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Luonnos hallituksen esitykseksi pelastuslain muuttamisesta



Esitys pelastuslain muuttamiseksi

• Lausuntokierros 20.4.-13.6.2017
– lausuntopyyntö nuohouksen

uudistamista koskevasta
lakiluonnoksesta

– nuohouksen nykytilaa kuvaavia
tilastotietoja

• Lausunnot pyydetään
lausuntopalvelu.fi:n kautta
– edellyttää rekisteröitymisen
– kaikki saavat lausua, myös muut kuin

lausuntopyynnössä mainitut
• Aikataulu

– esitys eduskuntaan, elokuu 2017
– eduskuntakäsittely, syksy 2017
– muutos voimaan 1.1.2018
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www.lausuntopalvelu.fi
http://intermin.fi/nuohous/perustiedot



Mikä muuttuu, mikä säilyy ennallaan?
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Nuohouspalvelujen järjestämisestä ei säädetä

Nuohoustyön sisältö
säilyy ennallaan

Nuohoojalla säilytetään
ammattitutkintovaatimus

Pelastuslaitoksen tehtävä
valvoa ja ohjata kiinteistöjä
säilyy entisenä

Kiinteistöjen velvoite huolehtia
nuohoamisesta säilyy ennallaan



Nuohouspalvelujen järjestäminen

• pelastuslaitokselta poistetaan velvoite huolehtia
nuohouspalveluiden järjestämisestä

• nuohouspalveluita saa tarjota vapaasti
• nuohouksen hintasääntely lakkaa

• lisää tarvetta turvallisuusviestintään
• pelastuslaitoksen ja nuohoojien välille uudenlaista yhteistyötä
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Pelastuslakiluonnos
59 § Nuohouksen järjestäminen
(Kumotaan)



Rakennusten nuohousvelvoite 1/2

• nykyistä velvoitetta
tarkennetaan

• tulisijan ja hormin
kunnossapitovelvoitetta
terävöitetään

• nuohotaan säännöllisesti

• luvun 9 viittaus tarkoittaa
sisältöä, dokumentointia
ja tekijää

• tikkaat kuten nykyisin
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Pelastuslakiluonnos
13 a § 1 mom. Rakennusten nuohous
Rakennuksen omistajan, haltijan ja
toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko
rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä
huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen
osalta huolehdittava, että:
1) tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa
kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti;
2) tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti
ja ammattitaitoisesti tämän lain 9 luvussa
säädetyllä tavalla;
3) tikkaat, kattokulkutien osat ja katon
turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa,
että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.



Rakennusten nuohousvelvoite 2/2

• nuohouksen määrävälit
asetuksesta lakiin

• pääsääntö
puulämmitteiset
rakennukset kerran
vuodessa, muut tarpeen
mukaan kuitenkin
vähintään kolmen
vuoden välein

• käyttämätön tulisija
nykyiseen tapaan
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Pelastuslakiluonnos
13 a § 2-4 mom. Rakennusten nuohous
Kiinteällä polttoaineella toimiva tulisija on
nuohottava vähintään kerran vuodessa, jos
tulisija on rakennuksen pääasiallinen
lämmitystapa ja rakennusta käytetään yli neljä
kuukautta vuodessa. Myös raskasöljyllä tai
useammalla polttoaineella toimiva tulisija on
nuohottava vähintään kerran vuodessa.
Muut tulisijat on nuohottava niiden käyttöaste
ja rakenne sekä käytetty polttoaine huomioon
ottaen tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään
kolmen vuoden välein.
Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei
tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä
ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen
käyttöönottoa.



Nuohouksen määrävälien muutokset 1/2
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kiinteällä
polttoaineella tai

raskasöljyllä
lämmitettävät
rakennukset

kerran vuodessa

- käyttämätöntä tulisijaa ei
tarvitse nuohota

- kolme vuotta käyttämätön
tulisija on nuohottava
ennen käyttöönottoa

esitetään säilytettäviksi entisinä



Nuohouksen määrävälien muutokset 2/2
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- kiinteällä polttoaineella
lämmitettävät vapaa-ajan asunnot,
joita käytetään yli 4 kk vuodessa
kerran vuodessa (ennen kolmen

vuoden välein)
- muihin vapaa-ajan rakennuksiin
tarveharkinta, vähintään kolmen

vuoden välein

lisälämmönlähteenä
ja virkistyskäytössä

olevat sekä
kevytöljyllä

lämmitettävät
tulisijat tarpeen

mukaan, vähintään
kolmen vuoden

välein

esitetään muutettaviksi



Nuohooja on koulutukseltaan nuohooja

• Kelpoisuusehto nykyisellä tasolla
– kaikki ammattitutkinnon suorittaneet voivat jatkaa nuohoojina

• Ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa
– tutkintonimikkeet tulevat muuttumaan
– oppisopimuskoulutus ja näyttötutkinto tulee olemaan pääsääntö

nykyiseen tapaan

9.5.2017 9

Pelastuslakiluonnos
63 § Nuohoojan kelpoisuus
Nuohoustöitä tekevällä tulee olla nuohoojan ammattitutkinto.



Nuohoustyön sisältö

• nuohoustyön nykyinen
sisältö asetuksesta lakiin

• tarkastaminen säilyy
kunnon tarkkailuna

• hyvä nuohoustapa

• lakisääteisen
nuohoustyön sisältö
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Pelastuslakiluonnos
60 § Nuohoustyön sisältö
Nuohouksessa puhdistetaan ja tarkastetaan tulisija ja
savuhormi niihin liittyvine osineen. Tarkastaminen ei
edellytä nuohoojalta erikoistyövälineitä.
Nuohoustyössä tulee noudattaa hyvää nuohoustapaa.
Nuohoustyö sisältää:
1) valmistelutoimet;
2) tulisijan ja savu-, liitin- ja yhdyshormin sekä
olennaisten lisälaitteiden nuohouksen;
3) tulisijan ja savuhormin kunnon ja suojaetäisyyksien
tarkastamisen;
4) nuohousluukkujen kunnon ja tiiveyden
tarkastamisen;
5) savupeltien puhdistamisen ja toiminnan
tarkastamisen;
6) nuohouksessa kertyneen tuhkan ja muun
jätteen poistamisen sekä paloturvallisen sijoituksen;
ja
7) tarvittaessa tukkeutuneen savuhormin avaamisen.



Nuohoustyön dokumentointi

• nuohoustodistuksen
nykyinen sisältö
asetuksesta lakiin

• nuohousvelvoitteen
toteuttamisen
osoittaminen

• viat on kirjattava niin, että
asiakas ymmärtää ne
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Pelastuslakiluonnos
61 § Nuohoustodistus
Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus
suoritetusta nuohoustyöstä.
Nuohoustodistuksesta on käytävä ilmi:
1) nuohottu kohde;
2) nuohoustyön suorittaja;
3) nuohouksen ajankohta; ja
4) tehdyt toimenpiteet.
Nuohoustodistuksessa on lisäksi ilmoitettava
tulisijojen ja hormien tarkastuksessa tehdyt
havainnot. Viat tai puutteet, joista voi
aiheutua tulipalon vaara, on yksilöitävä niin,
että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin
toimenpiteisiin.



Pelastuslaitoksen valvonta- ja ohjaustehtävät
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• pelastuslaitoksen nuohousvelvoitteen toteutumisen valvonta
(palotarkastukset) ei muutu

• pelastuslaitoksella säilyy kiinteistöjen ohjaus- ja
neuvontavelvoite

• pelastuslaitoksen sopeutettava toimintatapojaan
• lisäpanostusta tarvitaan neuvontaan ja ohjaukseen

Pelastuslakiluonnos
62 § Nuohousluettelo
(Kumotaan)
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Paloturvallisuus ei riipu
nuohouksen järjestämistavasta,
vaan nuohouspalveluiden
säännöllisestä käytöstä!



Lisätietoja:

http://intermin.fi/nuohous


