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TUPAKKALAIN 79 §:N MUKAISEN TUPAKOINTIKIELLON MÄÄRÄÄMINEN
ASUNTOYHTEISÖÖN ASUNTO OY TORNIONVÄYLÄN
PARVEKETUPAKOINTIKIELTOHAKEMUKSESTA

765/11.02.03/2018

YTERJOLJ 20.11.2018 § 71

VALMISTELIJA: Terveystarkastaja Tarja Rosenqvist p. 0400 696 516

Asunto Oy Tornionväylä, Itäranta 8, 95400 Tornio, on toimittanut
27.6.2018 Meri-Lapin ympäristöterveysvalvontaan tupakkalain
(549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen
tupakoinnin kieltämiseksi ta lo yh tiön asukkaiden hallinnassa
olevilla huoneistojen parvekkeilla. Asunto Oy Tornionväylä
(myöhemmin As Oy) on 19.6.2018 pitämässään varsinaisessa
kevätkokouksessa päättänyt yksimielisesti hakea lupaa
tupakoinnin kieltämiseksi huoneistokohtaisilla parvekkeilla ja
hakea kunnan viranomaiselta kiellon toimeenpanoa. Pe rus te lu na
hakemukselle on se, että parvekkeella tupakoidessa tu pa kan
savu kulkeutuu toistuvasti toisiin asuntoihin ja parvekkeille, joista
asukkaat ovat joutuneet huomauttamaan.

As Oy on ilmoittanut, että rakenteellisilla ratkaisuilla ei voida estää
savujen ja hajujen kulkeutumista parvekkeilta toisille eikä yhtiöllä
ole tarkoitus ryhtyä teknisiin toimenpiteisiin, joilla tupakansavu
kulkeutuminen parvekkeelta toiselle kohtuullisilla toimenpiteillä
estettäisiin.

Ha ke muk sen liitteenä on toimitettu As Oy:n varsinaisen
kevätyhtiökokouksen pöytäkirja, jonka 10 §:ssä on päätetty hakea
tupakoinnin kieltämistä huoneistokohtaisilla parvekkeilla.

As Oy on toi mit ta nut kopion yhtiöjärjestyksestä, osakeluettelon,
asukasluettelon, kyselyyn saapuneet vastaukset, selvityksen tilan
haltijoiden kuulemisessa käytetyistä menetelmistä, As Oy:n jul ki-
si vu jen rakennuspiirustukset ja huoneistojen pohjakuvat sekä
Kemi-Tornion käräjäoikeuden todistuksen, ettei As Oy:n
yhtiökokouksen päätöksestä ole nostettu moitekannetta.

Asunto Oy Tornionväylä on kerrostaloyhtiö, johon kuuluu myös
viereinen omakotitalo. Kiinteistössä on kuusi kerrosta ja kaksi
rappukäytävää, joista on kulku asuinhuoneistoihin. Taloyhtiössä
on 63 osakehuoneistoa, joista 61 on asuinkäytössä ja kaksi
liikehuoneistona, lisäksi yksi omakotitalo. Osaan asuinhuoneistoja
kuuluu lasitettu parveke, osassa on ns. ranskalainen
tuuletusparveke. Huoneistoihin, joissa on ranskalainen parveke,
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tulee raitisilmaa parvekeovessa olevan korvausilmasäleikön
kautta. Muissa asunnoissa ei ole raitisilmasäleikköjä vaan raitista
ilmaa tulee tuuletusikkunoiden kautta sekä vuotoilmana
ikkunoista ja rakenteista. Yleisilmanvaihtona on koneellinen
poisto keittiössä, WC:ssä ja vaatehuoneessa. Parvekkeilla
tupakoitaessa savua kulkeutuu useasti muille parvekkeille ja
myös asuntoihin, kun sisälle muodostuu alipaine tuulen ja
koneellisen ilmanvaihdon vaikutuksesta. 

Asianosaisten kuuleminen:
Asunto Oy Tornionväylä on kuullut asianosaisia tupakkalain 79
§:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta.
Osakkaille ja asukkaille on lähetetty tai jaettu 29.5.2018
tupakkalain 79 §:n mukaiset kuulemiskirjeet hyvissä ajoin ennen
asian käsittelyä kevätvuosikokouksessa. Määräaikaan 15.6.2018
men nes sä lomakkeita palautettiin 46 kappaletta ja yksi
myöhemmin. Vastanneista 42 on huoneistokohtaisen
parveketupakoinnin kieltämisen kannalla, 5 vastusti.

Ympäristöterveysvalvonta on kuullut asian vireilläolon johdosta
hallintolain 34 §:n mukaisesti vielä erikseen As Oy:n osakkaita ja
vuokralaisia heidän osaltaan, jotka olivat jättäneet vastaamatta tai
asukkaat olivat huoneistoissa vaihtuneet. Kuulemiskirjeet on
lähetetty tai jaettu 10.10.2018. Niitä toimitettiin 33 kpl. Mää rä ai-
kaan 2.11.2018 mennessä saatiin vastauksia 18 kpl, joista
puoltavia oli 14 kpl, vastustavia 4.

Vastauksia saatiin yhteensä 74:ltä huoneiston omistajalta /
haltijalta, kun kuultavia oli yhteensä 89. Vastausprosentti oli 83.
Yhdeksän (9) henkilöä vastusti ja 65 puolsi hakemusta. Savu- ja
hajuhaitoista ilmoitti kahdeksan (8) henkilöä.

Perustelut:
Tupakkalaki (549/2016) tuli voimaan 15.8.2016. Tupakkalakiin si-
säl tyi siirtymäsäädös, jonka mukaan asuntoyhteisö voi hakea
kun nal ta 1.1.2017 lähtien tupakkalain 79 §:n 1 momentin mu kai-
sen tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen
huo neis toi hin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä ole-
viin ulkotiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan toimivaltaisen
viranomaisen on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa
tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden
olo suh tei den vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tu-
pa kan sa vua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan
ul ko ti lan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.
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Asunto Oy Tornionväylän tupakointikieltohakemuksen pe rus teel la
parvekkeella tupakoitaessa tupakansavu voi kulkeutua toi sel le
parvekkeelle ja toisen huoneiston sisätiloihin.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

YMPÄRISTÖTOIMEN PÄÄLLIKKÖ AAPO MÄENPÄÄ:

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto päättää
mää rä tä tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy
Tornionväylä, os. Itäranta 8, 95400 Tornio kiinteistössä si jait se vil-
le, asukkaiden hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille.

Päätöksestä peritään tupakkalain 90 §:n 4 kohdan perusteella
Me ri-La pin ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan (25.10.2016
§ 59) mukainen maksu, joka on 420 euroa.

Pöytäkirja pidetään tämän pykälän osalta kokouksessa
tarkastettuna.

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYS- JA JOUKKOLIIKENNEJAOSTO:

Hyväksyttiin ja pidettiin pöytäkirja kokouksessa tarkastettuna
tämän asian osalta.

TIEDOKSIANTO: - Asunto Oy Tornionväylän isännöitsijä
- Asunto Oy Tornion osakkeenomistajat ja asukkaat:
rappukäytävien ilmoitustaululle tieto missä asiakirja on nähtävillä
- Julkinen tiedoksianto: päätös pidetään nähtävillä 26.11.2018 -
2.1.2019 välisenä aikana Tornion kaupungintalon ala-aulassa
ilmoitustaululla
- Ilmoitus Virallisessa lehdessä asiakirjan nähtäville asettamisesta
- Tornion kaupungin internetsivulla kohdassa Kuulutukset

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Päätöksen liitteenä on
valitusosoitus.

_______
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VALITUSOSOITUS
Hallintovalitus

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviran-
omainen ja
va li tus ai ka

Valitusviranomainen, yhteystiedot                                                                   Valitusaika
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                                                                                               30 päivää
PL 189 (Käyntiosoite Isokatu 4)
90101 OULU
Puhelin                 029 56 42800 (vaihde)
Telekopio             029 56 42841
Sähköposti          pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika             klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                                                 Valitusaika
                                                                                                                           päivää

Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä tiedoksisaanti-
päivää kuitenkaan lukuunottamatta.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
sii tä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä
ennen vi ras ton aukioloajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Selvitys
päätöksen
antamisesta
tiedoksi

Kenelle                                                                     Allekirjoitus
- Asunto Oy Tornionväylän isännöitsijä
- Asunto Oy Tornion osakkeenomistajat ja asukkaat

_ Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan                             _ Luovutettu annettavaksi haastetiedoksiantona
_ Lähetetty postitse tavallisena/kirjattuna kirjeenä                      _ Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan

Muulla tavalla, miten
-Rappukäytävien ilmoitustaululle missä asiakirja on nähtävillä
Milloin tiedoksiannosta on erillinen todistus, se on liitettävä valituskirjaan.

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli
hal lin to-oi keus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oi keu den käyn ti-
mak sua ei peritä.

Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muu al-
la laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on va li tus kir jel mä koh-
tai nen.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

