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Nuohoushinnasto.
Huolehdithan siitä, että tulisija voidaan esteettä nuohota. Savupiipuille on järjestettävä turvallinen
ja tarkoituksenmukainen, katkeamaton kulkutie. Rakennuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä
tulee olla palamisjätettä varten paloturvallisessa paikassa kannellinen, palamaton astia.
Tarkistathan samalla myös palovaroittimen kunnon!

Omakotitalot ja kesämökit Turussa ja lähialueilla
• Nuohous omakotitalossa alk. 55 €
• Nuohous vapaa-ajan asunnossa alk. 70 €
Edellyttäen, että nuohooja liikkuu samalla alueella tai varaus on tehty verkkopalvelun kautta.
Hinnat sisältävät yhden tulisijan ja hormin nuohouksen sekä matkakulut 9 km säteellä
toimistoltamme Liedosta, Kulkijantie 8:sta. Kilometrikorvaus yli 9 km etäisyydelle on toimistoltamme
0.65 €/km. Mikäli kohteeseen on kulkuyhteys vain veneellä, sovitaan matkakustannuksista
erikseen.

NUOHOUSPALVELU

HINTA

Ensimmäisen hormi (savupiipun/yhden kulkuyhteyden)
Seuraavat hormit / kpl
Hormin osa tai yhdyshormi (ulkoinen) /metri
Leivinuuni, hella tai avotakan tulipesän puhdistus
Varaava takka tai lämmitysuuni
Kiuas tai kamiina
Vapaa-ajan asunnon nuohouslisä

22 €
6€
11 €
27 €
17 €
15 €
22 €

Hinnat sis. alv 24 %. Laskutamme nuohouksen sinulta jälkikäteen. Maksuehto on 14 pv netto.
Taulukon hinnat ovat esimerkkejä. Hinnat voivat muuttua tulisijan, sekä mahdollisiin lisätöihin
käytetyn ajan mukaan. Hintamuutoksiin vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi:
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•
•
•

Milloin viimeksi nuohottu? Onko lakisääteinen aikaväli toteutunut?
Tulisijan käyttötapa tai rakenne. Tulisijan poikkeuksellinen nokisuus voi nostaa
kustannuksia.
Hormitukokset.

Hormikameran käytöstä veloitetaan 70 € /mies/h.
Lisätöistä veloitetaan tuntiveloitusperiaatteella 60 €/h. Lisätöitä ovat esimerkiksi
•

•
•
•

Tulisijat, joiden hintaa ei ole määrätty, esimerkiksi
o keskuslämmityskattilat
o suuret hormit
Tulisijan tuhkatilan tai nokiluukkujen tyhjennyksestä aiheutuva tavanomaista enemmän aika
vaativa työ.
Hormin tai tulisijan rakenteesta johtuva harjatun noen poistaminen lisätoimenpitein.
Hormin nuohouksen yhteydessä hormiin liitetyn imurin tai muun vastaavan laitteen
irrottaminen ja kiinnittäminen.

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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