
NUOHOUKSEN YKSIKKÖMÄÄRÄT 
1 MÄÄRITELMIÄ 
 
Tulisija on rakennukseen kuuluva tai sen ulkopuolella oleva laite, jossa poltetaan kiinteitä, nestemäisiä tai 
kaasumaisia aineita ja joka on yhdistetty rakennuksen savuhormiin. 
 
Savupiippu on (yleensä) pystysuora rakennusosa, jossa on yksi tai useampia savuhormeja ja mahdollisesti 
ilmahormeja. 
 
Savuhormi on tulisijassa syntyvän savun poistamiseen käytettävä tila seinämineen. 
 
Liitinhormi on tulisijan osa, jolla tulisija liittyy savu- ja yhdyshormiin. 
 
Yhdyshormi on savuhormin osa, jolla tulisija tai liitinhormi yhdistetään savupiippuun. 
 
2 NUOHOUKSEN YKSIKKÖMÄÄRÄT 
 
2.1 Tulisijan nuohous 
2.2  

Tulisijan nuohouksesta valmistelu- ja jälkitöineen kertyy yhtä nuohouskertaa kohden: 
 
15 yksikköä, kun nuohottavana on: 
 

♦ kiuas, 
 
♦ lämmityskamiina, 
 
♦ varaava takka, 
 
♦ lämmitysuuni tai 
 
♦ muurattu pata 
 

25 yksikköä, kun nuohottavana on: 
 

♦ keittiöliesi, 
 
♦ kotitalouden leivinuuni, 
 
♦ liesileivinuuni, 
 
♦ takkaleivinuuni, 
 
♦ liesilämmitysuuni tai 
 
♦ nostettava pata. 
 

 Tulisijaan liitetyn lämmityskierron ja lämmityspatterin nuohouksesta veloitetaan käytetyn ajan 
perusteella 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden. 

 
2.2 Savuhormin nuohous 
  
2.2.1 Pienet savuhormit (poikkipinta-ala pienempi kuin 1000 cm²) 
 

Savuhormin nuohouksesta valmistelu- ja jälkitöineen kertyy nuohouskertaa kohden: 



– Pystyhormin korkeus enintään 15 m 
 

♦ kiinteistön ¹) 1. hormi 20 yksikköä 
  
♦ kiinteistön muut hormit 5 yksikköä 
 

- Pystyhormin korkeus yli 15 m 
-  

Edellä oleviin yksikkölukuihin lisätään 5 yksikköä kultakin alkavalta 5 metriltä. 
 
¹)  Kiinteistö = tilat ja tontit niillä olevine rakennuksineen ja kiinteine laitteineen. 

Suomen kielen perussanakirja 1990. 
 2.2.2 Suuret savuhormit (poikkipinta-ala suurempi kuin 1000 cm²) 
 

 Savuhormin nuohouksesta valmistelu- ja jälkitöineen kertyy nuohouskertaa kohden 25 
yksikköä 10 metriin saakka, minkä jälkeen edellä olevaan yksikkömäärään lisätään 10 
yksikköä kultakin alkavalta 5 metriltä. Edellytyksenä on, että savuhormit ovat nuohottavissa 
tavanomaisin nuohousvälinein hormin yläpäästä. 

 
Yksikkömääriin sisältyy tulisijan liitinhormin nuohous. Mikäli liitinhormi liittyy sellaiseen tulisijaan, jota 
ei nuohota, ja jos liitinhormin puhdistuksesta aiheutuu lisätyötä, veloitetaan lisätyöt käytetyn ajan 
perusteella 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden. 
 
Jos hormia tai sen osaa ei voida nuohota piipun yläpäästä, veloitetaan nuohouksesta käytetyn ajan 
perusteella 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden. 
 

2.3 Yhdyshormin nuohous 
 

Kun yhdyshormi nuohotaan hormin ulkopuolelta, kertyy nuohouksesta 10 yksikköä kultakin alkavalta 
metriltä. 
 
Kun savu- tai yhdyshormi nuohotaan hormin sisällä, kertyy työstä 120 yksikköä yhtä työtuntia ja 
kutakin nuohoojaa kohden. 
 

2.4 Muut työt 
  

Jos hormin nuohouksen yhteydessä on irrotettava ja kiinnitettävä hormiin liitetty imuri tai muu 
vastaava laite, veloitetaan irrottamiseen ja kiinnittämiseen käytetyn ajan perusteella 60 yksikköä 
yhtä työtuntia kohden. 
 
Samoin veloitetaan käytetyn ajan perusteella 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden siitä ylimääräisestä 
työstä, joka aiheutuu hormin ja tulisijan sellaisesta rakenteesta, joka edellyttää harjatun noen 
poistamista lisätoimenpitein. 
 
Käytetyn ajan perusteella veloitetaan 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden seuraavista töistä: 
 

♦ tulisijan taikka hormin nuohouksesta, jonka yksikkölukua ei ole määrätty, 
 
♦ tukkeutuneen hormin avaamisesta, 
 
♦ noen polttamisesta tai 
 
♦ hormivuotojen tutkimisesta. 
 

Työstä, jota ei ole edellä mainittu, veloitetaan käytetyn ajan perusteella 60 yksikköä yhtä työtuntia 
kohden. 



2.5  Yksikköjä määrättäessä noudatetaan lisäksi seuraavaa: 
 

2.5.1 Nuohouskertaa kohden peritään maksua kiinteistön nuohouksesta vähintään 45 yksikön 
mukaan. 

 
2.5.2 Vapaa-ajan asunnon nuohouksesta kertyvää yksikkömäärää korotetaan 20 yksiköllä. Lisäksi 

edellä olevaa yksikkölukua korotetaan 10 yksiköllä, kun kiinteistöön on kulkuyhteys vain 
veneellä. 

 
 Vapaa-ajan asunnon nuohouksesta peritään maksua nuohouskäyntikertaa kohden vähintään 

65 yksikön mukaan. Lisäksi edellä olevaa yksikkölukua korotetaan 10 yksiköllä, kun 
kiinteistöön on kulkuyhteys vain veneellä. 

 
2.5.3 Pyynnöstä tehdystä eri nuohouskäynnistä veloitetaan matka-ajalta lisäksi 60 yksikköä yhtä 

työtuntia kohden. 
  
2.5.4 Sovitulla tavalla työajan ulkopuolella tehdystä nuohoustyöstä korotetaan yksikkömäärää 

noudattaen soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevan työaikalain mukaisia perusteita. 
 
2.5.5 Erikseen sovittavat työt 
 
 Sellaisen tulisijan, jonka yksikkölukua ei ole määrätty, nuohouksesta veloitetaan käytetyn ajan 

perusteella 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden. Tällaisia tulisijoja ovat mm. avotakat ja 
kevytöljykäyttöiset keskuslämmityskattilat. 

  
 Mikäli tulisijan tuhkatilan tyhjennyksestä aiheutuu tavanomaista enemmän ²)  työtä, veloitetaan 

tyhjennyksestä 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden. 
 Kun nuohooja sopii kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa erikseen, että hän kuljettaa 

palamisjätteen pois kiinteistön alueelta paloturvalliseen ja ympäristön kannalta turvalliseen 
paikkaan, veloitetaan kuljetuksesta asiakkaan ja nuohoojan keskenään sopimalla tavalla. 

 
Asianosaiset voivat keskenään sopia nuohous- ja puhdistustyön suorittamisesta erikoistapauksissa 
työurakkana. 
 
Kaikki määräajoin tehtävät nuohoukset, jotka on mainittu nuohousmääräyksessä, suoritetaan kiinteistössä 
samalla nuohouskerralla. 
 
Tässä kirjelmässä nuohousyksiköiden lukumäärä perustuu nuohous- ja puhdistustyöhön keskimäärin 
käytettävään aikaan minuutteina elpymisajat mukaan lukien. 
 
Tässä kirjelmässä nuohousyksiköiden lukumäärä perustuu siihen, että nuohoustyö tehdään Nuohousalan 
Keskusliitto ry:n mallilaatukäsikirjaan sisältyvien palveluiden työohjeiden mukaan. 
 
Näistä työohjeista liitto on julkistanut 2.2.2001 lyhennelmän (päivitys 19.9.2003). 

 ²) tavanomaista enemmän = yli 5 minuuttia 

 


