
 

Hinnasto on voimassa Äänekosken ja Konginkankaan alueilla 14.1.2019 jälkeen joko 
nettiajanvarauksen kautta, tai nuohoojan aikataulun mukaan sovituilla nuohouskäynneillä, 
jolloin erillisiä kilometrikorvauksia ei peritä. Jos haluat nuohouksen muulle ajankohdalle 
jolloin nuohooja ei ole alueella, pidätämme oikeuden korottaa sopimuksen mukaan 
nuohouslaskua 20 euroa toimitusmaksulla ja matka-ajalta lisäksi 60 euroa yhtä työtuntia 
kohden. 
 
NUOHOUKSEN HINNAT  
Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot 
 
Asuinkiinteistön nuohouksesta nuohouskertaa kohden peritään maksua vähintään 49 
euroa.  
  
Vapaa-ajan asunnon nuohouksen hintaa korotetaan 20 eurolla, niin että maksua 
nuohouskertaa kohden peritään vähintään 69 euroa.  
Lisäksi edellä olevia hintoja korotetaan 10 eurolla, kun kiinteistöön on kulkuyhteys vain 
veneellä.  
 
Työajan ulkopuolella arkisin klo 16 jälkeen tai viikonloppuisin ja arkipyhinä tehdystä 
nuohoustyöstä korotetaan hintaa sopimuksen mukaan. 
 
Tulisijan nuohous  
Tulisijan nuohouksesta valmistelu- ja jälkitöineen kertyy yhtä nuohouskertaa kohden:  
15 euroa,  
kun nuohottavana on: kiuas, lämmityskamiina, varaava takka, lämmitysuuni tai muurattu 
pata tai  
25 euroa,  
kun nuohottavana on: keittiöliesi, kotitalouden leivinuuni, liesileivinuuni, takkaleivinuuni, 
liesilämmitysuuni tai nostettava pata.  
 
Tulisijaan liitetyn lämmityskierron ja lämmityspatterin nuohouksesta veloitetaan käytetyn 
ajan perusteella 60 euroa yhtä työtuntia kohden.  
 
Mikäli tulisijan tulipesän ja tuhkatilan tyhjennyksestä aiheutuu tavanomaista enemmän 
työtä *), veloitetaan tyhjennyksestä 60 euroa yhtä työtuntia kohden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) tavanomaista enemmän työtä = yli 5 minuuttia 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % 



 

Savuhormin nuohous  
Pienet savuhormit (poikkipinta-ala pienempi kuin 1000 cm²)  
Savuhormin nuohouksesta valmistelu- ja jälkitöineen kertyy nuohouskertaa kohden:  
-Pystyhormin korkeus enintään 15 m  
rakennuksen 1. hormi 20 euroa  
rakennuksen muut hormit 5 euroa  
 
- Pystyhormin korkeus yli 15 m  
Edellä oleviin hintoihin lisätään 5 euroa kultakin alkavalta 5 metriltä.  
 
Suuret savuhormit (poikkipinta-ala suurempi kuin 1000 cm²)  
Savuhormin nuohouksesta valmistelu- ja jälkitöineen kertyy nuohouskertaa kohden  
25 euroa 10 metriin saakka, minkä jälkeen edellä olevaan hintaan lisätään 10 euroa 
kultakin alkavalta 5 metriltä. Edellytyksenä on, että savuhormit ovat nuohottavissa 
tavanomaisin nuohousvälinein hormin yläpäästä. Jos hormia tai sen osaa ei voida nuohota 
piipun yläpäästä, veloitetaan nuohouksesta käytetyn ajan perusteella 60 euroa yhtä 
työtuntia kohden.  
 
Yhdyshormin nuohous  
Kun yhdyshormi nuohotaan hormin ulkopuolelta, kertyy nuohouksesta 10 euroa kultakin 
alkavalta metriltä. Kun savu- tai yhdyshormi nuohotaan hormin sisällä, kertyy työstä 120 
euroa yhtä työtuntia ja kutakin nuohoojaa kohden.  
 
Lisätyöt  
-Jos hormin nuohouksen yhteydessä on irrotettava ja kiinnitettävä hormiin liitetty imuri 
tai muu vastaava laite, veloitetaan irrottamiseen ja kiinnittämiseen käytetyn ajan 
perusteella 60 euroa yhtä työtuntia kohden.  
-Samoin veloitetaan käytetyn ajan perusteella 60 euroa yhtä työtuntia kohden siitä 
ylimääräisestä työstä, joka aiheutuu hormin ja tulisijan sellaisesta rakenteesta, joka 
edellyttää harjatun noen poistamista lisätoimenpitein.  
-Käytetyn ajan perusteella veloitetaan 60 euroa yhtä työtuntia kohden seuraavista töistä: 
tulisijan taikka hormin nuohouksesta, jonka hintaa ei ole määrätty,  
tukkeutuneen hormin avaamisesta,  
noen polttamisesta tai  hormivuotojen tutkimisesta.  
Työstä, jota ei ole edellä mainittu, veloitetaan käytetyn ajan perusteella 60 euroa yhtä 
työtuntia kohden.  
 
Erikseen sovittavat työt  
Sellaisen tulisijan, jonka hintaa ei ole määrätty, nuohouksesta veloitetaan käytetyn ajan 
perusteella 60 euroa yhtä työtuntia kohden. Tällaisia tulisijoja ovat mm. avotakat ja 
keskuslämmityskattilat. Keskuslämmityskattilan puhdistuksen vähimmäislaskutus on 
kuitenkin 60 euroa. 
Harjattu noki ja tuhka poistetaan ja viedään tarvittaessa paloturvalliseen säilytysastiaan 
sijoitettuna kiinteistössä tai sen välittömässä läheisyydessä olevaan kiinteistön omistajan tai 
haltijan osoittamaan paloturvalliseen ja ympäristön kannalta turvalliseen paikkaan.  
 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % 



 

Taloyhtiöt 
Rivi- ja kerrostaloissa sovelletaan edellämainittuja hintoja ja vähimmäismaksuja 
huoneistokohtaisesti 
 
Liikekiinteistöt 
Sopimuksen mukaan 
 
Nuohoustyö tehdään Nuohousalan Keskusliitto ry:n mallilaatukäsikirjaan sisältyvien 
palveluiden työohjeiden mukaan.  
 
Maksutavat 
pankkikortti 
käteinen 
tilisiirto (laskutuslisä 2 euroa) 
 
Esimerkkejä 
 
Talossa on keittiön liesi, takkaleivinuuni ja keskuslämmityskattila. Asukas puhdistaa 
keskuslämmityskattilan savukierrot itse joka kuukausi. Nuohous sovittu tehtäväksi torstaina, 
jolloin nuohooja on muutoinkin alueella. 
-liesi 25 € 
-takkaleivinuuni 25 € 
-ensimmäinen hormi 20 € 
-muu hormi 5 € 
-muu hormi 5 € 
Nuohouksen hinta 80 euroa 
 
Talossa on takkaleivinuuni. Asiakas haluaa nuohouksen tehtäväksi perjantai-iltapäivänä, 
jolloin nuohooja on toisella puolella kaupunkia töissä. Asiakkaan kanssa sovitaan 
toimitusmaksusta, ja matka-ajan laskutuksesta. 
-takkaleivinuuni 25 € 
-ensimmäinen hormi 20 € 
-toimitusmaksu 20 € 
-matka-aika 20 minuuttia 20 € 
Nuohouksen hinta 49 euroa (minimilaskutus) 
Lopullinen laskutus 89 € 
 
Talossa on lämmitysuuni ja rantasaunassa kiuas. Asiakas on tilannut nuohouksen 
nettiajanvarauksen kautta, joten se sopii molempien aikatauluun. 
-kiuas 15 € 
-lämmitysuuni 15 € 
-ensimmäinen hormi 20 € 
-ensimmäinen hormi 20 € 
Nuohouksen hinta 70 € 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % 


