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Seurantaryhmän kokous 6.5.2020
Aika
Paikka

6.5.2020 klo 9.30-11
eTuve -etäkokous

Jäsenet

Nimi
Jaana Rajakko, Sisäministeriö, puheenjohtaja
Jukka Kaakkola, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Jari Laine, Länsi-Suomen aluehallintovirasto
Markku Kirvesniemi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, varajäsen
Petri Mero, Finanssiala ry
Aku Pänkäläinen, Finanssiala ry, varajäsen
Merilla Kivineva, Suomen Isännöintiliitto ry, jäsen
Kirsi Salo, Suomen Isännöintiliitto ry, varajäsen
Tapio Lehtimäki, Nuohousalan Keskusliitto
Hannu Murtokare, Nuohousalan Keskusliitto
Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry
Virpi Hienonen, Suomen Kiinteistöliitto ry, varajäsen
Katja Keränen, Suomen Omakotiliitto ry
Siiri L’Ecuyer, Suomen Palopäällystöliitto
Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliitto, varajäsen
Ilpo Leino, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Erkki Hokkanen, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Jaakko Pukkinen, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Enni Tuominen, Sisäministeriö, sihteeri
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X
X
X
X
X

X
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 09.30. Hyväksyttiin edellisen kokouksen
muistio.
2. SM:n suositus siirtää nuohousta
Keskusteltiin kokemuksista ja havainnoista liittyen SM:n suositukseen muun
kuin välttämättömän nuohouksen siirtämisestä. Suositus oli kohdistettu
rakennusten omistajille, joilla on velvoite huolehtia nuohouksesta. Useat
nuohoojat olivat kokeneet suosituksen koskevan heitä ja kieltävän
nuohouksen. Sisäministeriöön tulleissa yhteydenotoissa on korostunut
tietämättömyys nuohouksen sääntelystä.
Nuohousalan keskusliiton näkemyksen mukaan suositus on aiheuttanut
vakavia ongelmia nuohousyrityksille. NKL on ohjeistanut nuohousyrityksiä
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tehostettuun hygieniaan jo epidemian alkuvaiheessa. Nuohousalan
Keskusliitto esitti välitöntä suosituksen uudelleenarviointia, jotta normaalit
nuohoukset voitaisiin suorittaa ajallaan.
Keskustelussa nousi esille useita eri toimialoja, joiden toimintaa virusepidemia
on vaikuttanut. Myös muut kiinteistöjen kunnossapitotoimenpiteet ja
remontit ovat vähentyneet, joten nuohous ei ole ainoa kärsiä
epidemiatilanteessa.
Suositus perustui sen hetkiseen tilanteeseen ja oli linjassa hallituksen muiden
toimenpiteiden kanssa. Nuohouksia on kuitenkin voitava jatkaa, koska
epävarma tilanne voi jatkua pitkään, eikä nuohouksia voi siirtää loputtomiin.
Pronton tilastojen mukaan nokipaloja on ollut huhtikuussa enemmän kuin
vuotta aiemmin. Seurantaryhmä oli yksimielisesti sitä mieltä, että suositusta
on hyvä arvioida uudelleen.
Useilla aloilla joudutaan myös miettimään uusia toimintamalleja. Nuohous ei
kuitenkaan ole ihan lähikontaktissa suoritettava toimenpide, vaikka
tapahtuukin asuintiloissa. Siinä missä nuohoojia voi ohjeistaa huolehtimaan
hygieniasta, kuluttajien suuntaan tulisi jatkossa viestiä selvemmin, että
kiinteistön omistaja vastaa nuohouksesta ja sen tilaamisesta.
3. Muut asiat
Omakotiliiton teettämässä omakotitalojen kustannusvertailussa on mukana
myös nuohouksen kustannukset. Tätä asiaa ei ehditty käsittelemään, joten
aihe siirtyi seuraavaan kokoukseen.
Sovittiin ylimääräisestä kokouksesta 10.6. klo 9.30. Tällöin sovitaan myös
syksyn kokousaikataulua.

4. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.

Yli-insinööri, puheenjohtaja

Jaana Rajakko

Assistentti, sihteeri

Enni Tuominen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 11.06.2020 klo 14:56. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.
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