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Läsnä

Jaana Rajakko, Sisäministeriö, puheenjohtaja
Erkki Hokkanen, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Jukka Kaakkola, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry
Katja Keränen, Suomen Omakotiliitto ry
Merilla Kivineva, Suomen Isännöintiliitto ry
Tapio Lehtimäki, Nuohousalan Keskusliitto
Ilpo Leino, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Petri Mero, Finanssiala ry
Hannu Murtokare, Nuohousalan Keskusliitto
Jaakko Pukkinen, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliitto, varajäsen
Rea Honkanen, sisäministeriö, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
2. Lehdistö- ja tilannekatsaus
Nuohousuudistuksen seurantaryhmän toimikautta on jatkettu vuoden 2021 loppuun.
Vuoden 2021 aikana selvitetään avoimen keskustelufoorumin perustamista. Itä-Suomen
yliopistolta tilattu selvitys nuohousuudistuksen vaikutuksista valmistuu kesäkuussa.
Nuohoukseen liittyvän uutisoinnin ja yhdenottojen osalta on ollut rauhallista.
Nuohouspalveluille on ollut kysyntää. Vuoden takainen koronatauko nuohouspalveluissa
heijastuu edelleen palvelunkysynnässä ja -tarjonnassa.
Piirinuohousjärjestelmän ja siihen liittyneen hintasääntelyn päättyminen merkitsi muutoksia
nuohouspalvelujen markkinointiin. Kilpailu- ja kuluttajavirastossa on valmisteltu ohjetta
yleisistä markkinoinnin periaatteista. Ohjekirje lähetetään nuohousyrityksille vielä
maaliskuun aikana.
Käydyssä keskustelussa nousi esille, etteivät kaikki kuluttajat ole sisäistäneet
nuohoustodistuksen merkitystä. Jos nuohous tapahtuu ilman kuittia, jää asiakas
todennäköisesti myös ilman nuohoustodistusta.
3. Tulisijoihin ja savuhormeihin liittyvät tulipalot
Tulisijoihin ja savuhormeihin liittyvät tulipalot ovat vähentyneet samassa suhteessa muiden
rakennuksissa tapahtuneiden tulipalojen kanssa. Tulipaloista tulisijoihin ja savupiippuihin
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liittyviä on noin 15-18 %. Tulipalot ovat vähentyneet kaikissa tulisijoihin ja savuhormeihin
liittyvissä syyluokissa. Vuonna 2020 pelastustoimen tilastoihin tilastoitiin 256 nokipaloa ja 91
tulisijan tai hormin vauriosta alkanutta tulipaloa.
Keskustelussa todettiin, että pelastustoimen tilastoissa ovat ainoastaan ne nokipalot, joista
pelastuslaitos on saanut hälytyksen. Nuohoojien mukaan nokipaloja tapahtuu kuitenkin
enemmän.
Yleisesti tulisijoihin ja savuhormeihin liittyvien tulipalojen vähentymiseen liittyen nousi esille,
että tulisijoja käytetään nykyään vähemmän pääasiallisena lämmityskeinona ja maaseudun
autioituessa käytössä olevat tulisijat ja savuhormit ovat aiempaa paremmassa kunnossa.
Myös kierrätyksen lisääntyminen ja roskien polton vähentyminen on voinut vaikuttaa ilman
pienhiukkasten määrän lisäksi paloturvallisuutta edistävästi.
4. Toimintakertomus
Käytiin läpi luonnosta seurantaryhmän toimintakertomukseksi vuosilta 2019-2020.
Käydyn keskustelun ja kommenttien perusteella lisätään muistioon koronaepidemian
vaikutuksista sekä tähän liittyvästä viestinnästä ja täydennetään nuohoojan
ammattitutkinnon suorittaneiden lukumäärät. Lisäksi lisätään osiot koskien
nuohouspalvelujen markkinointia ja nuohoukseen liittyviä rekistereitä.
Muokkausten jälkeen toimintakertomus käy vielä kommenttikierroksella ennen julkaisua.
5. Jatkotoimet
Todettiin, että nuohoukseen liittyvälle viestinnälle on edelleen tarvetta mm.
nuohoustodistuksen merkityksestä. Nuohoojan tilaamisesta on syytä muistuttaa
säännöllisesti ja tuoda esille esimerkiksi nuohouksen tilaamisesta yhdessä naapureiden
kanssa. Vapaa-ajan asuntojen lisääntynyt käyttö etätyön lisääntymisen myötä voi vaikuttaa
nuohoustarvetta lisäävästi.
Kukin tahollaan pyrkii tuomaan näitä asioita esille omassa viestinnässään.
6. Muut asiat
Keskusteltiin nuohoojan ammattitutkinnon suorittamisen todentamisesta. Epäilyjä
valenuohoojista on ilmennyt eri puolilla Suomea. Nuohoojan ammattitutkinnon suorittaneita
ei ole rekisteröity yhteen rekisteriin. Nuohouspalvelujen markkinoinnin valvonnan
yhteydessä KKV voi pyytää nuohoojan ammattitutkinnon suorittamisen selvittämistä. KKV:n
valvonta perustuu viraston priorisointiperiaatteisiin eli jokaiseen saapuneeseen ilmoitukseen
ei reagoida valvontatehtävänä.
7. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 9.6.2021 klo 10-12. Itä-Suomen yliopiston edustajat tulevat
esittelemään nuohouksen selvityshankkeen tuloksia. Esittelyssä myös KKV:n nuohouksen
markkinointia koskeva ohjauskirje.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.

Yli-insinööri, puheenjohtaja

Jaana Rajakko
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Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Markku Kirvesniemi
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Finanssiala ry, Aku Pänkäläinen
Suomen Omakotiliitto ry , Katja Keränen
Suomen Kiinteistöliitto ry , Jukka Kero
Suomen Kiinteistöliitto ry , Virpi Hienonen
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Suomen Isännöintiliitto ry, Merilla Kivineva
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Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Erkki Hokkanen
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