Nuohous on lakisääteinen
juttu – myös vapaa-ajan
asunnolla!
Varkauden kaupungin alueella nuohoustoimesta vastaa
Nuohoustoimi Usko Rantala.
Nuohousmestari Rantala on piirinuohooja, jonka alueena on Varkauden kaupunki. Kantakaupungissa nuohous suoritetaan kerran
vuodessa esim. omakotitaloissa.
Kyselen nuohoukseen liittyvistä
asioista nuohousmestari Usko
Rantalalta.
Miten usein on vapaa-ajan
asunto on nuohoutettava?
- Palo-ja pelastuslaki ja siihen
liittyvä asetus velvottavat, että
kesäasunnot on nuohoutettava 3:
n vuoden välein. Mikäli kyseinen
asunto on ympärivuotisessa käytössä, se on nuohoutettava kerran
vuodessa.
Miten kesäasukas
tavoittaa nuohoojan?
- Mikäli omakotitalossa asukkaita
ei tavoiteta, jätetään postilaatikkoon
viesti yhteydenottamista varten
nuohousajan sopimisesta. Vapaaajan asuntojen alueille johtavien
teiden varsille näkyviin paikkoihin
kiinnitetään näkyviä kylttejä, joissa
ilmoitetaan päivät, jolloin alueella
nuohousta suoritetaan. Kyltissä
mainitaan myös nuohoojan nimi
ja puhelinnumero, josta nuohoojan tarvittaessa tavoittaa. Monet
asukkaat jättävät rakennusten avaimet naapurille, joka sitten toimii
omistajan edustajana nuohoojan
tultua paikalle. Kangaslammilla
nuohouksen hoitaa Sauli Pasonen,
puh. 0400-273170. Mikäli hän ei
ole tavoitettavissa, voi yhteyttä ottaa
toimistoon, puh. 017-5561682 tai
Usko Rantalan matkapuhelimeen
0400-277987. Entisen Varkauden
kaupungin alueella nuohous hoituu soittamalla joko toimistoon tai
matkapuhelimeen.

Usko Rantala kertoo, että heillä on
neljä nuohoojaa, joista kaksi hoitaa
tulisija- ja savuhorminuohousta.
Ennen kuntaliitosta Varkaudessa
oli n. 250 kesäasuntoa, nyt niitä
on n. 500.
Mitä vapaa-ajan asunnon
nuohous maksaa?
- Pohjois-Savon Aluepelastuslaitos
määrittää vuosittain yksikköhinnat.
Asetuksessa on määritetty yksikkömäärät tulisijoittain. Nämä taksat
koskevat omakotitaloja. Vapaa-ajan
asunnoissa hinta on 20 yksikköä
korkeampi. Kaikkiin hintoihin sisältyvät myös matkakustannukset.
Asukkaalla on oikeus valita myös
muualta nuohooja. Mikäli nuohous
suoritetaan toisen kunnan alueella,
niin taksoihin meillä lisätään matkakustannukset.
Miksi kannattaa käyttää
nuohoojaa, eikä luottaa
omiin taitoihinsa?
- Ammattilaisen ’silmä’ havaitsee
alkavatkin viat ja puutteet, joita
omistaja pitää vähäpätöisinä ja
vielä käyttöä kestävinä, tai katselee
omaansa hellällä mielellä. Nuohooja ei ole palotarkastaja, mutta
hänellä on ammatillinen vastuu,
joka velvottaa häntä tuomaan esille
seikat, jotka saattaisivat aiheuttaa
vaaratilanteita.
Nuohoojamestari korostaa, että
nuohoojalla tulisijojen ja savuhormien puhdistuksen ja kunnontarkistuksen lisäksi tärkeä tehtävä
opastajana. Nuohooja kertoo lakisääteisen, kenties puuttuvan palovaroittimen ja alkusammutuskaluston
tärkeydestä sekä neuvoo tarvittaessa,
miten puut saadaan syttymään niin,
ettei pienhiukkaspäästöjä synny.
Samasta syystä nuohooja kertoo,
millaista puuta poltetaan ja mitä

materiaaleja ei panna palamaan.
Myös vapaa-ajan asunnon hellassa,
uuneissa, takassa ja puugrillissä tulta
pidettäessä kannattaa muistaa polttaa puita ilmakehää säästäen.
Usko Rantala muistuttaa vielä,
että sekä nuohoojaa että itseäkin
varten katolla on oltava tikkaat ja
myös maasta kattotikkaille johtavat
tikkaat, kuten omakotitalossakin.
Joskus on nuohoojan saavuttua
lähdetty noutamaan tikkaita naapuritalon liiteristä, hän kertoo.
- Vapaa-ajan rakennuksenkin palovakuutusehdoissa on maininta, että
tulisijoja sisältävät rakennukset on
nuohoutettava. Tulipalon sattuessa
korvauksia käsitellessään saattaa
vakuutusyhtiö puuttua korvauksen
suuruuteen, ellei nuohousta ole asianmukaisesti hoidettu, mikäli palon
epäillään saaneen alkunsa tulisijasta
tai savuhormistosta.
Keskustelimme vielä Efeko Oy:
n toteuttaman Yhdyskuntatekniset
palvelut –kyselytutkimuksen tuloksista. Kysely suoritettiin 30:ssä kaupungissa, mukana Varkauden lisäksi
mm. Joensuu, Jyväskylä, Kuopio
ja Mikkeli. Nuohouksen osalta
kaupunkien keskiarvo pisteinä oli
3,70. Asteikko oli 1-5. Varkaudessa
tulos oli seuraava: huonosti hoidettu 3 %, ei hyvin eikä huonosti
hoidettu 15 %, hyvin hoidettu 82
%. Varkauden keskiarvo oli 4,03.
Se oli korkein tulos, ja siis sija I.
Nuohousmestari oli sijoitukseen
tyytyväinen. Hän korostaa sitä,
että tulos on saatu yhteisvoimin.
Työntekijät ovat osaavia ja tekeviä,
ja mikä tärkeintä, heillä työpaikalla
on hyvä yhteishenki. Onnea, Nuohoustoimi Usko Rantala!
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