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Hankkeen tehtävä

Tehtävä
• Laatia ehdotus hallituksen esitykseksi eli valmistella

ehdotukset pelastuslain (379/2011) nuohouksen sääntelyn ja
nuohousasetuksen (539/2005) muuttamiseksi
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Hankkeen aikataulu

Aikataulu
• 15.3.2016-31.12.2017
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Valmistelun lähtökohdat
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• nuohousta tarvitaan myös tulevaisuudessa
– tulisijat ja hormit eli nuohottavat kiinteistöt eivät häviä
– tulisijoja ja hormeja käytetään myös jatkossa

• nuohouspalveluiden tuottamisesta piirinuohousjärjestelmällä
luovutaan eli pelastuslaitos ei enää
– vastaa nuohouspalveluiden järjestämisestä
– päätä nuohouspalveluiden järjestämistavasta
– päätä nuohouksen hinnasta

• kiinteistöjen nuohousvelvoite säilyy nykyisen kaltaisena
• nuohouspalvelut hankitaan jatkossakin ammattitaitoiselta

palveluntuottajalta
• haja-asutusalueiden erityispiirteet huomioidaan



Tarkasteluvaihtoehdot

• säilytetään nykyinen sääntely
– tarkoittaa käytännössä sitä, että piirinuohoukseen luotu sääntely

on sopeutettava nykypäivään
– vaatii sääntelyn lisäämistä

• sääntelyä tältä väliltä
– kevennetään nykyistä sääntelyä

• puretaan sääntely kokonaan
– kiinteistön normaalia kunnossapitoa
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Millaista uutta sääntelyä?

• Nykyistä sääntelyä muokkaamalla ei saada hyvää
lopputulosta

• Norminpurku ei ole päätavoite, vaan hyvä ja selkeä lopputulos

• Alueen pelastustoimen irrottaminen nuohouspalvelun
järjestämisvastuusta muuttaa sääntelyn tarpeet
– järjestelmän toimivuus on tukeutunut nuohoussopimuksiin, joista

ei ole ollut tarkempaa sääntelyä

• Ei ole valmiita pykäläluonnoksia
– asiat, joista tarvittaisiin sääntelyä
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Kiinteistöjen nuohousvelvoite

• Vuoden 1999 pelastustoimilain muutoksesta lähtien
– muutos ei muuttanut käytännön toimintatapoja

• Kiinteistö vastaa tulisijojen ja hormien kunnossapidosta ja
turvallisuudesta
– jos tulisijaa aikoo käyttää, sen pitää olla turvallista
– nuohous on tulisijan ja hormin kunnossapitoa

• Nuohottavia kiinteistöjä on noin miljoona
• Nuohouksen on arvioitu nykyisin tavoittavan

– piirinuohousalueilla noin 80 % kiinteistöistä
– vapautetuilla alueilla noin 60 % kiinteistöistä

• Mitä sisältyy nuohousvelvoitteeseen?
– mitä pitää nuohota (mitkä tulisijat ja hormit)?
– kuinka usein?
– mistä nuohous hankitaan?
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Nuohoustyön sisältö?

• Vähimmäisvaatimus nuohoustyön
sisällöstä nykyisen kaltaisena

• Nuohoustyön sisällöstä ei
eroteltaisi puhdistusta ja
tarkastamista
– olennainen ja kiinteä osa toisiaan
– kuluttajanäkökulma
– ei erikoistyövälineitä

• minimivaatimus tuotteistaa
palvelun
– määrittää palvelusta perittävää

hintaa
– asettaa osaamisvaatimuksia

palvelun tuottajalle
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NYKYINEN ASETUS:
4 § Nuohoustyön sisältö
Nuohoustyö sisältää:
1) valmistelutoimet;
2) tulisijan, savuhormin, sen
lisälaitteiden sekä liitinhormin ja
yhdyshormin nuohouksen;
3) tulisijan ja savuhormin kunnon
tarkastuksen;
4) tukkeutuneen savuhormin
avaamisen;
5) savupeltien puhdistamisen ja niiden
toiminnan tarkistuksen; sekä
6) nuohouksesta kertyneen tuhkan ja
muun jätteen poistamisen sekä sen
paloturvallisen sijoituksen.
Tulisijan, sen hormien ja ilmanvaihdon
on työn suorituksen jälkeen oltava
samassa käyttövalmiudessa kuin ennen
nuohousta.
Muista töistä voidaan sopia erikseen
(lisätyö).



Piirinuohouksen hintasääntely

• piirinuohouksessa pelastuslaitos
on päättänyt nuohoustaksan
– hintaperuste alueella kaikille sama
– sisältää matkakustannukset

• tasapainoilua
– kohtuuhintainen palvelu
– nuohouksen kannattavuus

• nuohouspalveluiden vapaassa
tarjonnassa nuohousyrittäjä
hinnoittelee itse työnsä
– hinnoitteluperuste muuttuu

• alueille muodostuu yleinen
hintataso
– alkuun nykytason pohjalle

2.12.2016

> 50 €

42-44 €

40-41,50 €

Piirinuohouksen vähimmäishinnat v. 2016



• pelastuslaitos on päättänyt yksikköhinnan (veroton) sekä laskutettavan minimiyksikkömäärän
• Minimiyksikkömäärä  on 45, paitsi Kanta-Häme 55, Etelä-Savo 60, Etelä-Pohjanmaa 60 ja Lappi 60
• Kainuussa, Oulu-Koillismaalla ja Lapissa on käytössä kaksi eri taksaa,

hinta on laskettu suuremman taksan mukaisesti
• Itä- ja Keski-Uudellamaalla ei ole ollenkaan piirinuohousta
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Piirinuohouksen vähimmäishinnat
pelastuslaitoksittain v. 6/2016 [sis. alv 24 %]



Nuohousvelvoitteen kohdentuminen

• lämmitysmuotojen käyttö on muuttunut
• nykyisin nuohousvelvoite on määritetty kiinteistön

käyttötavan ja käytetyn polttoaineen mukaan
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Nuohouksen määräväli

• nuohotaan käytössä olevia
tulisijoja

• nuohoustarve ei riipu
rakennuksen käyttötavasta

• nuohoustarpeeseen vaikuttaa
tulisijan käyttötapa
– tulisijan käyttöaste
– tulisijan rakenne
– käytetty polttoaine

• rakennuksen pääasiallinen
lämmitystapa kiinteällä
polttoaineella toimiva tulisija

• kolme vuotta käyttämätön tulisija
nuohottava ennen käyttöönottoa
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NYKYINEN ASETUS:
2 § Määrävälein nuohottavat tulisijat ja
hormit
Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella,
useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä
toimiva tulisija hormeineen on nuohottava
vuoden välein. Suuluukuttoman tulisijan
(avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä
erikseen sovita.
Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija
hormeineen on nuohottava vuoden välein.
Tämän momentin mukainen määräväli ei
koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja
tulipintoja.
Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa
tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen
saunan tulisijat ja hormit on nuohottava
kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan
yksityiseen käyttöön tarkoitetun,
säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan
asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on
nuohottava vuoden välein.



Nuohoustodistus

NYKYINEN PELASTUSLAKI:
60 §: Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus
suoritetusta nuohouksesta.
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• nuohoustodistuksen sisällöstä on
säädetty asetuksessa:
nuohouskohde, nuohouksen
suorittaja, nuohouksen ajankohta,
tehdyt toimenpiteet, havaitut viat
ja puutteet, suoritetut lisätyöt

• nykyisin mallit ovat laskutuksen
välineitä

• enemmän informatiivinen siitä,
mitä toimenpiteitä on tehty

• havaitut viat ja puutteet nykyistä
selvemmin



Nuohouspalveluiden nykyinen tarjonta

• Suurimassa osassa maata on
käytössä piirinuohousjärjestelmä
(95%)
– Nuohouspiirejä 473 kpl
– piirinuohoojia (yrityksiä) 335 kpl

• Nuohous on järjestetty ilman
piirinuohousta osassa Etelä-Karjalaa,
Itä-Uudellamaalla, Keski-
Uudellamaalla sekä yhdessä
kunnassa Päijät-Hämeessä, Kanta-
Hämeessä ja Länsi-Uudellamaalla
– Nuohouspalveluiden vapaan

tarjonnan alueilla yhteensä lähes 60
palveluiden tarjoajaa
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eri piirinuohooja joka nuohouspiirissä
lähes eri piirinuohooja jokaisessa nuohouspiirissä
muutama piirinuohooja hoitaa useampaa nuohouspiiriä
useampi piirinuohooja hoitaa useampaa nuohouspiiriä
pääsääntöisesti piirinuohooja hoitaa useampaa nuohouspiiriä
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14 %

86 %

Nuohoussopimusten voimassaolo

määräaikainen
toistaiseksi

• Helsingissä, Etelä-Karjalassa ja Kainuussa kaikki
nuohoussopimukset ovat määräaikaisia

• kymmenellä pelastuslaitoksella kaikki nuohoussopimukset
ovat toistaiseksi voimassa olevia



• Yksi nuohooja nuohoaa vuodessa noin 1200–1500 kiinteistöä
• Yli puolet nuohouspiireistä on yhden nuohoojan piirejä tai pienempiä
• 75 % nuohousyrittäjistä vastaa yhdestä nuohouspiiristä
• 14 nuohousyrittäjää toimii kahden pelastuslaitoksen alueella
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34 %

25 %

25 %

10 %

3 % 3 %

Nuohouspiirit eri kokoluokissa

alle yhden nuohoojan (< 1199
kiinteistöä)
yhden nuohoojan (1200-1699
kiinteistöä)
vähintään kahden nuohoojan
(1700-2999 kiinteistöä)
vähintään kolmen nuohoojan
(3000-4499 kiinteistöä)
vähintään neljän nuohoojan
(4500-5999 kiinteistöä)
vähintään viiden nuohoojan (>
6000 kiinteistöä)



Nuohoojan pätevyysvaatimukset

• nykyisin viitattu nuohoojan ammattitutkintoon
• kohdennetaanko vaatimukset yritykseen vai työntekijään?

– palvelu tilataan toiminnanharjoittajalta
• ammatillisen koulutuksen koulutusjärjestelmä on muuttumassa
• nuohoustyöntekijälle nykyisen mukainen koulutusvaatimus
• ei ole tulossa ilmoitus- tai lupamenettelyä nuohousyrityksille

– tähänkään asti sellaista ei ole ollut, sääntelypohja ollut erilainen
• pelastuslakiin ei nuohousyritykseen kohdistuvaa valvontaa

– normaalia palveluiden valvontaa kuluttajan näkökulmasta
(kuluttajansuoja)

– poikkeuksena rangaistus koulutusvaatimuksen puuttuminen
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http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/nuohous
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