelointi oltava tuuletettu (A1)
 Puhdistusluukkujen toiminta

ja avattavuus varmistettava
 Reikälevy tai säleiköt ≥ 200 cm2 ylhäällä 

ja alhaalla

Pesuhuoneessa: 
 Palosuojaeristeellä laakeroitu 

kuorimuuraus              
ehkäistään laattasaumojen halkeilu



Tiilipiipun suunnittelu – esimerkki mallipiirustuksesta

Lisätietoa tiilipiipuista ja tulisijoista
www.tiili-info.fi

 Pystyleikkauspiirustus tiilipiipusta 

 Suojaetäisyydet ja käytettävät materiaalit

 Vaakaleikkauspiirustus piipun rungosta 



Paikalla muurattu tiilipiippu

 Tiilipiipun muuraa ammattinsa osaava muurari

 Muurareita informoidaan muutoksista: 

 sähköpostijakelulla

 erilaisissa koulutustilaisuuksissa

 Tiili-info.fi sivustolla tarkempia muurausohjeita

 Näin toteutettu tiilipiippu on: 

 elinkaareltaan pitkäikäinen ja entistäkin turvallisempi



Kiitos!


	Paikalla muurattu tiilipiippu
	Paikalla muurattu tiilipiippu
	Entistäkin paloturvallisempi tiilestä muurattu piippu 
	Eräitä huomioita tiilipiipun testeistä
	Tiilipiipun läpivientiratkaisut�-polttokokein testattu läpivientiratkaisu
	Vaihtoehtoinen läpivientiratkaisu
	Huopakate
	�Vesikaton painuman mahdollistava liitos  �Yläpohjan läpiviennissä jäähdyttävä tuuletusrako�
	Tiilikate / Peltikate
	Välipohjan läpivienti
	Tiilipiipun perustus
	Tiilipiipun yläpään suojaus
	Tiilipiipun tuulettuva suojaus - esim. vaatehuone, varasto jne.
	Tiilipiipun suunnittelu – esimerkki mallipiirustuksesta
	Paikalla muurattu tiilipiippu
	Dia numero 16

