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Asennuspöytäkirja 

PETE DW Smooth -teräspiippu 

 

Asiakkaan yhteystiedot 

Nimi  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Katuosoite  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Postinumero- ja toimipaikka ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Puhelinnumero  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Sähköposti  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rakennuspaikan osoite 

Katuosoite  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Postinumero- ja toimipaikka ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hormin myyjä 

Toimittaja tai jälleenmyyjä ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Asentajan yhteystiedot 

Nimi  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Katuosoite  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Postinumero- ja toimipaikka ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Puhelinnumero  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Sähköposti  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hormin tiedot 

Asennuspäivämäärä  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Hormin halkaisija  Ø120/225 mm               Ø150/250 mm        Ø180/280 mm            Ø200/300 mm      

Hormin pituus  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tyyppikilven sijoituspaikka ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Liitetty tulisija ja tulisijan tyyppi ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tulisijan savukaasujen keskilämpötila       ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tulisijan savukaasujen maksimilämpötila ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Läpivienneissä käytetty suojaetäisyys        100 mm (T600) 

 

Huom! Säilytä täytetty asennuspöytäkirja ja liitä se suoritustasoilmoituksen kanssa talokansioon. Toimita tarvittaessa dokumenteista kopio kunnan 

rakennusviranomaiselle. 
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PETE DW Smooth -teräspiipun rakenne 
 

 

 

 

 

Piipunhattu (10) 

 

Pellityssarjan jatkopelti (9) 

 

 

 

 

 

Pellityssarjan korotuslista (8) 

 

Pellityssarja (7) 

 

Läpivientitiiviste aluskatteelle (3) 

 

Tuentalaite (6) 

 

 

 

 

 

Läpivientisuojus (5) 

 

 

Läpivientieriste (4) 

 

 

Läpivientitiiviste höyrynsulkuun (3) 

 

Läpiviennin peitelevy (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitossovite (1) 

  

Lyhenteiden selitykset 
 

d = Hormin sisähalkaisija, D = Hormin ulkohalkaisija, C = Hormin keskilinjan etäisyys katon harjalle, k = kattokaltevuus, H = Piipun kokonaiskorkeus,  

h1 = Piipun huonetilassa näkyvän osuuden korkeus, h = Piipun vesikatolla olevan osuuden korkeus, S = Savupelti, t = Läpivientieristeen korkeus,  

T = Ympäröivän lämpöeristeen korkeus. 

 

Osien tarkemmat tiedot sekä muut saatavilla olevat varusteet ja tarvikkeet: www.pete.fi 

http://pete.fi/


 

 

PETE DW Smooth -teräspiipun tekniset tiedot 
 

PETE DW Smooth on moduulirakenteinen, eristetty ja kaksiseinämäinen metallijärjestelmäsavupiippu, joka on testattu harmonisoidun 

tuotestandardin EN 1856-1 mukaisesti savupiippujen korkeimpaan lämpötilaluokkaan T600 (600°C). PETE DW Smooth -teräspiippu täyttää 

lisäksi kansallisen soveltamisstandardin (NAS SFS 7010:2020) sekä Ympäristöministeriön asetuksen (745/2017) mukaiset vaatimukset. 

 

 

Perustiedot 

Kaksiseinämäinen ja moduulirakenteinen eristetty teräspiippu, päältä lähteviin tulisijoihin sekä käytettäessä kiinteän polttoaineen (puu) 

tulisijoja. Viljan poltto on kielletty! 

CE-hyväksytty lämpötilaluokkaan T600 (600°C). 

 

Suojaetäisyydet 

Suojaetäisyydet piipun ulkopinnasta palava-aineisiin materiaaleihin (muu kuin A1-luokan materiaali) huonetilassa tuulettuvilta osin 50 mm 

ja läpivienneissä 100 mm (T600). Läpivientiratkaisu on testattu 600 mm yläpohjan lämpöeristepaksuudella (T). 

 

Koot 

Varastokokoina Ø120/225, Ø150/250 sekä Ø180/280 mm. 

Toimitusmyynnissä myös koko Ø200/300 mm. 

Halkaisijamerkinnässä ensin ilmoitettu luku tarkoittaa hormiputken halkaisijaa ja jälkimmäinen ulkokuoren halkaisijaa. 

 

Värit 

Värivaihtoehtoina huonetilan osuudelta kirkas ruostumaton teräs, mattavalkoinen RAL9016 sekä mattamusta RAL9005. 

Saatavilla jauhemaalattuna myös muuhun RAL-väriin sekä kiiltoasteeseen, kysy! 

Vesikaton yläpuolinen osuus: musta RR33, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32, tiilenpunainen RR750, punainen RR29. 

Kysy myös muita värejä! 
 

 

Tekniset tiedot 

 

Hormin sisä-/ulkohalkaisija 120/225 mm 150/250 mm 180/280 mm 200/300 mm 

Hormin paino 9 kg/m 11 kg/m 12 kg/m 13 kg/m 

Sisäputken pinta-ala 113 cm2 177 cm2 254 cm2 314 cm2 

Sisäputken ainevahvuus 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 

Sisäputki haponkestävää terästä EN 1.4404 (AISI 316L).         

Eriste sintraantumaton keraaminen villa (1260°C, 128 kg/m3).       

Ulkokuori ruostumatonta terästä, myös jauhemaalatuissa hormiputkissa, EN 1.4509 (AISI 441).     

Paineluokka alipaine, paineen kestävyys 40 P.         

Nokipalonkestävä.         

Lämpötilaluokka T600.         

Suojaetäisyydet lämpötilaluokassa T600 huonetilassa/tuulettuvilta osin 50 mm ja läpivienneissä 100 mm. 

   



 

 

CE-merkintä 
 

CE-merkintä on merkintä, jolla tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja vakuuttaa, että tuote täyttää tuotetta koskevien EU:n 

direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset. PETE DW Smooth -teräspiipun CE-merkki on valmiiksi kiinnitettynä savupeltielementtiin 

tai ensimmäiseen eristettyyn hormiputkeen. 

 

 

 

 
CE-symboli 

 

 

Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa 

Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero 

___________________________________ 

 

Hormielementtien valmistajan yhteystiedot 

Suoritustasoilmoituksen (DoP) numero 

_____________________________ 

 

Harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tunnus 

Tuotteen yksilöinti 

 

 

Tuotteen markkinointinimi Suomessa 

 

 

Aiottu käyttötarkoitus 

___________________________________ 

Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista, ks. selite jäljempänä (loput 

ominaisuudet on ilmoitettu suoritustasoilmoituksessa) 

___________________________________ 

 

 

 

Maahantuojan ja tarviketuotteiden valmistajan verkkosivun osoite 

 

 

T600 Lämpörasituksen kestävyysluokka T600: 

  tulisijan savukaasujen lämpötilat eivät saa ylittää +600 °C 

N1 Kaasutiiviysluokka N1: alipaine 

D Savuhormin käyttöolosuhdeluokka D: kuivat käyttöolosuhteet, kiinteä polttoaine kuten esim. puu (viljan poltto kielletty!) 

Vm Korroosionkestävyysluokka Vm: luokittelu metallin koostumuksen perusteella 

L50060 Hormin sisäputken teräslaatu ja ainevahvuus: haponkestävä teräs AISI 316L / EN 1.4404, ainevahvuus 0,6 mm 

G Nokipalonkestävyysluokka G: nokipalonkestävä 

50 
Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin: 50 mm (hormin tuulettuvilta osin ja läpivienneissä, kun rakenteen kokonaispaksuus max. 

200 mm) 

 

  



 

 

Suoritustasoilmoitus (DoP) 
 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 

Jawar I ja Jawar IS - kaksiseinämäinen metallijärjestelmäsavupiippu 

EN 1856-1:2009 

 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa 

edellytetään: 

Metallijärjestelmäsavupiippu 

PETE DW – Ø80-500 mm – EN 1856-1 T600 N1 D/W Vm L50060 G50 

PETE DW Smooth – Ø120-200 mm – EN 1856-1 T600 N1 D/W Vm L50060 G50 

 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -

tarkoitukset: 

Moniseinämäinen eristetty järjestelmäsavupiippu, joka koostuu jäykistä metallihormiputkista (suorat savupiippukappaleet, 

liitoskappaleet mukaan lukien niiden tuenta), joiden kautta tulisijan palamistuotteet poistuvat ulkoilmaan. 

 

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa 

edellytetään: 

Valtuutetun edustajan Suomessa käyttämä tavaramerkki tuotteelle: PETE® DW ja PETE® DW Smooth 

Valmistajan tavaramerkki tuotteelle: Jawar I ja Jawar IS 

JAWAR Sp. z o.o. 

ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów, Poland 

p. +48 23 672 24 16, handel@jawar.com.pl, www.jawar.com.pl 

 

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta 

tähän saa yhteyden: 

Lindfors Finland Oy / PETE-savupiipputuotteet 

Lampelantie 58, 61850 Kauhajoki, Finland 

p. +358 6 231 5396, info@pete.fi, www.pete.fi 

 

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: 

Järjestelmä 2+ 

 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: 

Technical and Test Institute for Construction Prague, NB 1020 suoritti tehtaan ja sen laadunvalvonnan alkukatselmuksen. 

Ilmoitettu laitos valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisäistä laadunvalvontaa sekä arvioi ja hyväksyy sen järjestelmän 2+ 

mukaisesti ja antoi tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen factory production control - 

sertifikaatti nro 1020 – CPD – 030044301 

 

  



 

 

8. Ilmoitetut suoritustasot 

Perusominaisuudet Suoritustaso 

Yhdenmukaistetut tekniset 

eritelmät 

(ks. huomautus 1) (ks. huomautus 2) (ks. huomautus 3) 

Puristuslujuus Piipun enimmäiskorkeus 15 m 

EN 1856-1:2009 

  

Piipun enimmäiskorkeus huonetilassa ilman tuentaa 10 

m 

Lämpörasituksenkestävyys Nokipalonkestävyys: Kyllä 

  G50 (T600) 

    

  

Huom! Läpivienneissä käytettävät suojaetäisyydet on 

ilmoitettu asennusohjeessa  

Kaasutiiviys / vuoto N1 

Virtausvastus Keskimääräinen karheus: 1,0 mm 

Lämmöneristävyys 0,70 W/m2 K  

  (vertailulämpötilassa 200 °C) 

Taivutusvetolujuus Vetolujuus: 3,73 kN 

    

  Vino asennus: Tukien enimmäisväli 2,0 m 45° kulmalla 

    

  Tuulikuormankestävyys:  

  

Enimmäiskorkeus vapaasti seisovana 1,5 m viimeisen 

tuen yläpuolella 

Kemikaalienkestävyys, 

vesihöyryn 

diffuusionkestävyys ja 

kondensaatin 

tunkeutumisvastus 

D/W, kuivat ja märät käyttöolosuhteet 

Korroosionkestävyys Vm 

Jäätymis-sulamiskestävyys Kyllä 

 

 

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. 

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. 

  



 

 

Hormin sijoitus ja korkeus 

 
Savuhormi on tarkoituksenmukaista sijoittaa mahdollisimman lähelle katon harjaa. Tällöin veto on parhaimmillaan, katon yläpuolinen 

hormikorkeus pienimmillään ja vaara vesikaton liitoskohtien vesivuodoista minimoitu. Mikäli hormi sijoitetaan katon lappeelle, on hormi 

suojattava joko harja- tai auraliukuesteellä, jottei katolle kertyvä jää ja lumi pääse liukuessaan rikkomaan hormia. Hormin korkeus 

määritellään Ympäristöministeriön asetuksessa (745/2017) sekä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n pieniä savupiippuja 

koskevassa suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohjeessa (RIL 245-2020) seuraavasti: 

Piipun korkeutta suunniteltaessa otetaan huomioon alle 8 metrin etäisyydellä olevat palavatarvikkeiset rakenteet ja aukot sekä korotukset 

katon rakenteissa. 

Harjalla sijaitsevan piipun pään ja katteen välisen etäisyyden piipun juuresta mitattuna tulee olla vähintään 0,8 m (kuva A). Katon lappeella 

olevan savupiipun korkeuteen lisätään tavanomaisilla kattokaltevuuksilla 0,10 m jokaista lapemetriä kohden harjasta laskettuna 

(Ympäristöministeriön asetus 745/2017). Tavanomainen kattokaltevuus on korkeintaan 20°. 

 
Kuva A. 

 

Mikäli piipun vaakasuora etäisyys on alle 3 m saman tai toisen rakennuksen katosta tai seinästä tai niissä olevista aukoista, piipun on 

ulotuttava vähintään 0,8 m tällaista kohdetta korkeammalle (kuva B). Jos piipun etäisyys tällaisesta kohteesta on yli 3 m, piipun tulee yltää 

sen linja yläpuolelle, joka saadaan yhdistämällä 0,8 m katon korkeimman kohdan yläpuolella oleva piste (a) pystysuoraan räystään 

yläpuolella katon korkeimman kohdan tasossa olevaan pisteeseen (b). 

 
Kuva B. 

Mikäli piipun vaakasuora etäisyys on alle 3 m saman tai toisen rakennuksen katosta tai seinästä tai niissä olevista aukoista, piipun on 

ulotuttava vähintään 0,8 m sitä kohtaa korkeammalle, jonka etäisyys piipusta on 3 m (kuva C). 

  



 

 

 

Kuva C. 

Jyrkkäkattoisissa rakennuksissa, joissa lappeen kaltevuus on vähintään 30°, piipun yläpään ja lappeen lyhimmän etäisyyden on oltava 

vähintään 1 m (kuva D). 

 

Kuva D. 

 

Piipun etäisyyden tuloilmasisäänottoihin ja tuuletusikkunoihin on oltava vähintään 8 m (kuva E). Mikäli piipun korkeus ylittää 

tuloilmasisäänoton tai tuuletusikkunan 3 metrillä, suojaetäisyyden tulee olla vähintään 5 m. 

 

Kuva E. 

 

Lisää ohjeita ja esimerkkejä: 

Ympäristöministeriön rakentamismääräykset: Paloturvallisuus (https://ym.fi/rakentamismaaraykset) 

• 745/2017 Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 

• Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus – esimerkkejä savupiippujen toteuttamisesta 31.1.2019 (PDF)  

https://ym.fi/rakentamismaaraykset
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170745
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/31.1.19-Savupiippujen-rakenteet-ja-paloturvallisuus-DA5AEA7C_A3CC_4A0B_B11E_9F0971C991A1-143625.pdf/590d95d1-4787-f92f-a681-c13dbed6e5df/31.1.19-Savupiippujen-rakenteet-ja-paloturvallisuus-DA5AEA7C_A3CC_4A0B_B11E_9F0971C991A1-143625.pdf?t=1603260628143


 

 

Hormin perustus 
 

Hormi perustetaan liikkumattomalle, palamattomalle ja vakaalle perustalle. Pystysuorassa oleva savupiippu voidaan asentaa tulisijan päälle 

tai tukea tulisijaan edellyttäen, että ratkaisu on käytettävän tulisijan valmistajan asennusohjeiden mukainen, tulisija on mitoitettu 

tuennasta aiheutuville kuormille ja vaikutukset hormin muuhun tuentaan on otettu rakennesuunnittelussa huomioon. Savupiippuun ei 

tueta muita rakenteita eikä siihen sijoiteta putkia, johtimia tai savupiipun toimintaan kuulumattomia laitteita. 

 

Suojaetäisyydet 
 

Teräspiipun suojaetäisyydellä tarkoitetaan hormin vähimmäisetäisyyttä kaikesta palava-aineisesta materiaalista. PETE DW Smooth  

-teräspiipun suojaetäisyydet piipun ulkopinnasta palava-aineisiin materiaaleihin (muu kuin A1-luokan rakennusmateriaali) huonetilassa 

tuulettuvilta osin 50 mm ja läpivienneissä 100 mm (T600). Tarkemmat ohjeet jäljempänä kohdissa Yläpohjan läpivienti sekä Välipohjan 

läpivienti. 

Hormi suojataan tarvittaessa ihokontaktilta mahdollisista korkeista hormin pintalämpötiloista johtuen. PETE-savupiipputuotteet ei vastaa 

valmistajan asennusohjeista poikkeavista aluekohtaisista rakennusmääräyksistä. 

 

 
 

Läpivienneissä suojaetäisyyden palaviin materiaaleihin tulee olla 100 mm.  



 

 

Ennen asennusta 

 

Toimitussisällön tarkastaminen 
Tarkasta, että toimituksen sisältö vastaa tilausta sekä läheteluetteloa sekä lukumäärältään että kunnoltaan hyvissä ajoin ennen piipun 

asennusta. Tarkasta ettei tavarassa ole kuljetusvaurioita ja että tuotteet ovat pinnaltaan virheettömät. 

Hormi ja tulisija liitetään toisiinsa yhteensopivan liitossovitteen avulla. Varmista, että hormin mukana tullut liitossovite sopii tulisijassa 

olevaan liitokseen jo hyvissä ajoin ennen varsinaista asennusajankohtaa. Lyhennä tarvittaessa liitossovitetta tulisijamallin mukaan. 

Varmista ettei asennettava hormi peitä tulisijan kannessa mahdollisesti olevia ilma-aukkoja. Toimituksen mukana tulee vakiokokoinen 

liitossovite, ellei muusta ole sovittu. Saatavilla on tilauksesta myös liitossovitteet mittojen mukaan. 

Mikäli sinulla on huomautettavaa toimituksen sisällöstä, pyydämme olemaan välittömästi yhteydessä tuotteen myyjään eli tahoon, jonka 

kanssa kauppa on tehty. Tuotteen asentaminen on merkki tuotteen hyväksymisestä, joten ilmoita mahdollisista puutteista aina ennen 

asentamisen aloittamista. 

Jos säilytät hormiputkia asennustyömaalla pystyasennossa, suosittelemme laskemaan ne lattialle asennussuuntaansa nähden ylösalaisin, 

jotta huonetilaan näkyville jäävä ulkokuoren naaraspontti ei kolhiinnu. Säilytysasento siis ulkokuoren urospontti lattiaa vasten. 

Hormiputkien asennussuunnasta lisää jäljempänä kohdissa Asennus ja Hormielementtien asennus. 

Työkalut ja apu- ja turvallisuusvälineet 
Jos asennat teräspiipun itse, varaa käyttöösi tarvittavat työkalut ja apuvälineet, apuhenkilö sekä turvavälineet. Teräspiipun asentamisessa 

tarvitset esim. seuraavia työkaluja: porakonetta, kuviosahaa, vatupassia sekä mahdollisesti villasahaa ja kulmahiomakonetta. Korkeassa 

huonetilassa työskennellessä varaa itseäsi tai asentajaa varten telineet. Katolla työskennellessä on käytössä oltava turvavaljaat. Huolehdi 

myös, että kattoturvatuotteet ovat kunnossa ja asennettuina ennen katolla työskentelyä. Varaa tikkaat tai korkeille ja/tai jyrkille katoille 

asennuspäiväksi tarvittaessa nosturi. 

      
 

Piipun asennuksessa käytetään työturvallisuutta lisääviä apuvälineitä. 



 

 

PETE DW Smooth -teräspiipun tarvikkeita 
 

 

                 Liitossovite Liitossovite kiertoilmatakalle Tulisijan liitosmassa 

             
 

              Savupeltimoduuli                       Hormiputki 1,0 m              Hormiputki 0,5 m   Hormiputki 0,25 m 

        
           Läpiviennin peitelevy       Läpiviennin peitelevy  Läpiviennin peitelevy Läpivientitiiviste 

                 

         

              Läpivientieriste    Läpivientisuojus         Tuentalaite                                     Tuentapanta 



 

 

    

              Kantikas pellityssarja         Pellityssarjan jatkopelti  Pellityssarjan korotuslistat          Kantikkaan pellityssarjan piipunhattu 

 

   

                    Pyöreä piipunpellitys                                     Juurikumi                    Pyöreä piipunhattu 

 

Lisää PETE DW Smooth -teräspiipun tarvikkeita nettisivullamme pete.fi. 

  

http://pete.fi/


 

 

Asennus 
 

Suunnittele hormiputkien sekä läpivientitarvikkeiden asennusjärjestys ja tuontisuunta ennen aloitusta. Huomioi, että hormiputkien 

liitoskohdat eivät jää läpivienneissä teräspiipun läpivientieristeen tasolle piiloon, vaan että hormiputkien liitokset ovat jälkikäteen 

tarkistettavissa. Mieti myös millä korkeudella haluat käyttää teräspiipun savupeltiä. Varaudu tuomaan hormiputki takan päälle tarvittaessa 

yläpohjan kautta, mikäli huonekorkeus on matala ja takka korkea. 

Käsittele hormielementtejä varoen naarmujen ja lommojen välttämiseksi. Jos säilytät hormiputkia asennustyömaalla pystyasennossa, 

suosittelemme laskemaan ne lattialle asennussuuntaansa nähden ylösalaisin, jotta huonetilaan näkyville jäävä ulkokuoren naaraspontti ei 

kolhiinnu. 

Poista ullakolle ja vesikatolle tulevien pinnoittamattomien hormielementtien laserfilm-suojamuovi asennuksen yhteydessä. Laserfilmin 

poistaminen on usein helpompaa lattialta käsin kuin ahtaassa yläpohjassa. Jätä kuitenkin huonetilassa näkyvien hormiputkien suojamuovi 

paikalleen, jotta hormin pinta pysyy asennuksen ajan naarmuuntumattomana – tässäkin tapauksessa, poista suojamuovi kuitenkin aina 

ulkokuoren piiloon jäävästä urospontista ennen elementtien liittämistä yhteen. 

Linjaa läpivientireiät väli-/yläpohjaan ja vesikattoon ja aukota ne huomioiden suojaetäisyysvaatimukset. 

Tämän asennusohjeen lisäksi huomioi myös tulisijavalmistajan antamat ohjeet tulisijan liittämisestä hormiin. 

 

Tulisijan ja hormin liitos 

 

Hormi ja tulisija liitetään toisiinsa yhteensopivan liitossovitteen avulla. Varmista, että hormin mukana tullut liitossovite sopii tulisijassa 

olevaan liitokseen ennen asennuksen aloittamista. Liitossovite voi mennä tulisijasta riippuen hormilähdön sisä- tai ulkopuolelle. 

Toimituksessa tulee vakiokokoinen liitossovite, ellei muusta ole sovittu. Saatavilla on liitossovitteet myös mittojen mukaan. 

Tulisijasta riippuen liitossovitetta tulee tarvittaessa lyhentää käyttäen kulmahiomakonetta. Aseta liitossovite tukevasti tulisijan 

hormilähtöön. Käytä tarvittaessa liitoksen tiivistämiseen tulenkestävää massaa, tiivistepunosta ja keraamista paloeristettä. Varmista 

liitossovitteen suoruus käyttämällä esim. vatupassia. 

Varaavissa takoissa liitossovite asennetaan takan kannen tasolle. Liitossovitteen ja takan kannen väliin voidaan asettaa esim. ohutta 

keraamista villaeristettä. Kiertoilmatakoille toimitetaan pidempi liitossovite/hormiputki, jolla ulotutaan syvällä takan sisässä olevaan 

hormiliitokseen, ellei tulisijan mukana tule jatkoelementtiä valmiin kannen tasolle.  Kamiinoiden kannen päällä voi olla mallista riippuen 

kiertoilmasäleikkö, jota kautta lämmin ilma pääsee vapaasti kiertämään huoneeseen. Asenna tällaiselle kamiinalle hormin liitossovite siten, 

että hormiputki jää takan kannesta hieman irti. Varmista, ettei asennettava hormi peitä mahdollisia kamiinan kannessa olevia kiertoilma-

aukkoja.  

 

Hormielementtien asentaminen 
 

PETE DW Smooth -teräspiippu on täysin pannaton moduulipiippu, jonka hormiputket limittyvät päällekkäin siten, että hormiputkien 

ulkokuoren urospontti tulee ylös- ja naaraspontti alaspäin. Näin tehtynä teräspiipun hormiputken eli sisäputken pontit tulevat 

päinvastaiseen suuntaan ja mahdollinen sade- tai kondenssivesi ei pääse valumaan piipun eristeisiin. 

Asennettaessa kohdista hormielementtien hitsaussaumat samaan linjaan, jotta hormielementit loksahtavat tukevasti paikoilleen. 

Hitsaussauma on hyvin huomaamaton, mutta se on silti suositeltavaa kääntää esim. mahdollista seinää vasten tai suuntaan, josta se on 

vähiten katselun alla. Hormiputkien liitokset eivät vaadi tiivistysmassaa. 

Hormielementit asennetaan tiiviisti päällekkäin, ilman lukituspantoja. Hormielementit ovat erittäin mittatarkkoja ja ne limittyvät 

asennettaessa 50 mm toisiinsa nähden muodostaen tukevan kokonaisuuden. Asenna hormielementit huolellisesti varmistaen, että hormin 

eristeet asettuvat tiiviisti toisiaan vasten, eikä niiden väliin jää rakoa, joka voisi aiheuttaa paloturvallisuusriskin. Urospontin alue pitää 



 

 

peittyä ylemmän naaraspontin alle eli hormiputken profiiliin ei saa jäädä ns. koveraa saumaa. Tarvittaessa voit kevyesti naputella liitoksen 

pohjaan (eli urospäähän) esim. puukalikkaa ja vasaraa apuna käyttäen. Varo vaurioittamasta hormiputkea. Asenna hormielementit siten, 

että ulkokuorien hitsaussaumat asettuvat keskenään samaan linjaan. Käännä saumapuoli esim. seinää vasten tai suuntaan, jossa piippu on 

vähiten katselun alla. Hormiputkien liitokset eivät vaadi tiivistysmassaa. Tarkista hormin suoruus. 

Poista läpivienteihin jäävien hormielementtien suojamuovit asennuksen yhteydessä. Jos piippu asennetaan huonetilaan, jossa vielä 

myöhemmin tehdään pintakäsittelytöitä, jätä huonetilassa näkyvien rst-hormiputkien laserfilm-suoja tai jauhemaalattujen hormiputkien 

muovikelmu paikalleen. Poista suojamuovia kuitenkin hormiputkien päistä, jottei suojamuovi jää hormiputkien väliin putkien limittyessä. 

  
 

  Paina hormiputket tiiviisti toisiinsa, jotta liitoksesta tulee tiivis ja hormiputkesta yhtenäinen. Käsittele hormiputkia varoen ja muista poistaa suojamuovit  

  yllä annettujen ohjeiden mukaisesti.  

Muista pujottaa yksiosainen läpiviennin peitelevyrengas hormiputken ympärille ennen kuin hormielementti menee läpi väli- 

/yläpohjasta. Tue 1-osainen peitelevy hormiputkeen lähelle sisäkattoa esim. kuminauhalla. Näin voit jättää peitelevyn lopullisen 

kiinnittämisen sisäkattoon viimeiseksi työvaiheeksi, kun piippu on muuten pystytetty. Kuminauhan avulla peitelevy ei pääse valumaan 

hormiputkea pitkin alas ja vältyt hormiputken tahattomalta naarmuttamiselta. Jos peitelevy unohtuu pujottaa hormiputken ympärille, on 

niitä saatavilla myös jälkiasennettavina 2-osaisina malleina. 

PETE DW Smooth -teräspiippua ei saa koteloida, koska sitä ei ole testattu koteloituna. Koteloinnin sopivuuden määrittelee tai hyväksyy 

kuitenkin siitä vastaava henkilö. 

 

Läpiviennit 
 

Noudata läpivienneissä aina savupiipun lämpötilaluokan (T600) mukaista suojaetäisyyttä palavaan materiaaliin. PETE DW Smooth  

-teräspiippu on testattu rakennuksen yläpohjan lämpöeristeen (T) korkeudella 600 mm. Mikäli lämpöeristeen paksuus on enemmän kuin 

600 mm, pyydä lisätietoja hormivalmistajalta-/maahantuojalta info@pete.fi tai p. (06) 231 5396. 

PETE DW Smooth -teräspiipun suojaetäisyys palaviin materiaaleihin läpivienneissä on 100 mm. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. hormikoon 

Ø150/250 mm teräspiipun läpivientiaukon tulee olla halkaisijaltaan 450 mm. Linjaa läpivientireiät väli-/yläpohjaan ja vesikattoon ja aukota 

ne huomioiden suojaetäisyysvaatimukset. Suojaetäisyyden noudattamatta jättäminen aiheuttaa palovaaran! 

  
 Linjaa läpivientireiät ja aukota ne huomioiden teräspiipun suojaetäisyydet. 

mailto:info@pete.fi


 

 

Muista pujottaa hormiputken ympärille sen 1-osainen läpiviennin peitelevyt ennen kuin hormielementti menee läpi väli-/yläpohjasta. Tue 

1-osainen peitelevy hormiputkeen lähelle sisäkattoa esim. kuminauhalla, tahraamattomalla teipillä tai ns. mustekaloilla. Näin voit jättää 

peitelevyn lopullisen kiinnittämisen sisäkattoon viimeiseksi työvaiheeksi, kun piippu on muuten pystytetty. Kuminauhan tms. avulla 

peitelevy ei pääse valumaan hormiputkea pitkin alas ja vältyt hormiputken tahattomalta naarmuttamiselta. Mikäli peitelevy unohtuu 

pujottaa hormiputken ympärille, on niitä saatavilla myös jälkiasennettavina 2-osaisina malleina. 

   

  Muista pujottaa 1-osainen läpiviennin peitelevy hormiputken ympärille. Läpiviennin peitelevyt saatavilla tarvittaessa myös 2-osaisina jälkiasennuksiin ja 

  kalteville sisäkatoille. 

Välipohjan läpivienti 
Asenna välipohjan läpivientiin 200 mm:ä korkea läpivientieriste sellaisenaan. Muista pujottaa 1-osaiset läpiviennin peitelevyt hormiputken 

ympärille alakerran sisäkattoon sekä yläkerran lattiaan. Varmista, ettei hormiputkien liitoskohta jää läpivientieristeen tasolle piiloon. Katso 

tarkempi läpivientikuva LIITE 2 asennusohjeen lopusta. 

Yläpohjan läpivienti 
Pujota silikoninen läpivientitiiviste hormielementin ympärille ja teippaa se tiiviisti reunoistaan höyrynsulkumuoviin. Varsinainen 

höyrynsulkumuovi leikataan siten, että mukana tuleva teippi voidaan asentaa piipun suojaetäisyyksien mukaisesti 100 mm irti teräspiipun 

pinnasta.  

Suoralle katolle (0°) piipun läpivientieriste toimitetaan valmiiksi 200 mm korkeana ja läpivientieriste asennetaan yläpohjan läpivientiin 

sellaisenaan. Loivasti kaltevalle katolle (<24°) asennettaessa läpiviennin paloeriste leikataan sisäkaton kaltevuuden mukaiseen kulmaan. 

Jyrkästi kaltevalle katolle (>25°) asennettaessa läpiviennin paloeristeitä toimitetaan kaksi kappaletta ja läpivientieristepari leikataan 

kattokaltevuuden mukaiseen kaltevuuteen. Läpivientieristeen korkeus ei saa missään kohtaa ylittää 200 mm:ä, ettei hormin 

tuulettuminen vaarannu! 

  
 

  Höyrynsulkumuovin läpiviennin tiivistäminen ja läpivientieristeen asentaminen. 

Paloeristeen ympärille asennetaan läpivientisuojus, joka läpivientieristeen tavoin tarvittaessa mitataan ja leikataan sisäkaton mukaiseen 

kaltevuuteen. Läpivientisuojuksen tarkoituksena on erottaa piipun läpivientieriste sekä yläpohjan lämpöeriste toisistaan sekä mahdollistaa 

hormin suunniteltu tuulettuminen läpiviennissä. Läpivientisuojusta käytetään aina, kun rakennuksen lämpöeristekerroksen paksuus on yli 

200 mm. Varmista, ettei läpivientieristeen ja -suojuksen ja teräspiipun väliin jää roskia tai puhallusvillaa. Katso tarkempi läpivientikuva 

LIITE 1 asennusohjeen lopusta. 



 

 

  
 

  Läpivientisuojus pitää teräspiipun läpivientieristeen sekä ympäröivän lämpöeristeen erillään ja mahdollistaa teräspiipun tuulettumisen läpiviennissä. 

  Paloeristeen korkeus piipun ympärillä ei saa ylittää 200 mm:ä. 

Puhallusvilla suositellaan asennettavaksi kohteeseen vasta teräspiipun asennuksen jälkeen piipun asennustyön helpottamiseksi. Suojaa 

silloin läpivientisuojuksen ja teräspiipun välinen ilmarako puhallusvillan asentamisen ajaksi, jotta puhallusvillaa ei päädy teräspiipun 

pinnalle. Mikäli puhallusvilla asennetaan ennen hormia, on hormin tuleva läpivientikohta suositeltavaa eristää palavillalla. Tämä työvaihe 

vähentää myöhempää puhallusvillan siivoamisen tarvetta ja nopeuttaa hormin asennustyötä.  

Mitoita läpivientisuojus siten, että sen yläpinta jää vähintään 100 mm rakennuksen lämpöeristekerroksen yläpuolelle. Näin vältetään 

lämpöeristeen kuten puhallusvillan pääsy hormin läheisyyteen, mikä voisi aiheuttaa palovaaran. Huomioi kuitenkin, että lieriön ja 

aluskatteen väliin jää tuuletusrako ja että läpivientisuojuksen sisäpuoli tuulettuu tuuletustilaan. 

  
 

  Läpivientieriste ja -suojus leikataan tarvittaessa sisäkaton kaltevuuden mukaan. Läpivientieristeen korkeus ei saa ylittää 200 mm:ä. 

Tarkista hormin suoruus ennen läpiviennin peitelevyn tai -levyjen kiinnittämistä. Peitelevy kiinnitetään sisäkattoon ja kaksikerroksisissa 

taloissa myös toisen kerroksen lattiaan. Peitelevyissä on valmiit reiät, joista se kiinnitetään kattopaneelin mukana tulevilla ruuveilla. 

 

Läpivienti ei-alkuperäistuotteella 

Käytettäessä jotain muuta kuin piipun mukana toimitettavaa PETE-läpivientiratkaisua, on läpivienti toteutettava vähintään samoja 

suojaetäisyyksiä ja mittoja noudattaen kuin alkuperäistuotteella. Eristeen on niin ikään oltava ehdottomasti palamatonta A1-luokan 

materiaalia, ns. palovillaa tai keraamista sintraantumatonta eristevillaa. Yläpohjan eristepaksuuden ollessa enemmän kuin 200 mm, täytyy 

estää yläpohjaeristeen pääsy (esimerkiksi puhallusvilla) piipun suojaetäisyyttä lähemmäs. Yläpohjaeristeen ja piipun ympärille 

asennettavan palovillan väliin voidaan rakentaa seinämä esimerkiksi palamattomasta A1-luokan rakennuslevystä. Seinämä täytyy tällöin 

tuoda 100 mm yläpohjaeristyksen yläpuolelle. 

Piipun tukeminen 
 

PETE DW Smooth -teräspiipun enimmäiskorkeus saa olla yhteensä korkeintaan 15 m. Piipun enimmäiskorkeus huonetilassa ilman tuentaa 

saa olla korkeintaan 10 m. Piippu tukeutuu rakenteisiin läpivienneissään. Piippu on hyvä lisäksi tukea yläpohjassa ennen vesikaton 

läpivientiä esim. kattotuoleihin tuentapannan tai -laitteen avulla. Tuennassa voi käyttää myös jämäkkää reikänauhaa. Vesikatolla piipun 

korkeuden ollessa enemmän kuin 1,5 m, täytyy piipulle käyttää harustukia. Saatavilla on lisäksi lukituspantoja. 



 

 

  
 

  Tuentalaitteen kiinnitys kattotuoleihin. 

 

Vesikaton läpivienti 
 

Vesikatteeseen sekä aluskatteeseen tehdään aukko hormille. Eristetty hormielementti viedään vesikaton läpi hormin suojaetäisyyksiä 

noudattaen. Etäisyys pätee myös ruodelaudoitukseen! Mikäli hormin läpivienti vaatii ruodelaudoituksen katkaisemista, rakennetaan 

laudoitus katkaisun jälkeen uudelleen huomioiden hormin vaatima suojaetäisyys. Huomioi vesikatolla myös lumen ja jään aiheuttama 

mahdollinen liike tai paine. 

  
 

  Huomioi piipun suojaetäisyydet myös ruodelaudoitukseen. 

Asenna läpivientitiiviste aluskatteen päälle mukana tulevan teipin avulla. Huomioi veden valumissuunta ja tiivistä läpivienti huolellisesti. 

Tarkemmat ohjeet läpivientitiivisteen asennukseen tulevat tuotepakkauksen mukana. 

  
 

  Tiivistä aluskatteen läpivienti huolellisesti. 

Katso tarkempi läpivientikuva LIITE 3 asennusohjeen lopusta. 
 

 



 

 

Piipunpellityksen asentaminen 

PETE DW Smooth -teräspiipulle on saatavilla erilaisia valmiita piipunpellityksiä ja piipun vesikatonläpivientiratkaisuja. 

Yksityiskohtaisemmat asennusohjeet tulevat valitun ratkaisun tuotepaketin mukana. 

Huomioi vesikatolla aina sadeveden valumissuunnat ja huolehdi ettei kattorakenteisiin pääse sadevettä tai lunta. Erityisesti peltikatoilla, 

jatka juuripellitys aina katon harjalle saakka, ja asenna harjapelti juuripellin päälle n. 100 mm limittäin. Kun piipun keskilinja sijaitsee yli 

500 mm päässä katon harjalta, tulee juuripellityksen kanssa käyttää jatkopeltejä harjalle saakka. Konesaumaa jäljitteleville katoille 

pellityssarjan ja mahdollisten jatkopeltien alle asennetaan korotuslistat. 

Tiilikatoilla juuripellityksen reunimmaisia tiiliä voidaan joutua työstämään kulmahiomakoneella, että juuripellitys saadaan asettumaan 

kattoon nähden vesitiiviisti. Nostele harjan puoleiset kattotiilet juuripellityksen päälle varmistaaksesi oikea vedenvalumissuunta. 

Piipun pellitys voidaan asentaa huopakatoilla alushuovan päälle, jolloin lopullinen huopa asennetaan juuripellin päälle. Näin vältytään 

jatkopeltien käyttämiseltä huopakatteilla. Juuripelti toimitetaan tällöin tilauksesta riippuen joko lättänänä tai reuna kantattuna. Mikäli 

reunat on kantattu, tulee ne huopakattoasennuksessa leikata pois ennen asennusta. 

Käytä liitosten varmistamiseen juuripellityksen mukana tulevaa väritöntä tiivistysmassaa (MS Polymeeri). Paina piipunhattu paikoilleen. 

 

Vesikaton läpivienti ei-alkuperäistuotteella 
Mikäli asennat muun kuin PETE-vesikatonläpiviennin, huolehdi yhtä lailla, että vesikaton läpiviennistä tulee vesitiivis. Mikäli joudut 

odottamaan esim. peltiseppää paikalle, suojaa teräspiipun vesikaton läpivienti sekä hormiputken pää, jotta kattorakenteet ja 

hormiputkieristeet eivät pääse kastumaan.  PETE DW Smooth -teräspiipun vesikaton läpivientiin on saatavilla ensiasennus-käyttöön 

tarkoitettu juurikumi sekä piipunhattu. 

 

Piipun käyttöönotto ja huolto 
 

PETE DW Smooth -teräspiippu on käyttövalmis, kun sen on asennettu ohjeiden mukaisesti ja käyttöönottotarkastus on suoritettu. 

Käyttö- ja huolto-ohjeet 
Varmista aina tulisijan ja hormin yhteensopivuus tulisijavalmistajalta ennen hormin hankintaa ja asennusta. Tulisijan lämmityksessä on 

noudatettava tulisijan käyttöohjeita. Viljan poltto on kielletty! 

Nuohous 
Teräshormin nuohous voidaan suorittaa normaalisti. Suosittelemme nuohoukseen nylonharjaa. Nuohous on suoritettava Suomessa 

määräysten mukaisesti: omakotitalot kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnot 3 vuoden välein. 

  



 

 

LIITE 1: Yläpohjan läpivienti 
 

Tyypillinen yläpohjan läpivienti koostuu seuraavista rakenneosista: 

1. Eristetty hormiputki Ø120/225 – Ø200/300 mm (hormiputken eristepaksuus 50 mm) 

2. Läpiviennin peitelevy (metallia) 

3. Sisäkattoverhous 

4. Kattokoolaus 

5. Läpiviennin tiivistysteippi 

6. Läpiviennin tiivistyskumi (Vilpe Vapour Stop 100-380 Höyrynsulku, silikoninen) 

7. Höyrynsulkumuovi 

8. Yläpohjan lämpöeriste (puhallusvilla, palavilla tms.)  

9. Läpivientieriste (A1-luokan materiaalia, min 120 kg/m3) 

10. Läpivientisuojus (metallia, käytetään, jos T>t) 

 

Lämpötilaluokka T600 
Seuraavia mittoja tulee noudattaa huolellisesti kaikissa T600-luokan läpivienneissä PETE-teräspiipulle: 

 

s (suojaetäisyys) = 100 mm (min) 

t (paloeristeen paksuus) = 200 mm (max) 

T (lämpöeristekerroksen paksuus) = 600 mm (max) 

 

Huom! Hormiputkien liitoskohdat tulee Ympäristöministeriön asetuksen 745/2017 mukaisesti sijoittaa siten, että ne eivät jää teräspiipun läpivientieristeen 

(9) sisään, ja liitokset ovat jälkikäteen tarkistettavissa. 



 

 

LIITE 2: Välipohjan läpivienti (2-kerroksiset talot) 
 
Tyypillinen välipohjan läpivienti koostuu seuraavista rakenneosista: 

1. Eristetty hormiputki Ø120/225 – Ø200/300 mm (hormiputken eristepaksuus 50 mm) 

2. Läpiviennin peitelevy (metallia) 

3. Läpivientieriste (A1-luokan materiaalia, min 120 kg/m3) 

4. Sisäkattoverhous 

5. Kattokoolaus 

6. Höyrynsulkumuovi 

7. Välipohjan lämpö-/äänieriste (palavilla, uretaanilevy tms.) 

8. Rakennuksen 2. kerroksen lattia 

9. Läpiviennin peitelevy (metallia) 

   

Lämpötilaluokka T600 
Seuraavia mittoja tulee noudattaa huolellisesti kaikissa T600-luokan läpivienneissä PETE-teräspiipulle: 

 

s (suojaetäisyys) = 100 mm (min) 

t (paloeristeen paksuus) = 200 mm (max) 

T (lämpöeristekerroksen paksuus) = 600 mm (max) 

 

Huom! Hormiputkien liitoskohdat tulee Ympäristöministeriön asetuksen 745/2017 mukaisesti sijoittaa siten, että ne eivät jää teräspiippun 

läpivientieristeen (9) sisään, ja liitokset ovat jälkikäteen tarkistettavissa. 



 

 

LIITE 3: Vesikaton läpivienti 
 

Tyypillinen vesikaton läpivienti koostuu seuraavista rakenneosista: 

1. Aluskate 

2. Läpiviennin tiivistyskumi (Vilpe Vapour Stop 100-380 Höyrynsulku, silikoninen) 

3. Läpiviennin tiivistysteippi 

4. Vesikate (pelti, huopa, tiili tms.) 

5. Eristetty hormiputki Ø120/225 – Ø200/300 mm (hormiputken eristepaksuus 50 mm) 

 

 

 

Lämpötilaluokka T600 
Seuraavia mittoja tulee noudattaa huolellisesti kaikissa T600-luokan läpivienneissä PETE-teräspiipulle: 

 

s (suojaetäisyys) = Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin min. 50 mm (hormin tuulettuvilta osin ja läpivienneissä, kun rakenteen kokonaispaksuus max. 200 

mm). 

  



 

 

 

 

 

 

 

PETE-savupiipputuotteet 
 

Olemme kauhajokinen vuonna 1989 perustettu perheyritys. Savupiipputuotteiden tuotevalikoimamme on Suomen 

kattavin. Siihen kuuluvat mm. laadukkaat teräs- ja harkkopiiput, savukaasuimurit, piipunhatut, pellityssarjat, savupellit, 

hormisaneeraustuotteet sekä tehonuohoustyökalut.  

− piipusta piippuun. 

Yrityksemme on Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen sekä Nuohousalan keskusliiton jäsenyritys. 

 

Lue lisää nettisivultamme: 

pete.fi 
 

 

PETE-savupiipputuotteet 

Lindfors Finland Oy 

Lampelantie 58 

61850 Kauhajoki As 

p. (06) 231 5396 

info@pete.fi 

 


