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25.5.2020
RAKENNUSTEN NUOHOUS KORONAVIRUSEPIDEMIAN PITKITTYESSÄ
Sisäministeriö antoi 31.3.2020 suosituksen rakennusten nuohouksesta koronavirusepidemian
aikana. Kysymyksessä oli muun kuin välttämättömän nuohouksen siirtämistä koskeva suositus. Suositus oli kohdistettu rakennusten omistajille ja haltijoille, joille on pelastuslaissa
(379/2011) säädetty lakisääteinen nuohousvelvoite. Suosituksella ei kielletty nuohousta tai
nuohouspalvelujen tarjoamista. Sisäministeriön suositus oli tarkoitettu väliaikaiseksi.
Hallitus on 6.5.2020 tehnyt periaatepäätöksen siirtymisestä laajamittaisista rajoitustoimista hallittuun suositusten ja rajoitusten purkamiseen. Sisäministeriö on seurannut valtioneuvoston linjauksia arvioidessaan nuohousta koskevan suosituksen tarpeellisuutta. Nuohouksesta on huolehdittava joka tapauksessa.
Tämän hetkisten tietojen perusteella koronaepidemiatilanne ja poikkeukselliset olot jatkuvat
vielä pitkään. Rakennusten nuohouksia ei kuitenkaan voi siirtää määräämättömäksi
ajaksi tai jättää kokonaan tekemättä. Paloturvallisuussyistä on tärkeää, etteivät rakennusten
omistajat siirrä nuohouksia perusteettomasti ja että säännöllisessä käytössä olevat tulisijat ja
savuhormit nuohotaan säädetyin määrävälein.
Epidemian pitkittyminen vaikuttaa rakennusten tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tilaamiseen ja toteuttamiseen. Nuohouksen osalta epidemiatilanne ja tartuntojen leviämisen estäminen edellyttävät uudenlaisia toimintatapoja niin nuohoojilta kuin nuohouspalvelujen asiakkailta,
koska nuohous pääosin tapahtuu ihmisten kotona ja asuintiloissa. Asiakkaan tulisi sopia yhdessä nuohoojan kanssa etukäteen tapauskohtaisista suojaamistoimenpiteistä ja -menettelyistä. Tämä on erityisen tärkeää yli 70- vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien
osalta. Säännöllisen nuohouksen lisäksi rakennuksen omistajan tai haltijan on pidettävä tulisijat ja savuhormit sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti. Nuohoustodistukseen kirjataan aina nuohoojan mahdollisesti havaitsemat viat ja puutteet. Nuohooja voi merkitä asiakkaalle annettavaan nuohoustodistukseen laajemmin myös tulisijan käyttöä opastavia
tietoja.
Nuohous on nykyään tavallinen palvelu, josta asiakas ja palvelun tuottaja sopivat keskenään.
Asiakas valitsee palvelun tuottajan. Asiakkaan on suositeltavaa tarkastaa nuohouksen hinta
aina etukäteen palvelun tuottajalta.
Nuohouspalveluita tuottavia toiminnanharjoittajia on kuitenkin rajallinen määrä. Nyt on pelkona, että koronavirustilanteen takia kevättalven ja kevään aikana vuoden määrävälein normaalisti nuohottavat tulisijat ja hormit, jotka ovat jääneet nuohoamatta, aiheuttavat syksylle
ruuhkaa. Kesäkautena nuohoojien työskentelyn painopiste on ollut vapaa-ajan asuntojen nuohouksissa. Hyvissä ajoin tilattu nuohous varmistaa, että saat palvelun sovittuna ajankohtana
ja määräaikojen puitteissa!
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