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Tupakka-asioiden nykytila 

Hekan asunnoissa

• Suurimmassa osassa vuokrasopimuksia ei ole vielä 

tupakointikieltoa!

• 5/2016 jälkeen alkaneissa peruskorjauskohteissa ja 

valmistuneissa uudiskohteissa tupakointikielto on sopimusehto

• Hekan järjestyssäännöissä tupakointi kielletty yhteisissä 

tiloissa, lasten leikkipaikoilla, ilmanottoaukkojen läheisyydessä 

jne. 



Tupakointikieltojen kategoriat

Tupakointikielto 

vuokra-

sopimuksen 

ehtona

Tupakointi 

yhteisissä tiloissa 

kielletty järjestys-

säännöissä (ja 

tupakkalain 78 

§:ssä)

Terveydensuojelulain 

27 §: Todettuun 

terveyshaittaan 

perustuva, 

viranomaisen 

määräämä kielto

Tupakkalain 79 §: ns. 

parveketupakointikielto, 

viranomaisen määräämä 

kielto asuinhuoneiston 

sisätiloihin tai hallinnassa 

oleviin ulkotiloihin

Hekassa uudet ja 

peruskorjatut 

kohteet 5/2016 

jälkeen

Hekan

järjestyssäännöt

Pääsääntöisesti 

asukkaan hakema 

(myös Heka voisi 

hakea)

Hekan hakema kielto



Hekan valmistautuminen 

tupakkalain 79 §:n 

voimaantuloon

• Lainsäädännön etenemistä seurattiin aktiivisesti

• Hekan sisäisellä työryhmällä valmisteltiin Hekan

sisäistä prosessia, käytäntöjä ja ohjeita

• Hekan hallitus käsitellyt prosessin ja hyväksynyt sen



Hekan suuret linjat tupakkalain 

79 §:n mukaisiin toimenpiteisiin

• Sovinnollisen lähestymistavan korostaminen

• Tupakointikiellon laajuus: mille laajuudelle 

kieltoa haetaan? 

• Mikä on kuulemisen lopputuloksen vaikutus?

• Kuka omistajan edustaja tekee päätöksen 

tupakointikiellon hakemisesta?



Onko Hekan taloissa 

voimassa tupakkalain 

mukaisia tupakointikieltoja?

• Keväällä 2017 Heka sai 150 valitusta häiritsevästä 

tupakoinnista

• Kolmannen kvartaalin aikana Hekaan on tullut noin 50 

valitusta häiritsevästä tupakoinnista

• Muutamassa kohteessa prosessi on edennyt asukkaiden 

kuulemiseen, suurin osa sovitteluvaiheessa

• Yksi hakemus kunnan ympäristöviranomaisella 

käsiteltävänä, päätös luvattu 30.10.2017 jälkeen



Tupakointikiellon hakemisen 

vaiheet



Tupakointikiellon hakemisen 

vaiheet

1) Ratkaisu sovinnollisen 

menettelyn kautta

2) Ratkaisu rakenteellisen 

selvityksen kautta

3) Ratkaisu kuulemisen 

perusteella

4) Kunnan määräämä 

tupakointikielto

Vaiheet edeltävät 

toisiaan, eikä 

minkään vaiheen yli 

voi hypätä. 

Prosessin 

edistäminen voi 

päättyä mihin 

tahansa 

vaiheeseen.



Alueyhtiö saa ilmoituksen 

häiritsevästä tupakoinnista

kohteessa jossa ei ole tupakointikieltoa

• Alueyhtiöiden nettisivuilla sekä asiakaspalveluissa lomake, jolla 

naapuri voi ilmoittaa huoneistoon tai huoneiston parvekkeelle 

kantautuvasta tupakansavusta

• Ilmoitus käsitellään kuten asumishäiriöilmoitukset eli ilmoittajan 

henkilöllisyys on vain alueyhtiön tiedossa, muille ilmoittaja on 

anonyymi!

• Ilmoitus ei vaadi kuitenkaan todistajia kuten asumishäiriöilmoitukset





Pyri sovinnollisen ratkaisun 

löytämiseen alusta alkaen!

”Päätettiin, että Hekassa panostetaan sovinnollisten 

ratkaisujen löytämiseen asukkaan tupakointikäyttäytymisen 

muuttamiseksi ennen kuin ryhdytään varsinaisiin 

tupakkalain 79 §:n edellyttämiin toimenpiteisiin (esim. 

huoneistotarkastukset tai asukkaiden kuuleminen) 

tupakointikiellon hakemiseksi.”

Hekan hallitus 21.2.2017





Entä jos sovinnollinen 

lähestymistapa ei toimi?

• Jos asukkaan tupakointitapa ja -paikka yhteydenotoista (puhelu ja kirje) 

huolimatta ei muutu, vuokranantaja käynnistää jatkotoimenpiteet 

mahdollisen tupakointikiellon hakemiseksi

• Miten alueyhtiö saa tietoon, että tupakointitapa ei ole muuttunut? 

• Vuokranantaja ei kyttää!

• Esimerkiksi:

− Naapurin/naapureiden vapaamuotoisen ilmoituksen kautta

− Isännöitsijän tai huoltohenkilökunnan havaintojen perusteella



Asunnontarkastukset = 

rakenteellinen selvitys

• Jos tupakansavu on peräisin sisätiloista tai on epävarmaa, mistä 

tupakansavu kulkeutuu, tehdään asunnontarkastus

• Asunnontarkastuksessa tarkastetaan mm. ilmanvaihtokanavat

• Asunnontarkastus kannattaa tilata asiaan erikoistuneelta yritykseltä

• Asunnontarkastus tehdään sekä tupakansavun aiheuttajan 

asuntoon että tupakansavusta kärsivän asuntoon



Asunnontarkastus

tupakkakämpässä



Asukkaiden kuuleminen

• Tupakointikiellon hakemisesta on kuultava vuokralaisia

− Vuokralainen = huoneiston haltija

− Yksi kuulemislomake/huoneisto

• Kuulemisessa on kuultava kaikkia niitä asukkaita, joita mahdollinen tupakointikielto 

koskisi

− Kuulemisessa ei kysytä asukkaiden mielipidettä yksittäisen tupakoivan 

asukkaan tupakoinnin häiritsevyydestä, vaan asukkaiden mielipidettä 

siihen, kannattavatko he tupakointikiellon hakemista vai ei

• Vastausaikaa vähintään 2 viikkoa parveketupakointikielloissa

− Jos haetaan kieltoa sisätiloihin, kuulemisaika pitää olla vähintään kuukauden

mittainen



• Perustuu Valviran ja 

kumppanien 

valmistelemaan 

lomakkeeseen

• Tehty meille 

soveltuvaksi, sillä 

lomake on tarkoitettu 

taloyhtiömaailmaan



Kuulemisen suhde alkuperäiseen 

valitukseen

• Kuuleminen tehdään lähtökohtaisesti samalle 

laajuudelle kuin mitä alkuperäinen valitus koskee
− Jos on valitettu parveketupakoinnista, kuullaan mahdollisesta 

parveketupakointia koskevasta kiellosta

• Ei kuulla sisätilatupakointikiellosta, jos siitä ei ole 
valitettu

− Jos on valitettu sisätilatupakoinnista, kuullaan mahdollisesta 

sisätilatupakointia koskevasta kiellosta sekä 

mahdollisuuksien mukaan myös parveketupakointikiellosta



Onko kuulemisessa esitetyillä 

mielipiteillä vaikutusta kiellon 

hakemiseen?

• Omistaja eli Heka ottaa huomioon kuulemisen lopputuloksen 

tehdessään päätöksen tupakointikiellon hakemisesta

• Harkitsee kuulemisen perusteella, aiheuttaako tupakointi 

kohteessa tosiasiallista asumishaittaa

• Päätös kiellon hakemisesta on omistajalla riippumatta siitä, 

mikä kuulemisen lopputulos on

− Asukkaiden kuuleminen ja omistajan päätös ovat kaksi eri asiaa!



Päätös tupakointikiellon 

hakemisesta

• Omistaja tekee kirjallisen päätöksen tupakointikiellon 

hakemisesta

− Valviralla ja kumppaneilla esimerkkifraasit päätöksen sisällöstä

• Päätös tupakointikiellon hakemisesta tehdään, kun:

− asukkaan tupakointikäytöstä on pyritty muuttamaan tuloksetta ja

− huoneistojen haltijoita on kuultu ja riittävä määrä kuulemiseen 

vastanneista asukkaista kannattaa kieltoa

− lisäksi rakenteelliset selvitykset ja mahdolliset kohtuulliset 

korjaustoimenpiteet on tehty niiden tapausten osalta, joissa 

tupakointi tapahtuu asuinhuoneiston sisätiloissa ja kieltoa aiotaan 

hakea myös sisätiloihin



Hakemuksen sisältö

• Varsinainen hakemuslomake

• Päätös tupakointikiellon hakemisesta, liitteenä toimitusjohtajan valtuutus

• Selvitys tupakointikiellon kohteesta (kuvat, piirustukset)

− Jaottelu sisä-, parveke-, ja ulkotiloihin

• Rakenteelliset selvitykset (ja sisätilakieltoa haettaessa osoitus siitä, ettei 

rakenteellisia korjauksia tmv. voida tehdä kohtuullisin toimenpitein)

• Tilojen haltijoiden yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite/puhelinnumero

− Mahdolliset maininnat turvakielloista

− Jos yhteystiedot muuttuvat/vuokralainen vaihtuu hakemuksen käsittelyn aikana 

ilmoitetaan viranomaiselle muuttuneet tiedot

• Tilastointi vastauksista ja alkuperäiset kuulemislomakkeet

• (Jos kieltoa haetaan sisätiloihin: yhteydenottokirje tai muu selvitys siitä, että 

tupakoivalle on annettu mahdollisuus muuttaa tupakointikäyttäytymistään)

• Kaupparekisteriote



Hakemuksen käsittely 

viranomaisessa

• Viranomaisella ei ole harkintavaltaa - kielto määrättävä, jos hakemus 

täyttää lain ja asetuksen vaatimukset

• Jos hakemuksessa on puutteita, viranomainen pyytää hakijaa 

täydentämään hakemusta

− Hekan casessa pyydettiin selventämään, onko kaikissa asunnoissa koneellinen 

poisto- vai tulo- ja poistoilmanvaihto ja onko osassa asunnoissa piha, ei 

parveketta

• Viranomaisen on suoritettava hallintolain mukainen kuuleminen 

tarvittaessa

− Hekan casessa kuultiin niitä, jotka olivat vastustaneet kieltoa tai eivät olleet 

vastanneet kuulemiseen. Kuuleminen tapahtui virallisessa lehdessä.

• Viranomaisen määräämät kiellot ovat lähtökohtaisesti pysyviä







Kiitos!


