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Lausuntopyyntö VN/6185/2021

Lausuntopyyntö pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen
arviointimuistioista
Kiitämme mahdollisuudesta lausua Onnettomuuksien ja ehkäisyn valvonnan jaoston arviointimuistion
kohtiin seuraavasti.

Asiakirjan kohta; 2.7 Nuohous s.16-17, Johtopäätökset

Koska nuohous toteutuu pääosin vuoden tai kolmen vuoden välein, seurantahavainnot kertyvät
hitaasti ja vielä on liian aikaista arvioida vuonna 2019 voimaan tulleiden säädösmuutosten
todellisia vaikutuksia ja lainsäädännön mahdollisia muutostarpeita. Nuohousta koskevat
pelastuslain muutostarpeet arvioidaan eduskunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä annettavan
selvityksen yhteydessä.
Nuohousalan Keskusliitto ry:n lausunto: Tuomme alana esille valtakunnallisten nuohousta
koskevan rekisterin tarpeen. Keskitetyn seurantatiedon keräämisen kautta, saataisiin arvokasta
tietoa uudistuksen vaikutuksista kiinteistöjen paloturvallisuuteen. Voitaisiin päästä kiinni ilmiöihin,
jotka toistuvat ja joita täytyisi lähteä tarkemmin selvittämiin esimerkiksi tutkimuksilla. Keskitetty
tiedon keruu toimisi alustana palo- ja asumisturvallisuuden kehittämiselle. Erilaisten järjestelmien
kautta saatua tietoa keräämällä ja yhdistämisellä päästään analysoimaan kokonaisuuksia.
Nuohouksista saatu tieto voisi olla yksi osa tätä tiedon tuottamisen kokonaisuutta.
Asiakirjan kohta; 2.8, Ilmanvaihtolaitteiden huolto, Johtopäätökset, s. 18-19
Paloturvallisuussyistä tarvittavan ilmanvaihdon puhdistustarpeen arvioimisen yksinkertaistaminen
puhdistustyön sisällöstä ja määräväleistä säätämiseen ei olisi ratkaisu sääntelyn parempaan
noudattamiseen. Hyvin todennäköisesti se vaikuttaisi niin, että säädetyt määrävälit
ymmärrettäisiin tavoitetasoksi ja hyväksi käytännöksi, eikä vähimmäisvaatimukseksi.
Yksityiskohtaisempi sääntely ei siksi ole tarkoituksenmukaista, vaan samaan lopputulokseen voidaan
päästä ohjeistuksella ja asiasta tiedottamisella. Ilmanvaihtolaitteiden huoltotarpeesta viestimisessä olisi
terveysseikkojen lisäksi tarve painottaa myös paloturvallisuusnäkökohtia.

Jos ilmanvaihtolaitteiden huoltoa koskeva yksityiskohtaisempi sääntely katsotaan tarpeelliseksi,

sääntely olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa terveydensuojelulain tai maankäyttö- ja rakennuslain
puitteissa, jotta soveltamisala olisi riittävän laaja.
Nuohousalan Keskusliitto ry:n lausunto: Näkisimme, että ilmanvaihtolaitteiden huoltoa
koskevassa sääntelyssä tulisi huomioida ja painottaa paloturvallisuusnäkökohtia nykyistä sääntelyä
painokkaammin. Ohjeistus ja asiasta tiedottamien vaativat tuekseen toimivan säädöspohjan.

Asiakirjan kohta; 4.4 Nuohoojien ammattipätevyyden tunnustaminen, s. 38-39
Nuohoojan koulutuksessa ja tutkinnossa ei ole kyse pelastusalan koulutuksesta eikä
pelastustoimen ammattien sääntelystä. Pelastuslain 63 §:ssä säädetään, että nuohoojalla pitää olla
nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen
osaamisala. Pelastuslaissa ei ole säädetty ammattitutkinnon lisäksi muita vaatimuksia nuohoojan
kelpoisuudelle, eikä nuohoojan ammatissa toimimiseen ole säädetty viranomaisen hyväksyntä- tai
rekisteröintimenettelyä.
Nuohousalan Keskusliitto ry:n lausunto: Näemme tarpeen valtakunnalliselle
ammattipätevyysrekisterille, joka palvelisi nimenomaan asiakasta, jolloin hän voisi itse varmistua,
että hänellä käyneellä palveluntuottajalla on palo- ja asumisturvallisuuden ylläpitoon tarvittava
ammattitaito. Nuohouskäynti sisältää tulisijan ja hormin puhdistamisen lisäksi laitteiston
paloturvallisuuden tarkkailun ja siitä annettava nuohoustodistus on tärkeä dokumentti, joka tulee
olla laadittu voimassa olevien säädösten ja siihen vaadittavan ammattitaidon mukaisesti. Meidän
näkemyksemme mukaan nuohoojat suorittavat turvallisuuskriittistä, tulipaloja ja onnettomuuksia
ehkäisevää työtä.
Nuohoojan tutkinnon vastaavuuden toteamisessa tulisi hyödyntää opetushallituksen alaista Talotekniikan
työelämätoimikunnan osaamista ja asiantuntijuutta.

Kunnioittavasti,
Nuohousalan Keskusliitto ry

