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SAVUPIIPUN ASENNUS / TARKASTUSRAPORTTI
Lupanumero

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi

Rakennuspaikka
Kylä / Kaupunginosa Tilan nimi / Korttelin numero           Tilan rekisterinumero / Tontin numero

Osoite

Asennustyön suorittaja:           Puhelin virka-aikana 

Savupiipun malli ja tyyppi:                         Tulisijan malli ja savukaasujen; 1. Maks. lämpötila:   _______ºC
Savupiipun sijoitus kohteessa esim. sauna, olohuone, pihasauna jne.         2. Keskim.lämpötila:______ºC

Kyllä
Asennus- / muuraustyön aloittamisesta on tehty ilmoitus vastaavalle työnjohtajalle.

Asentajalla on käytössä valmistajan asennusohjeet sekä riittävä tietämys SRakMK osan E3
Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus määräyksistä ja ohjeista.

Ennen asennusta on varmistettu, että piipunjaksot on valittu niin, että liitoskohdat
eivät satu läpivientikohtiin. (metallipiiput SRakMK osa E3 kohta 2.1 )

Savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus on varmistettu.

Savupiipun ja tulisijan suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin on varmistettu. 

Yläpohjan suunniteltu lämpöeristeen vahvuus on selvitetty  __________ mm.

Savupiipun läpiviennin kohdalla eristevahvuus on varmistettu 
- A-luokan palovillaeristeen vahvuus vaakasuunnassa ________ mm
- A-luokan palovillaeristeen korkeus pystysuunnassa   ________ mm

Savupiippu on muurattu noudattaen SRakMK osan E3 määräyksiä ja ohjeita.  
Tehdasvalmisteisen CE-merkityn savupiippujen asennuksessa on noudatettu valmistajan asennusohjeita ja
läpiviennit on tehty tyyppihyväksynnän mukaisesti. Saavutettu lämpötilaluokka on T                .

Ullakolle on järjestetty tarvittavat kulkuaukot ja sillat vuositarkastuksia varten. 

Savupiipun CE-merkintää osoittava kyltti on kiinnitetty savupiippuun tai sen välittömään 
läheisyyteen helposti tarkastettavaan paikkaan. 

Savupiippu on rakennettu siten, että se voidaan puhdistaa sekä eheys ja kunto tarkastaa. 

Käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu kiinteistön omistajalle. 

Paikka ja päivämäärä ________________   ________ / _________ 20 ________

Asennustyön suorittajan allekirjoitus Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

Nimen selvennys Nimen selvennys

Liitteet:

Kemin kaupunki Valtakatu 26             Puhelin (vaihde) (016) 259 111
Rakennusvalvonta 94100  KEMI             
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