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TUPAKOINTIKIELTOHAKEMUS VIRANOMAISELLE 
(Tupakkalaki 549/2016, 79 §) 

Hakijan tiedot 
Hakijan (asuntoyhteisön) nimi 

Hakijan osoite 

Y-tunnus 

Laskutusosoite 

Verkkolaskuosoite 

Yhteyshenkilö / isännöitsijä 

Osoite 

Sähköposti / puhelin 

Tupakointikieltoa haetaan huoneistoihin kuuluviin tiloihin 
        Parveke   Ulkotila (huoneiston käytössä oleva ulkotila)  Sisätila *) 

Hakemuksen liitteenä 
         Asuntoyhteisön päätös kiellon hakemisesta 

         Huoneistot, joihin kieltoa haetaan ja huoneistojen hallintaperuste. 
         Voi sisältää myös yhtiöjärjestyksen 

         Tilojen haltijoiden hakijan tiedossa olevat yhteystiedot **)

Tiedot voidaan antaa esim. toimittamalla 

ote asukasluettelosta ja/tai osakasluettelosta (sisältäen nimi- ja osoitetiedot) 

 Tuomioistuimen todistus lainvoimaisuudesta  
 (Keski-Suomen Käräjäoikeus, Vapaudenkatu 54, 40100 Jyväskylä) 

Rakenteita ja järjestelmiä koskevat tiedot 

         Rakennuspiirustuskopiot (julkisivu- ja/tai pohjapiirustukset), joihin on merkitty huoneistonumerot. 
         (Kuvista tulee käydä ilmi tulo- ja korvausilmaventtiilien sijainnit sekä tuuletusikkunat.) 

         Muu selvitys siitä, että tiloista joihin kieltoa haetaan voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua 
         tupakansavua toisiin huoneistoihin tai niiden ulkotiloihin 

         Kohteen ilmanvaihto on 

         painovoimainen koneellinen poisto koneellinen tulo ja poisto 
         muu, mikä  

Kuuleminen 

 selvitys tilan haltijoiden kuulemisessa käytetyistä menettelyistä sekä kuulemisessa esitetyistä 
 puoltavista ja vastustavista kannanotoista. 

**) myös tieto siitä, onko tilan haltija vaatinut yhteystietojen salassa pitämistä maistraatin vahvistaman  
turvakiellon perusteella. Jos hakija saa tiedon huoneiston haltijan yhteystietoihin tulleesta muutoksesta 
viranomaiskäsittelyn aikana, tulee hakijan ilmoittaa viranomaiselle muutoksesta. 

*) Mikäli kieltoa haetaan sisätiloihin, tarvitaan myös seuraavat liitteet: 

mailto:terveysvalvonta@jkl.fi


Liitteet haettaessa kieltoa sisätiloihin 

         rakenteellinen tai muu selvitys siitä, että tupakansavun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden 
         korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä 

         selvitys siitä, että sisätilojen haltijalle on varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutumista omilla 
         toimenpiteillä 

         selvitys sisätilojen haltijan tekemistä toimenpiteistä savun kulkeutumisen ehkäisemiseksi 

Lisätietoja 

Tupakointikieltohakemuksen käsittelystä peritään kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. 

Paikka ja päiväys 

_____________________________ _____ . _____ . __________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 


	Hakijan asuntoyhteisön nimi: 
	Hakijan osoite: 
	Ytunnus: 
	Laskutusosoite: 
	Verkkolaskuosoite: 
	Yhteyshenkilö  isännöitsijä: 
	Osoite: 
	Sähköposti  puhelin: 
	Lisätietoja: 
	Paikka ja päiväys: 
	undefined: 
	undefined_5: 
	Text1: 
	Parveke: Off
	Ulkotila: Off
	Sisätila: Off
	Asuntoyhteisön päätös: Off
	Huoneistot: Off
	Yhtiöjärjestys: Off
	Haltijoiden yhteystiedot: Off
	Ote: Off
	Tuomioistuimen todistus: Off
	Rakennuspiirustuskopiot: Off
	Muu selvitys tupakansavun kulkeutumisesta: Off
	Painovoimainen: Off
	Koneellinen poisto: Off
	Koneellinen tulo ja poisto: Off
	Selvitys kuulemisesta: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Päivä: 
	Kuukausi: 
	Vuosi: 


