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V  A L M I S P I I P P U  I K I - H A R K K O H O R M I  J A  A I R  
H A R K K O  A S E N N U S P Ö Y T Ä K I R J A

Asiakkaan yhteystiedot:

Nimi _____________________________________________________

Katuosoite _____________________________________________________

Postinumero _____________________________________________________
ja -toimipaikka

Puhelinnumero _____________________________________________________

Sähköposti _____________________________________________________

Rakennuspaikan osoite:

Katuosoite _____________________________________________________

Postinumero _____________________________________________________
ja -toimipaikka

Hormin myyjäliike:

________________________________________________________________

Asentajan yhteystiedot:

Nimi _____________________________________________________

Katuosoite _____________________________________________________

Postinumero _____________________________________________________
ja -toimipaikka

Hormin tiedot:

Hormin koko ja pituus _________________________________________________

Asennuspäivämäärä _________________________________________________

Tyyppikilven _____________________________________________________
sijoituspaikka

Liitetty tulisija ja tulisijan tyyppi _________________________________________

Tulisijan savukaasujen keskilämpötila   ______________________________________
(valmistajan ilmoitus)

Tulisijan savukaasujen maksimilämpötila  ____________________________________
(valmistajan ilmoitus)

Suosittelemme koko asennusohjeen liittämistä talon asiakirjoihin.
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Valmispiippu IKI -harkkohormi on CE-merkitty, haponkestävä, eristetty keraaminen hormi kaikille 
polttoaineille ja kaikkiin tulisijoihin. Siinä on saatavana markkinoiden kattavimmat hormikoot. 
Piippujärjestelmään kuuluvat myös tupla- ja triplahormit, jotka toimivat erinomaisesti pienissä tiloissa. 
IKI -harkkohormi -tuoteperheeseen kuuluu lisäksi edistyksellinen tuloilmakanavalla varustettu AIR 
harkko, joka sopii myös matalaenergia- ja passiivitaloihin.
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IKI -harkkohormi ja AIR harkko valmispiipun mitat

AIR harkko erikoiskoot

/ AIR harkko
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IKI -harkkohormi on markkinoiden monipuolisin 
hormijärjestelmä 
Monipuolisesta valmispiippu IKI -harkkohormi -valikoimasta löytyy  sopiva hormikoko kaikkiin tulisijoihin. Piippujärjestelmään kuuluvat 
myös tupla- ja tripla hormit, jotka toimivat erinomaisesti pienissä tiloissa. Samaan hormiin voidaan esimerkiksi loma-asunnoissa yhdistää 
monta tulisijaa. Uutta on valmispiippu AIR harkko, joka ottaa korvausilman ulkoa erillistä ilmakanavaa pitkin. Se sopii myös 
matalaenergia- ja passiivitaloihin. (Raportissa esitetyt kuvat ovat viitteellisiä.)

Puhdistus-
luukku 

Hormin
tuentapaketti

Sadepiippuhattu

Suorakaide
liitoselementti

Savupelti

Pyöreä
liitoselementti

Yläosan 
pellityssarja

Läpiviennin 
eristepaketti

Läpiviennin
tiivistysteippi 
+ EDPM -kumi

oksaneer
Korostus
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- Testattu kolmeen eri lämpötilaluokkaan T600, T400 ja T200
- Tulisijavalmistajan on ilmoitettava tulisijasta savupiippuun tulevien palokaasujen korkein lämpötila. 

Kiinteää polttoainetta käyttävän tulisijan lämpötilankestävyys on oltava vähintään lämpötilaluokan T600 mukainen.
- Hormiin ei saa johtaa yli 600, 400 tai 200 asteisia savukaasuja
- Lämpötilaluokasta riippumatta itse piippu ei muutu, vain suojaetäisyys palaviin materiaaleihin muuttuu
- Ympäristöministeriön asetus ilmoittaa, että tehdasvalmisteisten savupiippujen ja hormituotteiden suojaetäisyydet on 

määriteltävä testaamalla tai laskentamenetelmällä, joka on verifioitu kokeiden perusteella. Turun Uunisepät on 
yhteistyössä Schiedel Savuhormistot Oy:n ja Paloteknisen insinööritoimisto Markku Kaurialan kanssa laskennallisesti 
todentaneet käyttämämme höyrynsulun, EPDM -kumin ja aluskatteen teipin sekä kattopanelei den ja listojen 
soveltuvuuden IKI -harkkohormi valmispiipulle. Raportit ovat ladattavissa sivuilta:  www.schiedel.com/fi

Paineluokka ilmoitetaan kirjaimella
- Paineluokka / käyttöalue

- N1 Alipaine, alipaineinen piippu
- Paineen kestävyys 40 Pa, sallittu vuotomäärä 2 l/s/m²

Kemikaalien (kondensaatin) kestävyyttä kuvataan D tai W kirjaimella:
- D kuiva käyttötapa, kiinteä polttoaine, kuten puu
- W kostea käyttötapa, nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet kuten öljy tai kaasu

- Ympäristöministeriön savupiippuasetus vaatii myös nestemäisten polttoaineiden yhteydessä 
piipun nokipalokestävyyttä, mikä tarkoittaa, että on noudatettava lämpötilaluokan T600 
suojaetäisyyksiä.

Korroosionkestävyysluokka kerrotaan numerolla
- Korroosionkestävyysluokka 3

- kiinteillä polttoaineilla, lämpötilaluokissa T600
- mahdolliset polttoainetyypit: kaasu, maakaasu, öljy, kerosiini, puu, hiili, turve, vilja

- Korroosionkestävyysluokka 2
- nestemäisillä ja kaasumaisilla polttoaineilla, lämpötila luokassa T200 ja T400
- mahdolliset polttoainetyypit: kaasu, maakaasu, öljy, kerosiini, puu

Nokipalonkestävyys ilmaistaan kirjaimella
- Nokipalonkestävyys osoitetaan kirjaimella

- G = kyllä, piippu on nokipalotestattu
- O = ei, piippua ei ole testattu tai piippu ei ole nokipalonkestävä

- Nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille nokipalotesti ei ole mahdollinen, joten 
siksi käytetään lämpötilaluokan T600 suojaetäisyyksiä 

Suojaetäisyys ilmaistaan millimetreinä CE-merkintäkoodin lopussa
- Piipun suojaetäisyys palaviin materiaaleihin ilmoitetaan numeroina (mm) CE-merkintäkoodin lopussa
- IKI -harkkohormi -piipulla lämpötilaluokassa

- T600, suojaetäisyys palaviin materiaaleihin on 100 mm
- Läpivienneissä lisäksi piipun ympärille 100 mm paksu palovillaeristys

- T200 ja T400 (nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet)
- Ympäristöministeriön savupiippuasetus vaatii myös nestemäisten polttoaineiden yhteydessä piipun nokipalokes- 

tävyyttä, mikä tarkoittaa, että on noudatettava lämpötilaluokan T600 suojaetäisyyksiä eli 100 mm
 - Läpivienneissä lisäksi piipun ympärille 100 mm paksu palovillaeristys

IKI -harkkohormi CE-merkinnän tulkintaohje
Valmispiippu IKI -harkkohormi on testattu harmonisoitujen tuotestandardien EN 13063-1, 13063-2 ja 13063-3 mukaisesti. Se täyttää vaatimukset 
pintalämpötilojen, nokipalonkestävyyden, tiiviyden sekä nuohouksen osalta. Tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen ja –tarkoitukseen on aina kuitenkin 
varmistettava.

CE-merkintäkoodi kertoo sen, mihin kaikkiin lämpötilaluokkiin kyseinen piippu on testattu eli minkä asteisia savukaasuja piippuun voidaan johtaa ja tämän pohjalta ilmoittaa käytettävän 
suojaetäisyyden palaviin materiaaleihin. Lämpötilaluokasta riippumatta itse piippu ei siis muutu, vain suojaetäisyys palaviin materiaaleihin muuttuu. Koodista selviää myös mille polttoai-
neelle piippu soveltuu, esimerkiksi kiinteälle polttoaineelle kuten puu tai nestemäiselle polttoaineelle kuten öljy.

Valmispiippu  IKI -harkkohormi on valmistettu euronormien EN 13063-1, 13063-2 ja 13063-3 mukaan, ottaen huomioon Ympäristöministeriön asetuksen savupiippujen rakenteista ja 
palo-turvallisuudesta (745/2017). Tuotteella on suoritustasoilmoitus – DoP sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa. 

Valmispiippu IKI -harkkohormi on testattu CE-merkintätestien lisäksi myös paksummalla 600 mm:n yläpohjaeristyksellä. Yläpohjan eristepaksuudella ei ole vaikutusta piipun 
suojaetäisyyksiin.

CE-merkintä kertoo tuotteesta koodikielellä
Lämpötilaluokka kuvataan tunnuksella T

≥ 50 kN

≥ 10 MN/m2

maksimikorkeus 65 m

r = 0,0015 m

kyllä

kyllä

Tukiväli: ilman raudoitusta 5 m huonetilassa

Sisäputken tulilaastin puristuslujuus: M 10

Ulkoharkon harkkolaastin puristuslujuus: M 7,5

Sallitut mittapoikkeamat:
∙ Sisäputki ± 4,5 mm
∙ Ulkoharkko ± 3 mm

Nuohouskestävyys: Kyllä. Teräs- tai nailonharjalla

0989

09

∙ Ulokkeena toimivan raudoittamattoman piipun max. korkeus tasaiselle

1085-CPR-0285

EN 13063-3:2007

Rondo Plus / SIH
keraaminen järjestelmäsavupiippu ilmakanavalla

T400 N1 W 2 O50*

Liitosputken puristuslujuus:   

* ilman elastormeeritiivistettä

∙

T600 N1 D 3 G100

Sisäputken puristuslujuus:     

Ulkoharkon puristuslujuus:     

Virtausvastus:

Nokipalonkestävä:

Jäätymis- / sulamiskestävyys:

T200 N1 W 2 O00

≥ 50 kN

≥ 10 MN/m2

maksimikorkeus 65 m

r = 0,0015 m

kyllä

kyllä

Tuulikuormankestävyys tuulenpaineella 1,5 kN/m2:

Tukiväli: ilman raudoitusta 5 m huonetilassa

Sisäputken tulilaastin puristuslujuus: M 10

Ulkoharkon harkkolaastin puristuslujuus: M 7,5

Sallitut mittapoikkeamat:
∙ Sisäputki ± 4,5 mm
∙ Ulkoharkko ± 3 mm

Nuohouskestävyys: Kyllä. Teräs- tai nailonharjalla

EN 13063-2:2005 + A1:2007

Rondo Plus / SIH
keraaminen järjestelmäsavupiippu

T400 N1 W 2 O50*

0989

Schiedel Savuhormistot Oy
Sinikalliontie 9

FI - 02630 Espoo

∙ Ulokkeena toimivan raudoittamattoman piipun max. korkeus tasaiselle

T200 N1 W 2 O00

* ilman elastormeeritiivistettä

09

1085-CPR-0284

kuormalle 1,0 m ylimmän tuen yläpuolella 

∙ Ulokkeena toimivan raudoitetun piipun max. korkeus tasaiselle
  kuormalle on 3,0 m ylimmän tuen yläpuolella

Liitosputken puristuslujuus:   

Sisäputken puristuslujuus:      

Ulkoharkon puristuslujuus:     

Virtausvastus:

Nokipalonkestävä:

Jäätymis- / sulamiskestävyys:

≥ 50 kN

≥ 10 MN/m2

maksimikorkeus 65 m

r = 0,0015 m

kyllä

kyllä

Tuulikuormankestävyys tuulenpaineella 1,5 kN/m2:

Tukiväli: ilman raudoitusta 5 m huonetilassa

Sisäputken tulilaastin puristuslujuus: M 10

Ulkoharkon harkkolaastin puristuslujuus: M 7,5

Sallitut mittapoikkeamat:
∙ Sisäputki ± 4,5 mm
∙ Ulkoharkko ± 3 mm

Nuohouskestävyys: Kyllä. Teräs- tai nailonharjalla

  kuormalle on 3,0 m ylimmän tuen yläpuolella

Virtausvastus:

1085-CPR-0283

EN 13063-1:2005 + A1:2007

T600 N1 D 3 G100

Jäätymis- / sulamiskestävyys:

∙ Ulokkeena toimivan raudoittamattoman piipun max. korkeus tasaiselle
  kuormalle 1,0 m ylimmän tuen yläpuolella 

∙ Ulokkeena toimivan raudoitetun piipun max. korkeus tasaiselle

keraaminen järjestelmäsavupiippu

Nokipalonkestävä:

0989

Rondo Plus / SIH

Liitosputken puristuslujuus:   

Sisäputken puristuslujuus:     

Ulkoharkon puristuslujuus:     

Schiedel Savuhormistot Oy
Sinikalliontie 9

FI - 02630 Espoo

Schiedel Savuhormistot Oy
Sinikalliontie 9

FI - 02630 Espoo

09

oksaneer
Korostus



7

Valmispiippu IKI -harkkohormin
Rakentamismääräyksiä ja teknisiä tietoja 

- Piipun pituuden määrittäminen
-  Vesikaton harjalla savupiipun pään ja katteen välinen pienin etäisyys piipun 

juuresta mitattuna vähintään 0,8 m.
Tavanomaisilla kattokaltevuuksilla lappeella olevan savupiipun korkeuteen
lisätään 0,1 m jokaista lapemetriä kohden harjaltaaskettuna.

- Tarkemmat ohjeet savupiipun määräyksistä sekä piipun pituuden määrittämi- 
   sestä löytyvät Ympäristöministeriön asetuksesta savupiippujen rakenteille ja  

paloturvallisuudelle (745/2017) sekä Ympäristöministeriön asetukseen  
perustuvasta Savupiiput -oppaasta, joka on tulossa vuoden 2019 aikana.       

- Sadepiippuhattua ei lasketa piipun pituuteen

- Piippu ei saa olla kiinni välipohjassa niin, että se on osana kantavia rakenteita.

- Piippuun ei saa tukea muita rakenteita eikä siihen sijoiteta putkia,
johtimia tai savupiipun toimintaan kuulumattomia laitteita.

- Pinnoitus huonetilassa näkyviltä osin, kylmässä ullakkotilassa pinnoitusta ei tarvita. 
Pinnoitukseksi riittää slammaus ja/tai maalaus.

- Sisäkattopanelointi ja lattiamateriaali (paksuus max 15 mm) voidaan tuoda 10 mm 
etäisyydelle piipun ulkopinnasta. Jalka- ja kattolistat (max. 11 x 42 mm) voi tuoda 
piippuun kiinni, mutta niitä ei saa kiinnittää piippuun.*

- Höyrynsulku ja aluskate voidaan tiivistää teippaamalla kiinni piippuun. Teippinä 
on käytettävä tiivistysteippiä, TESCON nro 1.

- Höyrynsulku ja aluskate voidaan vaihtoehtoisesti kiinnittää käyttämällä 
laskennallisesti todennettua EPDM -kumia. Kumi kiinnitetään piippuun em. 
teipillä, ja kumin liitos kiinnitetään min. 100mm päässä aluskatteeseen / 
höyrynsulkuun teippaamalla.

- Piippu voidaan koteloida jos se on testattu koteloituna. IKI -harkkohormi-
valmispiippu on testattu 2. kerroksen osalta koteloituna. Koteloinnissa 
huomioitava suojaetäi-syydet, tuulettuvuus ja tarkasteltavuus. Kotelon 
suunnittelussa on sen soveltuvuus varmistettava valmistajalta, sekä 
rakennusvalvonnasta.

   

- Läpiviennin eriste tuotava 100 mm muun yläpohjaeristyksen yläpuolelle.

- Piippu voidaan tuoda raudoittamatta 1 m vesikaton yläpuolelle ja raudoitettuna 3 m 
vesikaton yläpuolelle.

- Piippu on mitoitettu 1,5 kN/m² tuulikuormalle
- Suunnittelussa otettava erikseen huomioon muut piippuun kohdistuvat ulkoiset 

kuormat, kuten lumikuorma ja liukuvan lumen aiheuttama dynaaminen kuorma
- Tarkemmat ohjeet huollon ja nuohouksen turvamääräyksistä löytyvät Ympäris- 

   töministeriön asetuksesta rakennuksen käyttöturvallisuudesta (1007/2017).

Pyöreä liitosele-
mentti

Läpiviennin eriste:
- T600, paksuus 100 mm

Puhdistusluukku, eristekivi 
ja liitoselementti

Sadepiippuhattu

Yläosan pellityssarja

Läpiviennin 
tiivistysteippi

Keraaminen pohjalaatta

Harkkoelementti

Eriste

Hormin tuentapaketti

Savupelti

Keraaminen hormielementti

*HUOM! Sisäkattopaneelina, lattiamateriaalina ja peitelistana on
käytetty laskennallisessa todentamisessa puuta.

+ EPDM kumi

*HUOM! EPDM -kumi on todennettu laskennallisesti sopivaksi 
yhdessä Paloteknisen insinööritoimisto Markku Kaurialan kanssa. 
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Läpiviennin eriste:
- T600, paksuus 100 mm

Yläosan pellityssarja

Läpiviennin 
tiivistysteippi

Hormin tuentapaketti

Savupelti

T600 N1 D 3 G100
T600 lämpötilaluokka, sallittu savukaasujen lämpötila < 600º C
N1 paineluokka, alipaine
D kuiva käyttötapa, kiinteä polttoaine
3 korroosionkestoluokka
G100 G tarkoittaa, että tuote on nokipalonkestävä. 100 ilmoit-
taa suojaetäisyydeksi palaviin materiaaleihin 100 mm.

T200 ja T400 N1 W 2 O00
T200 lämpötilaluokka, sallittu savukaasujen lämpötila < 200º C 
T400 lämpötilaluokka, sallittu lämpötila < 400º C
N1 paineluokka, alipaine
W kostea käyttötapa, nestemäiset ja kaasumaiset poltto-
aineet
2 korroosionkestoluokka
O piippua ei ole testattu tai piippu ei ole nokipalonkestävä
- Nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille nokipalotesti ei
ole mahdollinen, joten siksi käytetään lämpötilaluokan T600
suojaetäisyyksiä

Tekniset tiedot
Hormi ei saa olla kiinni välipohjassa niin, että se on osana kan-
tavia rakenteita.
Pinnoitus huonetilassa, näkyviltä osin. Pinnoitukseksi riittää 
slam maus ja / tai maalaus.
Enintään 15 mm paksut palavat materiaalit, kuten kattopane-
lointi, lattialaudoitus ja ruodelaudoitus voidaan tuoda 10 mm 
etäisyydelle piipun ulkopinnasta. Tavanomaiset jalka- ja kat-
tolistat voi tuoda piippuun kiinni, mutta niitä ei saa kiinnittää 
piippuun.

Tulisijavalmistajan on ilmoitettava tulisijasta savupiippuun tulevien 
palokaasujen korkein lämpötila. Kiinteää polttoainetta käyttävän 
tulisijan savupiipun lämpötilankestävyys on oltava vähintään 
lämpötilaluokan T600 mukainen.

Valmispiippu IKI -harkkohormi on testattu CE-merkintätestien 
lisäksi myös paksummalla, 600 mm:n yläpohjaeristyksellä. 
Yläpohjan eris-tepaksuudella ei ole vaikutusta piipun 
suojaetäisyyksiin.

Valmispiippu  harkkohormi on CE-merkitty tuote 
Valmispiippu IKI -harkkohormi on testattu harmonisoitujen tuotestandardien EN 13063-1, EN 13063-2 ja EN 13063-3 mukaisesti. Se 
täyttää vaatimukset pintalämpötilojen, nokipalon kestävyyden, tiiviyden sekä nuohouksen osalta. Tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen ja -
tarkoitukseen on aina kuitenkin varmistettava. 

Sadepiippuhattu

+ EPDM kumi

Puhdistusluukku, eristekivi ja 
liitoselementti

Harkkoelementti

Keraaminen pohjalaatta

Keraaminen hormielementti 
Eriste

liitoselementti
Pyöreä 
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Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin huonetilassa

50/100 mm
Vahelae
kandetala

Põrandaliist

Põrandaliist

30 mm
Mineraalvill

50/100 mm

50/100 mm

Mineraalvill

50 mm (T600)

Hormin ja seinän väli tuuletettuna.
Hormin ja seinän välistä tilaa ei saa tukkia.

50/100 mm

50/100 mm

A1 luokan 
mineraalivilla  

100 mm (T600)

Hormin ja seinän väli eristettynä ja suljettuna.

Suojaetäisyydet

Väli- tai yläpohjan ollessa kivirakenteinen tulee kuitenkin huomioida 
Ympäristöministeriön piippuasetuksen määräämä 20 mm liikuntaväli.

Sisäkattopanelointi ja lattiamateriaali (paksuus max 15 mm) voidaan tuoda 10 mm
etäisyydelle piipun ulkopinnasta. Jalka- ja kattolistat (max. 11x42 mm) voi tuoda 
piippuun kiinni, mutta niitä ei saa kiinnittää piippuun.
Sisäkattopaneelina, lattiamateriaalina ja peitelistana on käytetty laskennallisessa 
todentamisessa puuta.

50/100 mm
Vahelae
kandetala

Põrandaliist

Põrandaliist

30 mm
Mineraalvill

50/100 mm

50/100 mm

Mineraalvill

Jalka-/peitelista 
(max 11x42 mm) Lattiamateriaali 10 mm 

irti piipusta

A1-luokan eriste (palovilla)

max 15 mm

100 mm(T600)

 Lattia- ja sisäkattomateriaali 
10 mm irti piipusta
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Ennen asennusta huomiotava
Tarkasta vastaanottamiesi tuotteiden
kunto ja lukumäärä ja varmista, että saa-
masi lähetyksen tuotesisältö vastaa sen
lähetysluetteloa. Mikäli sinulla on huo-
mautettavaa tuotteesta tai lähetyksen 
sisällöstä, ole välittömästi yhteydessä
myyjäliikkeeseen. Asentaminen on aina
merkki tuotteen hyväksymisestä, joten
ilmoita puutteista ennen asentamisen
aloittamista. Käsittele osia varoen ja
huolehdi myös asianmukaisesta
säilytyksestä.

Tulisijan ja savuhormin asentaminen
vaikuttaa rakennuksen turvallisuuteen,
joten huolehdithan, että tarvittavat luvat
ovat kunnossa!

Piippua koskevat keskeiset tiedot on
esitetty toimituksen mukana tulevassa
tyyppikilvessä, joka kiinnitetään piippuun
tai sen välittömään läheisyyteen näkyvälle
paikalle. Kilvessä esitetään mm. CE-mer-
kinnän mukainen lämpötilaluokka,
soveltuva polttoaine ja nokipalonkestävyys
sekä nuohoustapaa koskevat tiedot.
Piippu on testattu lämpötilaluokkaan
T600, joka tarkoittaa sitä, että piippuun ei
saa johtaa yli 600 asteisia savukaasuja.

Lue asennusohjeet huolella läpi ennen 
työn aloittamista.

Piipun perustus
Piippu perustetaan liikkumattomalle ja 
palamattomalle alustalle sekä suojataan 
maakosteuden vaikutukselta.
Yksihorminen piippu voidaan asentaa 
lähtemään tulisijan päältä ja näin ollen 
tukeutua tulisijaan, kunhan ratkaisu ja 
asennustapa on kyseisen tulisijan valmista-
jan asennusohjeiden mukainen sekä tulisija 
on mitoitettu kantamaan piipun kuorma. 
Piipun muuhun tuentaan liittyvät asiat 
on myös otettava rakennesuunnittelussa 
huomioon.
Savupiippuun ei saa tukea muita raken-
teita, eikä siihen saa sijoitettaa putkia, 
johtimia tai muita piipun toimintaan kuulu-
mattomia laitteita.

Piipun sijoitus
Paras paikka piipulle on lähellä katon
harjaa. Tällöin veto on parhaimmillaan ja
piipun korkeus lappeen yläpuolella on
mahdollisimman pieni. Määräysten
mukaan harjalla sijaitsevan piipun pään ja
katteen välisen etäisyyden piipun juuresta
mitattuna tulee olla vähintään 0,8 m. 

Kun piippu tulee lappeelta läpi, lisätään 
piipun pituutta harjasta laskettuna 0,1 m 
jokaista lapemetriä kohden jonka piippu 
on harjasta irti. Jos piippu sijaitsee katon 
lappeella, on se suojattava katolle kertyvän 

jään ja valuvan lumen kuormaa vastaan, 
joko harja- tai auraliukuesteellä.

Tarkemmat ohjeet savupiipun määräyk-
sistä sekä piipun pituuden määrittämisestä 
löytyvät Ympäristöministeriön asetukses-
ta savupiippujen rakenteille ja palotur-
vallisuudelle (745/2017) sekä Ympäris-
töministeriön asetukseen perustuvasta 
Savupiiput -oppaasta, joka on tulossa 
vuoden 2019 aikana. 

Ennen asennusta huomioitavaa
Piipun sijainti ja korkeus on syytä tarkistaa 
jo rakennuksen suunnittelun luonnosvai-
heessa. Hormin sijainnissa on erityisesti 
otettava huomioon yläpohjan kantavat 
rakenteet, hormin mahdollinen tuenta ja 
nuohous.
Suunnitteluvaiheessa, ennen piipun tilaa-
mista, on syytä selvittää tulisijavalmistajalta
tulisijan vaatima hormikoko, koska se 
vaikuttaa mm. piipun harkon kokoon.

Suunnittelijoiden avuksi teetetyt raken-
neleikkaus- / läpivientiratkaisumallit löydät 
sivuilta 22-26
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Jos hormiin tulee alaliitos, merkit-
se aukon paikka harkkoelementtiin 
halutulle korkeudelle. Leikkaa aukko 
harkkoon kulmahiomakoneella. Aukon 
koko = liitoselementin ulkomitat  + 
15...20 mm.

Levitä muurattavalle alueelle n. 15 mm  
kerros laastia ja kiinnitä ensimmäinen 
harkkoelementti piipun perustaan.

Keraaminen pohjalaatta muurataan 
laastilla ulkoharkon sisään, 
laastikerroksen paksuudella voidaan 
hieman säädellä seuraavan liitoselementin 
korkeutta.

Levitä laasti harkkoelementtien
muurauspintaan. Jos piippu tarvitsee 
raudoittaa niin älä tuki nurkassa olevia 
Ø 30 mm raudoitusreikiä (kt. s. 18).
Huom! Älä peitä tuuletuskanavia, kuva 6.

Sovita eristelevy paikalleen. Eriste-
urat asennetaan sisäänpäin hormiele-
menttiä vasten.

Asenna liitoselementti naaraspontti
ylöspäin pohjalaatan päälle muuraamalla 
se tulilaastilla. Tiivistä keraamisen liito-
selementin ja ulkoharkon välinen rako 
palovillalla. 

1

2

3

4

5

6

Asennuksen aloittaminen ja alaliitoksen asennus

Lue asennusohje huolellisesti ennen 
kuin aloitat. IKI -harkkohormi on 
helppo asentaa, kun olet etukäteen ensin 
perehtynyt asennusvaiheisiin. Työkaluiksi 
riittävät kulmahiomakone, pora, vesivaa-
ka ja muuraustarvikkeet.

Harkkoelementtien muuraukseen käyte-
tään tavallista ohutsaumalaastia 
jonka menekki 1-hormisessa piipussa on 
n. 8 kg/m ja tuplahormissa n. 15 kg/m ja
triplahormissa noin 18 kg/m. Keraamiset
hormielementit muurataan piipun muka-
na tulevan valmiin tulilaastin avulla.

Tarkkaile piipun suoruutta työn edetessä 
vesivaa’alla tai käytä tarvittaessa ohjuri-
lautaa.

4

5

6
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2 3

1

4

65 7

8

Puhdistusluukun asennus

Merkitse aukon paikka harkkoelement-
tiin.

Levitä laasti alimman harkkoelementin 
reunoille.

Asenna seuraava harkkoelementti 
paikalleen.

Sovita eriste paikalleen. 

Levitä tulilaastia keraamisen putken
ylähuullokseen (“naaraspontti”). 

Asenna puhdistusluukun liitos-
elementti paikalleen ja tiivistä keraamisen 
liitoskauluksen ja harkon väli palovillalla.

Tasoita liika tulilaasti.

Asenna puhdistusluukku vasta,
kun piippu on valmiiksi muurattu.

Työnnä luukun ulompi alumiinikehys 
paikalleen niin, että se painuu tiiviisti 
keraamista liitoskaulusta vasten.

Naulaa puhdistusluukku mukana
toimitettavilla nauloilla. Puhdistusluu-
kun oven voit halutessasi maalata. Laita 
luukun eristekivi paikalleen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

Savupiipun alaosassa tulee 
olla puhdistus- tai nokiluukku. 
Luukun alareu nan pitää olla 
vähintään 50 mm palava-aineisen 
lattian yläpuolella ja sen eteen 
on jätettävä vähintään 60 cm 
työskentelytila.

IKI -harkkohormin 
puhdistusluukku (130 x 130 
mm) sisältää valmiin 
liitoselementin, eristekiven ja 
puhdistusluukun. 

Se käy myös lämmityskattiloihin 
ja silloin kun piippu sijaitsee 
rakennuksen ulkopuolella.

Jos hormiin ei tule alaliitosta 
(suorakaideliitos), voi puhdistus-
luukun asentaa alimpaan harkko-
elementtiin.

Suorakaide yläliitos

Suorakaideliitos voidaan asentaa myös 
yläliitokseksi ja asennus tapahtuu täysin 
vastaavasti kuin alaliitos- ja puhdistus-
luukun liitoselementti.

Yläliitoselementti asennetaan halutulle 
korkeudelle täysin vastaavasti, kuin ala-
liitos- ja puhdistusluukun liitoselementit.

Yläliitosta edeltävää elementtiä voi tar-
vittaessa lyhentää, jotta liitos saadaan 
halutulle korkeudelle. Tällöin myös liitos-
elementin alahuullos kannattaa poistaa, 
jolloin kosketuspinta on mahdollisimman 
suuri. Käytä runsaasti tulilaastia.

oksaneer
Korostus
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Levitä laasti niin, että 
tuuletuskanavat eivät tukkiudu.

Harkko- ja hormielementtien jatkoasennus

1 Levitä tulilaasti keraamisen 
putken alahuullokseen. 

Asenna seuraava keraaminen 
putki.

Tasoita liika tulilaasti.

4

5

6

Asenna seuraava harkkoele-
mentti.

2 Asenna eriste harkko-
elementtiin.

3

Savupelti asennetaan harkkoelementin sauma-
kohtaan, jolloin keraaminen putki katkaistaan 
tarvittaessa ulkoharkon tasoon ja ylempään 
harkkoelementtiin työstetään savupellin vaatima 
aukko + 10 mm liikuntasauma (ks. kuva). Poista 
muurauksen ja piipun pinnoituksen ajaksi savu-
pellin etulevy sekä sisuskalut. Tarkasta vesivaa’an 
avulla, että savupelti on täysin vaaterissa tai hie-
man taaksepäin kallellaan. 

Muuraa lovettu ulkoharkko laastilla paikalleen ja 
asenna eristepari. Pursota tulilaastia keraamisen 
putken alapäähän (urosponttiin) ja paina se 
paikalleen savupellin päälle.

Jos savupeltiä on tarkoitus käyttää seinän läpi, 
käytetään jatkovartta. Jatkovarsien pituudet 15 
ja 30 cm.

Savupellin asennus

10 mm
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8

4

2

3

5

6

7

9

Pyöreän liitoselementin asennus
Jos hormiisi tuleva tulisijan liitos on pyöreä (kuten esim. useimmissa kiukaissa), asennat tarvittavan liitoselementin halutulle 
korkeudelle seuraavasti:

Merkitse aukon leveys liitos-
 elementin eristelevyn avulla. Leikkaa 

harkkoelementistä sopiva pala 
pois. Ulkoharkkoon voi myös 
työstää pienemmän aukon  
keraamista liitoselementtiä varten,  
tällöin harkossa olevan aukon oltava 
noin 30 mm suurempi kuin keraami 
sen liitoksen ulkohalkaisija ja  
ulkoharkon ja keraamisen kauluksen 
väli tiivistetään palovillalla.

 Asenna eriste ja leikkaa aukon
 mukaisesti.

 

 

 

Levitä laasti.

Asenna pyöreä liitoselementti ja   
leikkaa keraamisen putken ympärille 
 tulevaa eristettä myös pyöreän  
liitosaukon ylä ja alapuolelle.

Tasoita ylimääräinen tulilaasti 
keraamisen putken sisäpinnalta.

 Asenna seuraava harkkoelementti 
 paikalleen.

 Asenna eriste ulkoharkon sisään.

 Jos käytät pyöreän liitoksen eris- 
 televyjä, leikkaa ne sopivan kokoisik- 
 si ja kiinnitä metallisilla asennuskul-  
 milla paikalleen. Liitoselementin   

eristelevyn voi tarvittaessa rapata.

1

1

2

3

4 5

6

7

8

9

Pinnoitus
Anna harkkoelementtien kuivua kunnolla ennen pinnoitusta, jotta piipun pintaan ei muodostu läikkiä tai halkeamia. Valmispiippu IKI -
harkkohormi voidaan pinnoittaa sisätiloissa tasoitteella, rappaamalla, klinkkeri- tai luonnon kivilaatoituksella. Kylmässä ullakkotilassa 
pinnoitusta ei tarvita.

Tulisijan liitosputken tulee olla noin 
10-20 mm pienempi kuin keraaminen
liitosaukko. Liitosputki työnnetään
noin 50 mm keraamisesta liitokses-
ta sisään ja tiivistetään paikalleen 
palovillalla tai keraamisella narulla. 
Liitosputkea ei saa muurata 
kiinni keraamiseen liitokseen. 
Keraamista liitoselementtiä ei 
saa muurata kiinni harkkoon!
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Hormiliitoksen jälkiasennus 
(Suorakaide jälkiliitoselementti)

Hormiliitoksen jälkiasennus 
(Pyöreä jälkiliitoselementti)

 Työstä kulmahiomakoneella tai 
poralla harkkoelementtiin tarvitta-  

 van kokoinen aukko. Tee siitä  
20 mm suurempi kuin jälkiliitosele-  

 mentti

 Merkitse liitoksen paikka  keraami 
sen putkeen jälkilii toksen aukon  
sisämittojen mukaan.

Poraa reikä keskelle hormiele-
menttiä jännityksen poistamiseksi 
elementistä. Sen jälkeen työstä kul-
mahiomakoneella tai poralla aukko 
keraamiseen putkeen.

Asenna irtokehys tulilaastilla pai-
kalleen vasten keraamista putkea ja 
tue liitos palovillalla tiiviisti paikal-
leen jottei se pääse liikahtamaan. 
Anna kuivua hyvin ennen tulisijan 
liittämistä.

1

2

3 4

1

2

3

4

1

Työstä kulmahiomakoneella tai 
poralla harkkoelementtiin tarvittavan 
kokoinen aukko. Tee siitä 20 mm 
suurempi kuin jälkiliitoselementti.

4

Poista varovasti leikkaus-/porauspalat 
hormielementistä.

2

Merkitse liitoksen paikka keraamiseen 
putkeen jälkiliitoksen aukon 
sisämittojen mukaan.

5

Asenna irtokehys tulilaastilla paikalleen keraamista putkea vasten ja tue liitos palovillalla tiiviisti 
paikalleen, jottei se pääse liikahtamaan. Anna kuivua ennen tulisijan käyttämistä.

3

Työstä kulmahiomakoneella tai 
poralla aukko keraamiseen putkeen.

6
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Tee höyrynsulkuun aukko 100 mm suojaetäisyyden 
mukaan. Leikkaa teipistä 30 cm piipun sivua pidempi pala. 
Poista toinen suojapapereista ja liimaa teippi piipun kyl-
keen höyrynsulun ja piipun yhtymäkohtaan niin, että ylitys 
on molemmista päistä 10 cm. Taita teipin päät ja liimaa pii-
pun viereisille sivuille. Poista toinen suojapaperi ja kiinnitä 
teippi höyrynsulkuun. Piipun nurkissa venytä teippiä niin, 
että se asettuu kauttaaltaan tiiviisti höyrynsulun pintaan. 
Jos tiivistysteippi jää näkyviin, voit  peittää sen tasoitteella.

Höyrynsulun liittäminen piippuun ilmatiiviisti läpiviennin tii-
vistysteipillä. Tiivistyksessä on käytettävä teippiä, TESCON 
No.1.

Aluskatteen liittäminen piippuun vesitiiviisti läpivien-
nin tiivistysteipillä

Aluskate tiivistetään piippuun ylä puolelta. Aloita tiivistys 
piipun alaräystään puoleiselta sivulta ja tiivistä viimeiseksi 
harjan puoleinen sivu. Tee aluskatteeseen piipun suojae-
täisyyden mukainen aukko. Leikkaa teipistä 30 cm piipun 
sivua pidempi pala. Poista toinen suojapapereista ja liimaa 
teippi piipun kylkeen aluskatteen ja piipun yhtymäkohtaan 
niin, että ylitys on molemmista päistä  10 cm. Taita teipin 
päät ja liimaa piipun viereisille sivuille.

Poista toinen suojapaperi ja kiinnitä teippi aluskatteeseen. 
Piipun nurkissa venytä teippiä niin, että se asettuu kaut-
taaltaan tiiviisti aluskatteen pintaan.

HUOM! Turun Uunisepät Oy on yhteistyössä 
Schiedel Savuhormistot Oy:n ja Paloteknisen 
insinööritoimisto Markku Kaurialan kanssa 
laskennallisesti todentaneet käyttämämme 
höyrynsulun, EPDM -kumin ja aluskatteen 
teipin (TESCON No.1) soveltuvuuden IKI -
harkkohormi -valmispiipulle.

Vaihtoehtoinen kiinnitystapa.
Tee höyrynsulkuun aukko 100 mm suojaetäisyyden 
mukaan. Asenna hormiin liitteissä mainittu EPDM -kumi. 
Kiinnitä kumi hormiin käyttämällä TESCON nro 1. 
teippiä. HUOM. älä käännä kumia teipin päälle. Kiinnitä 
EPDM -kumin uloimmainen reuna hyörynsulkuun 
teippaamalla, noudattaen 100mm suojaetäisyyttä.

Vaihtoehtoinen kiinnitystapa.

Aluskate tiivistetään piippuun yläpuolelta. Kiinnityksessä 
käytetään liitteissä mainittua EPDM -kumia. Asenna 
hormiin liitteissä mainittu EPDM -kumi. Kiinnitä kumi 
hormiin käyttämällä TESCON nro 1. teippiä. HUOM. älä 
käännä kumia teipin päälle. Kiinnitä EPDM -kumin 
uloimmainen reuna aluskatteeseen teippaamalla, 
noudattaen 100mm suojaetäisyyttä.
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Piipun tukeminen

Hormin tuentapaketin asennus
Hormin tuentapaketti kiinnittää piipun katon tukirakenteisiin (kattotuoleihin). Kiinnitys ei vaikuta piipun lämpölaajenemiseen.
Maksimi kattotuoliväli 1,0 metriä. Hirsirakennuksessa huomioitava hirren painuminen.

Piippu täytyy tukea yläpohjasta. Tuennassa voi käyttää Hormin tuentapakettia (kuva 1) tai vaihtoehtoisesti piipun ympärille voi tehdä esim. pu-
isen kehikon, huomioiden kuitenkin piipun suojaetäisyyden 100 mm. Tämä 100 mm rako täytetään tällöin palamattomalla A1-luokan eristeellä. 
Katso kuva 2.

Kiinnitä kiinnityslevyt kattotuoleihin puuruuveilla - käytä vähintään 
kahta ruuvia kiinnityslevyä kohden.
Asenna alempi (alaräystään puoleinen) kierretanko samalla tavalla.
Katkaise pystysuoraan kiinnitykseen tarkoitetut M12 kierretangot 
sopivan pituisiksi ja kiinnitä ne ristiholkkien läpi M12 muttereilla. Jos 
ristiholkkien välinen etäisyys on yli metrin, yhdistä kaksi tankoa M12 
jatkomutterilla ja kiinnitä tangot ristiholkkien läpi. 
Kiristä kaikkia M12 ja M16 muttereita, kunnes kulmaraudat tukevat 
piippua kevyesti. Hirsirakennuksessa muistettava jättää kulmarautojen 
ja piipun väliin liikuntasauma.

Aseta osat katkaistuun kierretankoon kuvan osoittamalla tavalla.

Aseta koottu tanko kattotuolien väliin piipun yläpuolelle (katon harjan 
puolelle) siten, että kulmaraudat tulevat piipun harkon nurkkiin.

Huom. Jos kyseessä on hirsirakennus, täytyy asennuksessa huomio-
ida hirren painuminen. Jätä kulmaraudat hieman irti harkon nurkista 
(liikuntasauma), jotta ne pääsevät liukumaan rakenteiden painumisen 
myötä, vaurioittamatta piippua.

Kiinnitys
Kiinnitä tanko kattotuolien väliin kääntämällä kiinnityslevyjä auki siten, 
että tanko kiristyy kattotuolien väliin.

Varmista, että kulmaraudat eivät ulotu kattotuolien yläpaarteiden 
yläpuolelle.

Mitoitus
Mittaa piipun molemmille puolille jäävien kattotuolien välinen pituus L. 
Katkaise M16 kierretangot 10 mm:ä lyhyemmiksi kuin pituus L.
Jos kattotuolin ja piipun välinen etäisyys on vähemmän kuin 70 mm:ä, 
kiinnityslevy voidaan asentaa kattotuolin vastakkaiselle puolelle. 
Huom. M16 kierretangon pituus on tällöin L (kattotuolien välinen 
pituus) + kattotuolin paksuus + 30 mm!

1 2
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Katon yläpuolisen piipun vahvistaminen

min 1,2 m
max 3 m

100 -150 mm

Raudoitusteräkset tulee ulottaa 
ylimpään harkkoon maksimissaan 
100-150 mm matkalle

Piippu raudoitetaan vähintään yhtä 
pitkältä matkalta vesikaton ala-
puolelta kuin piippua on vesikaton 
yläpuolella

Raudoitusreikiin asennettavat 
raudoituspaketin juotostulpat asen-
netaan viimeiseen harkkoon ennen 
raudoituksen aloittamista

IKI- harkkohormin kulmissa on Ø 30 mm raudoi-tusreiät 
raudoitusta varten. Raudoituspakettia käytetään IKI- 
harkkohormin jäykistämiseen ja vahvistamiseen. Piippu 
voidaan raudoittaa koko pituudelta tai vain yläosan osalta. 
Turun Uuniseppien valikoimasta löytyy kaikki tarvikkeet 
piipun raudoitusta varten. Raudoituspaketti sisältää metrin 
pituiset raudoitusteräkset (Ø 10 mm), joissa on jatkomut-
terit valmiina. Lisäksi saatavilla on myös juotostulpat, joita 
käytetään silloin kun piippua ei raudoiteta koko pituudelta. 
Valikoimassamme on myös juotosbetonia 25 kg säkeissä. 
Yhdestä säkistä saadaan juotosbetonia n. 11-12 litraa ja 
menekki on n. 2,5 l/m, jos piippu raudoitetaan kaikista 
neljästä raudoitusreiästä.

Piippu voidaan tuoda raudoittamatta metri vesikaton 
yläpuolelle ja raudoitettuna kolme metriä vesikaton 
yläpuolelle. Raudoitus tulee ulottaa yhtä pitkälle matkalle 
vesikaton alapuolelle kuin piippua on vesikaton yläpuolella. 
Piipun yläosaa raudoitettaessa piippuun tulee asentaa rau-
doituksen juotostulpat, jotka kannattelevat raudoituste-
räksiä sekä estävät juotosbetonin valumisen raudoituksen 
alapuolelle raudoitusreikien pohjiin saakka.

Piippu on mitoitettu määräysten mukaan 1,5 kN/m² 
tuulikuormalle. Suunnittelussa on otettava erikseen 
huomioon muut piippuun kohdistuvat ulkoiset 
kuormat, kuten lumikuorma ja liukuvan lumen 
aiheuttama dynaaminen kuorma. Tarkemmat ohjeet 
huollon ja nuohouksen turvamääräyksistä löytyvät RakMk 
F2:sta.

Raudoitus, jos 
pituus 1-3 m

oksaneer
Korostus

oksaneer
Korostus



19

annelsRaudoitusreiät tulee täyttää juotosbeto-
nilla aina harkon muuraamisen jälkeen 
Harkkojen muurauksessa käytettävän 
laastin kanssa on oltava huolellinen, 
jotta se levittyy varmasti hyvin 
raudoitusreikien ympärille eikä 
juotosbetonia pääsisi valumaan harkon 
nurkissa oleviin ilmakanaviin tai harkon 
ulkopuolelle.

Raudoituksen 
juotostulppa
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Sadepiippuhatun asennus

Huom!
Paikan päällä tehtyä pelli tystä asennettaessa 
on piipun päälle jätettävä n. 3 cm:n tuuletus-
rako. Myös ympäryspellin ja harkon väliin on 
jätettävä n. 1 cm:n tuuletusrako.

Piipun yläpää suojataan sadepiippuhatulla. Sadepiippuhattu kiinnitetään piip-
puun kiinnityssarjalla, harkon jokaisesta nurkasta, kuvan mukaisesti.

Molemmille yksihormisen harkoille käytetään samaa sadepiippuhattua, 
kiinnitysreiät vain muuttuvat harkkokoon mukaan. Hattu kiinnitetään 32x32 
cm harkkoon sisemmistä ja 36x36 cm harkkoon ulommista rei’istä. Käyttä-
mättömät reiät suljetaan muovitulpilla. Tupla- ja triplahormeille on jokaiselle 
harkkokoolle oma hattunsa.

Tupla- ja triplahormin sadepiippuhatun mukana toimitetaan myös irrallinen 
välilevy, joka asennetaan tarvittaessa pystyyn savukanavien väliin ehkäisemään 
savunhajun tunkeutumista huonetilaan.  Tämä ongelma ilmenee monesti 
koneellisen ilmanvaihdon yhteydessä, jolloin toinen hormikanava voi toimia 
tuloilmareittinä.

Viimeinen keraaminen hormielementti 
katkaistaan ulkoharkon tasolle tai muu-
taman sentin harkon alapuolelle, mutta 
eriste tuodaan kiinni sadepiippuhattuun 
(n. 20 mm korkeammalle kuin harkko).

Sovitteen asennus
Sadepiippuhatun toimituksessa jokaiselle 
hormikoolle toimitetaan oma sovitteen-
sa. Sovite asennetaan sadepiippuhatun 
yläpuolelta. Sovite painetaan paikoilleen 
ja kiinnitetään sadepiippuhattuun neljällä 
ruuvilla.
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Kaltevuuspelti
Kattokulma Ø 160 mm Ø 200 mm

45º 390 mm 430 mm
35º 275 mm 300 mm
25º 180 mm 200 mm
15º 105 mm 115 mm

Teleskooppi

Jatkopelti

Juuripelti
yläosa

Juuripelti
alaosa

Huom!
Paikan päällä tehtyä pellitystä asennetta-
essa on piipun ympäryspellin ja harkon 
väliin jätettävä n. 1 cm:n tuuletusrako.

Pellityssarja
Vesikaton ylittävä osuus piipusta voidaan päällystää 
rappaamalla, slammaamalla tai pellittämällä. Veden 
tunkeutuminen rakenteisiin on estettävä.
Yksihormiselle on saatavana kahta erilaista pellityssar-
jaa. (Ei Triplahormille, eikä Airille.). Rivi-/konesauma-
katteen pellitys suositellaan teetettäväksi pellittäjällä!

Vaihtoehto 1 (Vilpe)
Saatavana huopa-, tiili- ja peltiprofiili- sekä konesauma-/ rivi-
peltikatteelle. Teleskoopin maksimipituus 1720 mm, soveltuu 
kattokaltevuudelle 10-45 astetta. Väreinä musta, harmaa ja 
tiilenpunainen.  Asennetaan Vilpen asennusohjeiden mukaisesti 
(mukana toimituksessa). Vilpen läpivientipaketit ovat VTT:n 
testaamat ja sertifioidut.

Pellityksen asentaminen hormiin
Yksihormisen pellityssarja koostuu kaksiosaisesta 
juuripellistä, juuripellin jatko kappaleesta (jatkopel-
lin kanssa pääsee n. 85 cm piipun juurelta harjalle 
päin) sekä teleskooppipellistä, jonka max pituus 
on 1,5 m. Leikkaa teleskoopin alempi osa eli 
kaltevuuspelti kattokalte- vuuden mukaan oikeaan 
kulmaan. Kiinnitä pellit ruuveilla. Juuripeltiin on 
saatavana juuripellin jatkokappaleita, pituus 1 m.

Tuplan pellitys koostuu kaksi osaisesta juuripellistä, 
jota löytyy niin harjan- kuin lappeensuuntaisena 
(suunta mainittava tilausvaiheessa), juuripellin 
jatkokappaleesta sekä teleskooppipellistä, jonka 
max pituus on 1,6 m. Leikkaa teleskoopin
alempi osa eli kaltevuuspelti kattokaltevuuden 
mukaan oikeaan kulmaan. 
Kiinnitä juuri- ja teleskooppipelit tiivisteel-
lisillä ruuveilla kiinni toisiinsa. Juuripellin saumat 
tiivistetään massalla sekä ruuveilla paikalleen. 
Tuplahormin pellitys ei huomioi hirsirakennuksen 
painumista!

A
A

A = 1050 mm

Vaihtoehto 1 (Vilpe):
Vesikaton läpivienti pro iilikatteelle
Sopii yksihormisille IKI -harkkohormi piipuille ja maksimi pituus 1720 mm. 
Sisältää muovisen piippuläpiviennin, pellityssarjan, ympäryspellin, 
liimamassan, ruuvit ja asennusohjeen. Soveltuu kattokaltevuudelle 10-45 
°.Värit musta, tumman-harmaa ja tiilenpunainen.
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IKI- harkkohormin osat

Keraaminen pohjalaatta 
hormin pohjan tiivistykseen. Vaihto-
ehtona kondenssiastia lämmityskat-
tiloille tai jos piippu on rakennuksen 
ulkopuolella.

Harkkoelementti
kevytsorabetonia. Katso koot sivulta 4.

Keraaminen hormielementti
Korkeus: 330 mm
Sisähalkaisijat katso sivu 4.

Rapid tulilaasti.
310 ml patruuna / 2,3 m 
Saattaa jäätyä talviolosuhteissa. 
Varmistettava ennen asennusta, että 
tuote ei ole jäässä. 

Suorakaide liitoselementti
Korkeus: 330 mm Liitosaukon sisämi-
tat: 130x260 mm (ei Ø 120 mm)

Eristepari
Vuorivillaa. Korkeus: 330 mm
Eristeen paksuus 25-45 mm hormi-
koosta riippuen.

Pyöreä liitoselementti 90° sekä 
eristelevy
Korkeus: 660 mm. Liitosaukon halkai-
sija sama kuin hormikoko 
(paitsi Ø120 mm:llä aukko 140 mm)

Keraaminen jälkiliitoselementti
suorakaide
Aukon sisämitat 130x260 mm.

Savupelti
Koot: Ø 120-200 mm. 

Pyöreän liitoksen sulkutulppa
Käytetään tarvittaessa pyöreän liitok-
sen tukkimiseen.

Puhdistusluukun liitoksen jatko-
kappale
Aukon sisämitat: 130 x 130 mm. 
Maksimipituus 55 cm.

Suorakaideliitoksen sulkutulppa
Käytetään tarvittaessa suorakaidelii-
toksen tukkimiseen.

Keraaminen jälkiliitoselementti
pyöreä
Aukon sisähalkaisija sama kuin hormi-
koko, (Ø 120 mm:llä aukko 140 mm)

Puhdistusluukku, eristekivi ja   
liitoselementti
Liitoselementin korkeus 330 mm. 
Aukon sisämitat 130 x 130 mm. 

Puhdistusluukun 
jälkiliitoselementti
Keraaminen. 
Aukon koko: 130x130 mm

Suorakaideliitoksen jatkokappale
Aukon sisämitat: 130 x 260 mm. 
Maksimipituus 55 cm.

oksaneer
Korostus
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IKI- harkkohormin osat

Läpiviennin eristepaketti
Lämpötilaluokkaan T600, paksuus 
100 mm. 4 eristelevyä / pkt, korkeus 
600 mm.

Keraaminen eriste
Palamaton eristematto, paksuus 13 
mm, leveys 610 mm, tilavuuspaino 
128 kg/m3. Esim. tulisijaliitosten 
tiivistämiseen.

A
A

A = 1050 mm

Vaihtoehto 1 (Vilpe):
Vesikaton läpivienti pro iilikatteelle
Sopii IKI -harkkohormi yksihormiselle (harkon koko 320 - 370 mm) ja maksimi 
pituus 1720 mm. Sisältää muovisen piippuläpiviennin,pellityssarjan, 
ympäryspellin, ruuvit ja asennusohjeen. Soveltuu kattokaltevuudelle 10-45 °. 
Värit: musta, tumman harmaa ja tiilenpunainen. 

A

A= 1050 mm

Vaihtoehto 1 (Vilpe):
Vesikaton läpivienti konesaumakatteelle 
Sopii IKI -harkkohormi yksihormiselle (harkon koko 320 - 370 mm) ja 
mak-simi pituus 1720 mm. Sisältää muovisen piippuläpiviennin, 
pellityssarjan, ympäryspellin, kiinnityslistat (4 kpl), ruuvit ja 
asennusohjeen. Soveltuu kat-tokaltevuudelle 10-45 °. 
Värit: musta, tumman harmaa ja tiilenpunainen.

Sadepiippuhattu
Värit musta, tummanharmaa ja 
tiilenpunainen. Sisältää sadepiippuhatun 
ja sovitteen.

Hormin tuentapaketti 
Hormin tuentaan. Maksimi 
kattotuoliväli 1 m.

Vaihtoehto 1, Sadepiippuhattu AIR 
harkolle .Väri musta. Sisältää 
sadepiippuhatun ja sovitteen.

Kesäpelti / liitososan savu pelti
Sopii suorakaideliitokseen 
(ei Ø 120 mm).

Savupellin jatkovarsi 
15 tai 30 cm, kun savupeltiä käytetään 
seinän toiselta puolelta.

Läpiviennin tiivistysteippi
Teippi höyrynsulun ja aluskatteen 
tiivistämiseen. Leveys 150 mm, pituus 
6, 7 tai 8 m. 

AIR HARKKO Ilmakanavan 
sulkupelti Kääntöpelti, voidaan jatkaa 
savupellin jatkovarrella.

Vaihtoehto 1 (Vilpe): 
Vesikaton läpivienti huopakatteelle
Sopii IKI -harkkohormi yksihormiselle (harkon koko 320 - 370 mm) ja 
maksimi pituus 1720 mm. Sisältää muovisen piippuläpiviennin, ympäryspellin, 
ruuvit ja asennusohjeen. Soveltuu kattokaltevuudelle 10-45 °. 
Värit: musta ja tumman harmaa.

oksaneer
Korostus

oksaneer
Korostus
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Vaihtoehto 1 (Vilpe):
Leveys 788 mm, pituus 1100 mm, hyötypituus 1000 mm. Konesaumakatteelle 
vaatii lisäksi pellityssarjan kiinnityslistat, joita 
toimitetaan 2 kpl / jatkopelti. 
Värit: musta, tumman harmaa ja tiilenpunainen.

A=788 mm, B=1000 mm

B

A

Vaihtoehto 2:
Yläosan pellityssarja yksihormiselle
Sisältää juuri- ja teleskooppipellin. Juuripellin leveys A = 830 mm, hyötypituus 
B = 780 mm. Teleskooppipellin maksimipituus 1,5 m. Värit musta ja harmaa. 
Leikataan kattokaltevuuden mukaan 15-45°. Värit musta ja tumman harmaa, 
tilaustuotteena myös tiilenpunainen.

B
A

Raudoituspaketti
Piipun tukemiseen. Käytetään silloin kun 
piippu > 1,5 m vesikaton yläpuolella tai 
jos piippu on kokonaan rakennuksen 
ulkopuolella. Raudoitustangot sisältävät 
jatkomutterit ja erillisen asennusohjeen. 
Yhdestä säkistä saadaan juotosbetonia n. 
11-12 l, menekki n. 4,7 l/m, kun raudoi-
tus neljästä nurkasta.

Juuripellin jatkokappale
Leveys 830 mm. Värit musta ja 
tummanharmaa, tilaustuotteena myös 
tiilenpunainen. Ei sovellu harjansuuntai-
selle tuplahormille. 

Antiikkilaasti 1,5
20 kg / säkki. Menekki: 3,5 - 5,5 kg/m2  
(kerrosvahvuudesta riippuen).

Ohutsaumalaasti 
20 kg / säkki. Menekki: n. 1,5 kg/m²/mm 

(kerrospaksuus 2-10 mm). 

IKI -harkkohormin osat

oksaneer
Korostus
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UUNIMYYMÄLÄT

S U O M E N  K A U N E I M M AT  VA R A AVAT  TA K AT  /  UUNISEPAT.FI

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:  
etunimi.sukunimi@uunisepat.fi

Turun Uunisepät Oy
Rydöntie 32, 20360 Turku
Puh. 020 7910300 (vaihde)
uunisepat@uunisepat.fi
www.uunisepat.fi
Puh. 020 7910 302 (tehdas)
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JYVÄSKYLÄ
Vapaaherrantie 2 
40100 Jyväskylä 
Puh. 040 621 3788 
Puh. 040 537 3974

KUOPIO
Tehdaskatu 16 
70620 Kuopio Puh. 
050 572 1632

OULU
Limingantie 5 
90400 Oulu 
Puh. 050 550 0314 
Puh. 040 023 6218        

TARKASTA LÄHIMMÄN  
UUNIMYYMÄLÄN AUKIOLOAIKA:  
www.uunisepat.fi

ROVANIEMI
Vierustie 5 
96320 Rovaniemi 
Puh. 050 550 0314

SEINÄJOKI
Kaarretie 6 
60510 Hyllykallio 
Puh. 0400 569 939

TAMPERE
Viinikankatu 36 
33800 Tampere 
Puh. 0500 622 416 
Puh. 040 189 8899

TURKU
Rydöntie 32 
20360 Turku Puh. 
040 651 5313 Puh. 
040 166 3957

VANTAA
Nilsaksenpolku 2 
01510 Vantaa Puh. 
040 166 3457 Puh. 
040 642 8551 Puh. 
040 159 6562 Puh. 
040 506 0136

Toimitettuja tiivisteitä voi käyttää hormin 
läpivienneissä siten, että CE-
hyväksynnän ehdot täyttyvät.
Aluskatteen ja höyrynsulun liitoksissa
käytetty EPDM -kumi on laskennallisesti
todettu yhteensopivaksi em. mainitun
harkkohormin liitoksessa yhdessä
paloteknisen insinööritoimisto Markku
Kaurialan kanssa.



 

 

   SealEco 

 

   Tel: +46 (0) 370 510 100 
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Certification Ignitibility EPDM  
 
 

 

 

To whom it may concern, 

 

We certify that our Elastoseal EPDM 1,00mm membrane won’t self-ignite at temperatures less 
or equal to 250°C. This is a level that we can guarantee even if exact temperature for a possible 
ignition is unknown. We have never heard of Elastoseal catching fire from high temperatures 
alone in any application.  
 
Regards 
 
 

 
 
Markus Arvidsson 
Marketing Manger 
SealEco AB 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 




