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3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 

3.2.2 Muut ehdotukset 

Tupakointikiellot 

Kohdassa Tupakointikiellot (kahdeksas kappale) todetaan, että ”Ehdotuksen mukaan 
asuinhuoneiston sisätilaa koskeva tupakointikielto ei koskisi sähkösavukkeen käyttämistä.” 
Myös sähkösavukkeesta tulee ulospuhallusvirtauksena savua sisätilaan. Ja vastaavasti 
kuin muun savun, sen on mahdollista kulkeutua asunnosta toiseen. Eli asuinhuoneiston 
sisätilaa koskeva tupakointikielto tulee koskea myös sähkösavuketta. 
 
Perusteluihin voitaisiin lisäksi laittaa muistutus siitä, että rakennusvaiheessa olevassa 
taloyhtiössä tupakointikielto voidaan kirjata heti alkuvaiheessa yhtiöjärjestykseen. Näin 
esimerkiksi silloin kun yhtiön tarkoitus yhtiöjärjestyksessä on määrätty sellaiseksi, että sen 
toteuttamiseksi yhtiöllä on oikeus edellyttää tavanomaisesta poikkeavia asumisen tapoja. 
Jos taloyhtiö on esimerkiksi tarkoitettu allergiataloksi, yhtiö voi tämän perusteella kieltää 
tupakoinnin asunnoissa. Jos vastaavasti tupakointikielto halutaan kirjata vanhemman 
taloyhtiön yhtiöjärjestykseen, se on mahdollista kun kaikki osakkaat antavat 
suostumuksen. 
 
Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvontaan on tullut paljon soittoja asuinkerrostalojen 
katutasoissa sijaitsevista kahviloista, ravintoloista tai yökerhoista, joiden asiakkaat 
tupakoivat terassilla tai sisäänkäyntien läheisyydessä ja savu kulkeutuu asuintiloihin. 
Tähän asiaan tulisi terveystarkastajalla olla mahdollisuus puuttua jonkinlaisella 
ohjeistuksella. 
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79 § Asumiseen liittyvät tupakointikiellot 
 
Kohdassa 79 § Asumiseen liittyvät tupakointikiellot (ensimmäinen kappale) todetaan, että 
”Tupakoida ei saa … perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana.” Myös 
pintoihin tarttuva ja siitä huoneistoon sisäilmaan palaava savujäämä on todettu terveydelle 
haitalliseksi. Tämän vuoksi näemme, että perhepäivähoitoon käytettävissä sisätiloissa ei 
saisi polttaa lainkaan. 
 
Kohdassa 79 § Asumiseen liittyvät tupakointikiellot (toinen kappale) todetaan, että 
”Asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö saa päätöksellään kieltää tupakoinnin 
hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä,…” 
Tässä kohdassa voisi mainita myös mahdollisuudesta kieltää tupakointi ulko-ovien / 
sisäänkäyntien läheisyydessä. Lisäksi Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (osa D2 
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, 3.4.) on esimerkiksi jätteiden säilytyspaikkojen tai 
autojen pysäköintipaikkojen ja ilmanvaihtojärjestelmän ilmanottoaukkojen välille määrätty 



vähimmäisetäisyys 8 metriä. Voitaisiinko tupakointikieltoalueelle vastaavasti määrätä 
vähimmäisetäisyys, esimerkiksi 10 metriä?  
 
Kohdassa 79 § Asumiseen liittyvät tupakointikiellot (kolmas kappale) todetaan, että 
”Asunto- 
osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö saa lisäksi päätöksellään kieltää tupakoinnin … 
huoneiston käytössä olevassa ulkotilassa …” Tarkennuksena tähän kysymme, tarkoittaako 
tämä myös esimerkiksi rivitaloyhtiön piha-aluetta, joka on asukkaan hallinnassa?  
 
Kohdassa 79 § Asumiseen liittyvät tupakointikiellot (kolmas kappale) kappale päättyy 
toteamaan, että ”Asuinhuoneiston sisätilaa koskeva tupakointikielto ei koske 
sähkösavukkeen käyttämistä.” Myös sähkösavukkeesta tulee ulospuhallusvirtauksena 
savua sisätilaan. Ja vastaavasti kuin muun savun, sen on mahdollista kulkeutua 
asunnosta toiseen. Eli asuinhuoneiston sisätilaa koskeva tupakointikielto tulee koskea 
myös sähkösavuketta. 
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