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Tupakointikieltojen ja -rajoitusten tarkastuslomake
Tarkastuksen suorittaja:_______________________________________________Tarkastuksen päivämäärä: __________________________
Kohteen nimi ja osoite:________________________________________________________________________________________________
Y-tunnus:___________________________________________________________________________________________________________
Läsnä:______________________________________________________________________________________________________________
Toteutus
A

B

C

D ei tark

ei sov

1

Sisätilat

1.1

Sisätilojen savuttomuus

A

B

C

D ei tark ei sov

1.2

Hotellin tai muun majoitusliikkeen asiakkaiden
majoitushuoneiden savuttomuus

A

B

C

D ei tark ei sov

1.3

Kansainvälisessä meriliikenteessä käytettävän aluksen
sisätilojen savuttomuus

A

B

C

D ei tark ei sov

2

Ulkotilat

2.1

Ulkotilojen savuttomuus

A

B

C

D ei tark ei sov

3

Tupakointitila

3.1

Tupakointitilan hyväksyntä, rakenne, koko ja sijainti

A

B

C

D ei tark ei sov

3.2

Tupakointitilan käytön vaatimukset

A

B

C

D ei tark ei sov

3.3

Tupakointitilassa työskentelyä koskevat vaatimukset ja
tilan tuuletus

A

B

C

D ei tark ei sov

3.4

Tupakointitilan ilmanvaihto ja laitteisto

A

B

C

D ei tark ei sov

3.5

Ravitsemisliikkeen tupakointitilan käyttö ja valvonta

A

B

C

D ei tark ei sov

3.6

Ravitsemisliikkeen tupakointitilan muut merkinnät

A

B

ei tark ei sov

Toimenpiteet:
Toimenpiteet:
Toimenpiteet:

Toimenpiteet:

Toimenpiteet:
Toimenpiteet:
Toimenpiteet:
Toimenpiteet:
Toimenpiteet:
Toimenpiteet:
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4

5

Omavalvonta
Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta tilanhaltijan
toimesta
Tupakointitilan ilmanvaihdon tarkastaminen ja
kirjaaminen
Ravitsemisliikkeen tupakointitilan
omavalvontasuunnitelma
Opasteet

5.1

Tupakointikielto-opasteet

4.1
4.2
4.3

A

B

C

D ei tark ei sov

A

B

C

D ei tark ei sov

A

B

C

D ei tark ei sov

A

B

C

D ei tark ei sov

Toimenpiteet:
Toimenpiteet:
Toimenpiteet:

Toimenpiteet:

SOVITUT MÄÄRÄAJAT (tarvittaessa): ______________________________________________________________________________________________

Muita huomioita:
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Selitykset
A

Toiminta lainmukaista, ei huomautettavaa

B

Korjattavaa, annettu ohjausta (ei vaadi uusintatarkastusta)

C

Korjauskehotus, määräaika ja uusintatarkastus

D

Lainvastainen toiminta, TupL 96 § (kunnan kiellot)

ei tark

Ei tarkastettu

ei sov Ei sovelleta kyseessä olevan valvontakohteen osalta

1

1.1

Tarkastettavat asiat
Sisätilat
Ovatko sisätilat savuttomia? Onko sisätiloissa havaittavissa merkkejä tupakoinnista (sis.
sähkösavukkeen tai kasviperäisen poltettavaksi tarkoitetun tuotten käyttämisen)? Leviääkö
muista (sisä-/ulko)tiloista tupakansavua niihin sisätiloihin, joissa tupakointi on kielletty? Onko
päiväkodin tai oppilaitoksen sisätiloissa merkkejä savuttoman tupakkatuotteen käytöstä?

Peruste

TupL 73- 75 §

1.2

Sallitaanko tupakointi useammassa kuin A) enintään yhdessä kymmenestä hotellin tai muun
majoitusliikkeen asiakkaiden majoitushuoneesta tai B) huoneiden lukumäärästä riippumatta
enintään kolmessa makuuhuoneessa?

TupL 75.1 § 2 kohta

1.3

Sallitaanko tupakointi kansainvälisessä meriliikenteessä käytettävän aluksen ravitsemisliikkeen
sisätilassa, A) jossa tarjolla olevan ruoan ja juoman nauttimiseen on varattu alle 50 neliömetriä
tai B) tätä suuremmassa tilassa enintään 50 %:ssa tilasta? Leviääkö tupakansavua niihin
sisätiloihin, joissa tupakointi on kiellettyä?

TupL 75.1 § 3 kohta ja 75.2 §

2

Ulkotilat

2.1

Ovatko ulkotilat savuttomia? Onko ulkotiloissa havaittavissa merkkejä tupakoinnista (esim.
tuhkakuppeja, tumppeja)? Onko päiväkodin tai oppilaitoksen ulkotiloissa merkkejä savuttomien
tupakkatuotteiden käytöstä? Leviääkö tupakansavua muualta niille ulkoalueille, joissa tupakointi
on kielletty?

3

Tupakointitila

3.1

Onko tupakointitila rakennusvalvonnan hyväksymä? Onko tupakointitilan rakenteet tiiviitä? Onko
tupakointitilan oven yläosan ja tupakointitilan katon välisen etäisyys vähintään 400 millimetriä?
Onko kulku tupakointitilaan rakennettu siten, että tupakansavu ei leviä tilan ulkopuolelle? Onko
tupakointitila sijoitettu sellaiseen tilaan, joka ei ole pääasiassa alle 18-vuotiaiden käytössä?Onko
ravitsemisliikkeen tupakointitila riittävän kokoinen suhteessa asiakaspaikkojen lukumäärään
(min. 7m2)?

TupL 74.1 § 2-3 kohdat, TupL 74.3 §, TupL 75.2 §

TupL 76-77 §, VN:n asetus tupakointitiloista (601/2016) 1 § ja 4 §

3.2

Leviääkö tupakointilasta tupakansavua alueille, joissa tupakointi on kielletty?

TupL 76.1 §

3.3

Työskennelläänkö tupakointitiloissa (lukuunottamatta järjestyksen, palo- ja pelastustoimen sekä
turvallisuuden kannalta välttämätöntä työskentelyä)? Tapahtuuko tilan siivous vasta tuuletuksen
jälkeen?

TupL 76.2 §
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3.4

Onko tupakointitilan poistoilmavirta vähintään 30 kuutiodesimetriä sekunnissa lattian neliömetriä
kohden ja oviaukossa vähintään 180 kuutiodesimetriä sekunnissa oviaukon neliömetriä kohden?
Onko siirtoilman virtauslaite sijoitettu siten, että ilma poistuu tehokkaasti tupakointitilan kaikista
osista? Onko poistoilma kanavoitu erilliskanavalla rakennuksen vesikaton yläpuolelle?Onko
tupakointitila tai poistoilmakanava varustettu kiinteällä mittalaitteella, josta tilan poistoilmavirta
voidaan tarkastaa tupakointitilan ulkopuolelta?

TupL 76.3 §, VN:n asetus tupakointitiloista (601/2016) 2-3 §:t

3.5

Tarjoillaanko ravitsemisliikkeen tupakointitilaan? Saako tupakointitilaan viedä ruokia/juomia?
Onko tupakointitilassa merkintä kiellosta viedä ruokia ja juomia tilaan? Onko tupakointitilassa
oheistoimintaa? Onko ravitsemisliikkeen tupakointitilan olosuhteita ja järjestystä mahdollista
valvoa jatkuvasti ulkopuolelta?

TupL 77 §

3.6

Kyse ei ole tupakkalain mukaisesta velvoitteesta, minkä vuoksi arvostelu tehdään AB-asteikolla.
Onko ravintolan tupakointitilaan merkitty maksimikäyttäjämäärä?

Suomen rakentamismääräyskokoelma E1, Rakennusten paloturvallisuus

4

Omavalvonta

4.1

Valvooko tilan/alueen haltija tupakointikieltojen ja -rajoituksien toteutumista? Ovatko tilan
käyttäjät tietoisia tupakointikielloista ja niihin liittyvistä velvollisuuksistaan (esim. onko
tilan/alueen haltija informoinut tilan/alueen käyttäjiä asiasta)?

TupL 114 §

Tarkastetaanko tupakointitilan ilmanvaihto on säännöllisesti? Pidetäänkö havainnoista kirjaa?

TupL 76.3 § ja VN:n asetus tupakointitiloista (601/2016) 3.2 §

4.3

Onko ravitsemisliikkeen tupakointitilalle laadittu omavalvontasuunnitelma, jossa esitetään, miten
tupakointitilan toimivuus varmistetaan ja miten tilan olosuhteita ja järjestystä voidaan valvoa tilan
ulkopuolelta?

TupL 76.3 § , 77.2 § ja VN:n asetus tupakointitiloista (601/2016) 3.2 §

5

Opasteet

4.2

5.1

Onko sisä-/ulkotilassa helposti havaittavat tupakointikielto-opasteet? Onko niitä riittävästi? Onko
mahdollinen tupakointitila merkitty selvästi ja näkyvästi?

TupL 80 §

