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Asia:  Lausuntopyyntö ”Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista”, 

SM028:00/2012 
 
Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
YLEISTÄ 

Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyh-
distystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsen-
tä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. 
Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
HUOMIOITA 
Omakotiliiton mielestä nuohousta koskevan lainsäädännön kehittämisessä on oleellista, että var-
mistetaan eri puolilla Suomea koko maassa nuohouspalvelujen helppo saatavuus, kohtuuhintai-
suus, laatu, mahdollisuus valita nuohouspalvelujen tarjoaja sekä mahdollisuus vapaaehtoisiin lisä-
palveluihin. Tärkeimmät asiat nuohouspalvelujen järjestämisessä ovat kohtuuhintaisuus, saatavuus ja laa-
tu. 
 
Omakotiliitto painottaa nuohouspalvelujen kohtuuhintaisuutta. Vapaa kilpailu osaltaan edistää pyrki-
mystä nuohouspalvelujen pitämiseen kohtuuhintaisina. Omakotiliitto ei ota kantaa siihen, tulisiko nuohous-
toimen perustua piirinuohousjärjestelmään vai vapaaseen kilpailuun. Molempien järjestelmien olemassa-
ololle on etunsa. Piirinuohousjärjestelmän etuna on varmistaa nuohouspalvelujen helppo saatavuus 
myös siellä missä vapaata kilpailua ei ole. Erityisesti haja-asutusalueilla ja vapaa-ajan asumisessa nuo-
houspalvelut eivät aina ole helposti saatavilla. 
 
Omakotiliitto pitää tärkeänä, että velvoite seurata (sekä reagoida) nuohouspalveluiden palvelutasoa eli saa-
tavuutta ja tarjontaa, toteutumista sekä hintakehitystä, säädetään joko pelastuslaitoksen tai valtakunnallisen 
viranomaistahon tehtäväksi. Omakotiliiton mielestä se voidaan toteuttaa jommallakummalla tavalla. 
 
Omakotiliitto pitää esitystä nuohoustyön valvonnasta ja ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudesta hyvänä.  
Valvontaa tulee yhtenäistää ja nuohousyrittäjillä tulee olla ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus kos-
kien toiminnan aloittamista ja lopettamista, nuohoussuoritteiden lukumäärää, havaittuja vikoja sekä 
nuohoustyön keskimääräistä hintaa. Nuohoojia tulee voida käyttää nykyistä enemmän pelastusviran-
omaisten apuna rakennusten paloturvallisuuden valvontatyössä. 
 
Omakotiliitto pitää pääsääntöisesti hyvänä menettelynä nykyisiä nuohousvälejä vakituisille pienta-
loille sekä vapaa-ajan asunnoille. Nuohousvälien todellisella käytöllä pitää kuitenkin myös olla mer-
kitystä: tulisijaa ei yleensä ole tarpeen nuohota, mikäli sitä ei ole käytetty eikä aiota käyttää. Ammattitaitoi-
sen nuohoojan suorittaman nuohouspalvelun lisäksi nuohoustyöstä saatavalla todistuksella on keskeinen 
merkitys, sillä havaitut viat ja puutteet dokumentoidaan ja niiden perusteella kiinteistönomistajan tietoon 
saatetaan korjaustarpeet. 
 
Omakotiliiton mielestä omatoimisen nuohouksen tulee voida olla mahdollista, mikäli nuohoojaa ei 
ole saatavilla. Omakotiliitto kannattaa omatoimisen nuohouksen lupapäätöksissä voimassa olevan lain-
säädännön soveltamiskäytännön muuttamista sallivampaan suuntaan. Omatoimisessa nuohouksessa on 
kiinnitettävä erityisesti huomiota viranomaisten antamien ohjeiden noudattamiseen. 
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Jos säädetään viiden vuoden siirtymäajasta nuohouspalvelujen järjestämisessä, kuntalaisten täytyy saada 
ottaa kantaa asiaan. Päätöksenteon perustana tulee olla palvelujen saatavuus, kohtuuhintaisuus ja laatu. 
 
Omakotiliitto pitää hyvänä, että nuohoojien ammatillisen osaamisen kehittämiseen kiinnitetään huomiota.  
 
Suomen Omakotiliitto ry 
 
 
 
 
 
Mauri Harjula   Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


