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Asettamispäätös
Asettaminen
Sisäministeriön pelastusosasto on tänään asettanut Nuohousuudistuksen
seurantaryhmän.
Aikataulu
21.1.2019–31.12.2020
Tausta
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen pelastuslain (379/2011)
muuttamisesta nuohousta koskevan sääntelyn osalta ja lakimuutokset on
vahvistettu 5.12.2018. Pelastuslain säädösmuutokset tulivat voimaan
1.1.2019.
Nuohousuudistuksessa alueen pelastustoimelta eli käytännössä
pelastuslaitoksilta on poistunut velvoite huolehtia nuohouspalvelujen
järjestämisestä alueellaan. Tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän
loppumista ja koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen
tarjontaan lakimuutoksen siirtymäajan jälkeen.
Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia nuohouksesta säilyi
entisenä. Velvoitetta on selvennetty erityisesti tulisijojen ja savuhormien
kunnossapidon osalta. Nuohoojalla säilyi aikaisempaa vastaava
ammattitutkintovaatimus, mutta nuohousyrityksenä toimimiselle ei
pelastuslaissa säädetä muita vaatimuksia.
Vaikka nuohouspalvelujen järjestämisvastuu poistui pelastuslaitoksilta,
pelastuslaitoksilla säilyy tehtävä neuvoa ja ohjata kiinteistöjä sekä valvoa
paloturvallisuutta. Valvontatehtävä sisältää kiinteistöjen nuohousvelvoitteen
toteutumisen valvonnan.
Suomessa on yhteensä noin 1,27 miljoonaa nuohottavaa kiinteistöä, joista 74
% on asuinrakennuksia ja 25 % vapaa-ajan asuntoja. Nuohottavia tulisijoja on
arvion mukaan noin 3,5 miljoonaa. Vuoden 2018 lopussa nuohottavista
kiinteistöistä neljäsosa sijaitsi alueilla, joilla oli jo luovuttu
piirinuohousjärjestelmästä.
Nykyisillä nuohousväleillä nuohous tulisi tehdä vuosittain hieman yli 1
miljoonassa kiinteistössä. Nuohouspalvelujen sääntelyllä ei ole pystytty täysin
takaamaan nuohouksen kattavuutta, sillä vuosittain on nuohottu noin 70 %
nuohottavista kiinteistöistä. Nuohousuudistuksen toimeenpanon yhteydessä
on tarve edistää nuohouksen toteutumista asuinrakennuksissa.
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Eduskunta edellyttää lakimuutoksen lausumassaan, että lainsäädännön
uudistamisen vaikutuksia seurataan erityisesti paloturvallisuuden sekä
nuohouspalvelujen saatavuuden, laadun ja hinnan osalta. Uudistuksen
toimeenpanosta on annettava kirjallinen selvitys eduskunnan
hallintovaliokunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä.
Tavoite ja tehtävä
Seurantaryhmän tavoitteena on edistää nuohousuudistuksen toimeenpanoa
sekä seurata ja arvioida muutosten vaikutuksia rakennusten
paloturvallisuuteen ja nuohouspalveluihin. Tavoitteena on, että
seurantaryhmään osallistuvien tahojen eri kanavia ja keinoja käytetään
monipuolisesti toimeenpanon edistämisessä ja seurantatiedon keräämisessä.
Nuohousuudistuksen seurantaryhmän tehtävänä on:
1) edistää ja seurata säädösmuutosten toimeenpanoa
2) vahvistaa ja tukea nuohoukseen liittyvää tiedotusta ja turvallisuusviestintää
3) kerätä ja arvioida tietoa nuohousuudistuksen toteutumisesta ja
vaikutuksista.
Seurantaryhmän kokoonpano
Puheenjohtaja
Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö
Jäsenet (suluissa mahdollinen varajäsen)
Lakimies Jukka Kaakkola, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Pelastusylitarkastaja Jari Laine, Länsi-Suomen aluehallintovirasto
(pelastusylitarkastaja Markku Kirvesniemi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto)
Johtava asiantuntija Petri Mero, Finanssiala ry (turvallisuusasiantuntija Aku
Pänkäläinen, Finanssiala ry)
Sisällöntuottaja Laura Hyvönen, Suomen Isännöintiliitto ry (Sisällöntuottaja
Merilla Kivineva, Suomen Isännöintiliitto ry)
Hallituksen puheenjohtaja Tapio Lehtimäki, Nuohousalan Keskusliitto
Toimitusjohtaja Hannu Murtokare, Nuohousalan Keskusliitto
Pääekonomisti Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry (vanhempi
lakiasiantuntija Virpi Hienonen, Suomen Kiinteistöliitto ry)
Talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen, Suomen Omakotiliitto ry
Viestintäpäällikkö Siiri L’Ecuyer, Suomen Palopäällystöliitto (koulutusjohtaja
Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliitto)
Johtava turvallisuusasiantuntija Ilpo Leino, Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö
Pelastusjohtaja Erkki Hokkanen, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Seurantaryhmän kokoonpanoa voidaan täydentää työskentelyn edetessä.
Seurantaryhmä voi kutsua kokoukseen asiantuntijana muita toimijoita ja
sidosryhmiä.
Seurantaryhmä voi nimetä erillisiä pientyöryhmiä jonkin tietyn
asiakokonaisuuden tarkempaan edistämiseen tai seurantaan.
Kustannukset ja rahoitus
Seurantaryhmä työskentelee virka-aikana ilman eri korvausta.
Seurantaryhmässä edustettuina olevat tahot vastaavat omien edustajiensa
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mahdollisista kuluista. Seurantaryhmä kokoontuu vuosittain 4-6 kertaa
Helsingissä.
Seurantaryhmän kokouskustannukset maksetaan sisäministeriön
talousarviotililtä 26.01.01.01 (sisäministeriön toimintamenot) ja muut
mahdolliset kustannukset sisäministeriön talousarviotililtä 26.30.01.2 (muut
pelastustoimen toimintamenot).

Pelastusylijohtaja

Kimmo Kohvakka

Pelastusneuvos, yksikön päällikkö

Janne Koivukoski

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 18.01.2019 klo 16:42. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.
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