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Vireillepanija

Asia

Bostads Ab Borgä Lundgatan 20
Y-tunnus 0220346-9
c/o OP isännöinti Itä-Uusimaa

isännöitsijä Hanna-Leena Halonen
Lundinkatu 9, 06100 Porvoo

Tupakointikiellon määrääminen asuntoyhteisöön /
Bostads Ab Borgä Lundgatan 20, Lundinkatu 20,
06100 Porvoo

Toimivallan peruste

Valmistelu

Hakemus

Porvoon kaupungin hallintosääntö (KV 26. 1.2022) 13 §
Ympäristöterveysjaoston päätös § 44/18.5.2021 päätösvallan
delegoinnista.

Terveystarkastaja Terhi Ahtiainen puh. 040-7139893
etunimi. sukunimi@porvoo. fi

Bostads Ab Borgä Lundgatan 20 hakee tupakointikieltoa
huoneistoihin kuuluville parvekkeille osoitteeseen Lundinkatu 20,
06100 Porvoo.

Hakemuksen vireilletulo ja tarkastus
Hakemus Dnro 2404/11. 05. 04. 02/2022 on saapunut 8. 9. 2022
ympäristöterveydenhuoltoon. Hakemusta on täydennetty 23. 11. 2022.
Hakemukseen on liitetty Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden
moittimattomuustodistus. Kohde on tarkastettu 11. 10. 2022.

Perustiedot Bostads Ab Borgä Lundgata 20 on päättänyt yhtiökokouksessaan
27.4. 2022 hakea tupakointikieltoa.

Ympäristöterveydenhuoltoon toimitetun hakemuksen
Dnro2404/11.05.04.02/2022 mukaisesti tupakointikieltoa haetaan
huoneistoihin kuuluville parvekkeille.

Hakemukseen on liitetty selvitys siitä, että parvekkeilta, joihin kieltoa
haetaan, voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua
toiselle parvekkeelle sekä toisen huoneiston sisätiloihin. Selvityksen
mukaan tupakansavu kantautuu helposti parvekkeelta toiselle.
Parvekkeet ovat sisäänvedettyjä ja kiinni toisissaan. Parvekkeiden
väliseinät eivät ole tiiviitä, seinä peittää vain osan aukosta. Ongelma
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ei ole vain vähäinen tai satunnainen, vaan savun kantautuminen

naapuri parvekkeella tupakoitaessa on huomattava haitta muille
naapureille.

Yhtiö kuuli asukkaita ja osakkeenomistajia 8-24.4.2022. Yhtiö sai
kuulemiseen määräpäivään mennessä 24 kpl vastauksia. Kieltoa
puolsi 21 kp] Ja vastusti 3 kpl. Hakemukseen on lisäksi liitetty 8
puoltavaa vastausta ja kaksi vastustavaa. Yhtiön kuulemisessa nousi
esille tupakansavun kulkeutuminen toiselta parvekkeelta toisen
asunnon parvekkeelle, Ja ilmanoton kautta sisätiloihin.

Vastineissa ei tullut esille seikkoja, jotka estäisivät tupakointikiellon
määräämisen.

Kuuleminen

Päätös

Perustelut

Tiedoksianto toimijalle

Yhtiön osakkaille ja asukkaille järjestettiin viranomaisen toimesta
mahdollisuus tulla kuulluksi tupakointikieltohakemuksen vireilläolon
Johdosta 14.9.2022 - 14. 10.2022. Kuulemisesta on ilmoitettu
taloyhtiön edustajalle kirjallisesti Ja pyydetty tiedottamaan
asianosaisia. Lisäksi kuulemisesta on tiedotettu yleistiedoksiantona
Porvoon kaupungin internet-sivuilla. Viranomaisen kuulemiseen ei
tullut yhtään vastausta.

l kaupungineläinlääkäri-hygieenikko määrää tupakointikiellon Bostads
Ab Borgä Lundgata 20 kaikille huoneistoparvekkeille.

Kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin
tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden
vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua
toiselle parvekkeelle.

Asianosaisten kuulemisen sekä hakemukseen liitettyjen asiakirjojen
perusteella tupakansavu voi kulkeutua parvekkeelta toiselle
parvekkeelle pystysuunnassa sekä sivuttaissuunnassa. Lisäksi
tupakansavu voi kulkeutua asuntojen sisätiloihin ilmanottoventtiileiden
kautta.

Tupakointikielto voidaan peruuttaa asuntoyhteisön hakemuksesta,
jos kiellolle ei muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ole enää perusteita.
Kielto voidaan peruuttaa myös tilan haltijan hakemuksesta, Jos
asuntoyhteisö ei olennaisesti muuttuneista olosuhteista huolimatta
hae kiellon peruuttamista.
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Tupakkalain 78 §:n mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä
sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin
asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen
sisäänkäyntien Ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten
leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Mikäli yhtiö osoittaa tupakointialueen yhteiselle piha-alueelle, tulee
tupakoinnille osoitetun alueen olla sellainen että savu ei pääse
kulkeutumaan sisätilohin, lasten leikkialueelle Ja yhteisille
oleskelualueille.

Yhtiön tulee myös osoittaa opastein tupakoinnille sallitut alueet Ja
tupakointikieltoalueet yhtiön hallinnoimilla piha-alueilla. (Tupakkalaki

Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi.

Ilmoitusta koskeva maksu

Porvoon sosiaali-ja terveyslautakunnan vahvistaman
terveydensuojelulain mukaisen taksan perusteella ilmoituksen
käsittelymaksu:

Ilmoituksen käsittelymaksu on 528 euroa. Lisäksi peritään
postituskustannukset 82 euroa.

Laskutus: verkkolasku

Sovelletut oikeusohjeet Tupakkalaki 549/2016 79 §

Muutoksenhaku Hallintovalitusohje liitteenä

Tiina Tiainen

l kaupungineläinlääkäri-hygieenikko

Ympäristöterveysvalvonta

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu
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Jakelu

Bostads Ab Borgä Lundgata 20, Hanna-Leena
Halonen
Yleistiedoksianto

Liitteet

2 Hallintovalitusosoitus HOA


