Tubakaseadust tasub teada

12) tanklaeva,

Uus tubakaseadus jõustus 5. juunil 2005. See tõi

läheduses;

ruumides;

muuhulgas varasemaga võrreldes kaasa rea muudatusi

13) tule- või plahvatusohtlike kemikaalide läheduses, tule-

9) spordihoones ning spordi- ja puhkerajatises.

kohtades, kus ei ole üldse lubatud suitsetada või on lubatud

või plahvatusohtlike ruumidega objektil, ohtlike veoste

suitsetada teatud eritingimustel. Rangemaks on muutunud

laadimise kohas, pealelaadimist ootavate saadetiste

Suitsetamisruum

nõuded alaealistele.

lähedal, seisva veoüksuse juures ja veoüksuses;

kindlatele

14) lõhkematerjali

ventilatsioonisüsteemiga, et suunata tubakasuitsu otse

hoidmiskohast

Jõustunud tubakaseaduse alusel

Suitsetamine ei ole lubatud:
1) laste

hoolekandeasutustes

ja

asutuse

piiratud

maa-alal;

kütusemahuti

lao

laeval

või

tankuri

territooriumil,
kuni

20

vahetus

lõhkematerjali

meetri

kaugusel,

8) ettevõtte kontoriruumis ja muudes üldkasutatavates

ja

–ala

peavad

tehnilistele

olema

varustatud

nõuetele

vastava

väliskeskkonda.

pürotehniliste toodete lao ruumides või lõhkematerjali

5. juunist 2007 on suitsetamine toitlustusettevõttes (baaris,

sisaldava laskemoona läheduses;

kohvikus, restoranis, klubis jne, kus pakutakse sööki-jooki)

15) kaevanduse kaeveõõntes, lambikodade ja laadimislau-

lubatud

dade ruumides ning šahtisuudmele lähemal kui 20 meetrit;

suitsetamisruumis

16) padrunite

vahetus läheduses väljaspool siseruume asuval hooajalisel

laadimisel

püssirohu

läheduses,

üksnes
või

suitsetamiseks

ettenähtud

toitlustusettevõtte

müügikoha

relvahoidlas, relvalaos või relvaruumis;

laiendusel. Suitsetamisruumis ei toimu toitlustamist. Müüjal

algkoolis, põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses,

17) metsas ja muu taimestikuga kaetud alal tuleohtlikul

on

huvikoolis,

ajal;

toitlustusettevõttes suitsetamise kohta kehtivaid keelde ja

projektlaagri ruumides ning nende piiratud maa-alal;

18) jalakäijate tunnelis;

piiranguid, ning nõuda selle isiku lahkumist.

3) apteegis;

19) korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus

4) ettevõtte tootmis- ja laoruumis;

üldkasutatavas ruumis;

5) kaupluse ja rändkaupluse müügisaalis;

20) õigusaktis ettenähtud muus kohas.

2) koolieelses

lasteasutuses,

avatud

lasteaed-algkoolis,

noortekeskuses

või

noorte-

ja

§ 31 lõikes 1 sätestatud ruumis;
kus

pakutakse

jätta

teenindamata

isik,

kes

eirab

Alla 18-aastased isikud (edaspidi alaealised)
peavad teadma, et keelatud on:

6) toitlustusettevõttes, välja arvatud käesoleva seaduse
7) ettevõttes,

õigus

1) suitsetamine või suitsuvaba tubakatoote tarvitamine;

kaubandustegevuse

Suitsetamine on lubatud üksnes
suitsetamisruumis või suitsetamisalal:

2) omandada ja omada tubakatoodet;

majutusettevõttes);

1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ruumides;

4) täisealisel alaealisele tubakatoodet osta, pakkuda

8) sportimiseks ettenähtud ruumis;

2) kõrgkooli ruumides;

ja üle anda;

3) kultuuriasutuse ruumides;

5) alaealisele müügiks pakkuda ega müüa tooteid, mille

4) vabaajakeskuse ruumides;

kuju sarnaneb tubakatoote omaga;

seaduse § 3 lõike 2 punktis 4 nimetatud teenuseid või muid
teenuseid,

klientidele

9) riietusruumis

ja

avatud

ruumis

tualettruumis,

kui

(välja

need

arvatud

ei

ole

erakasutuses;
10) ühistranspordi

ootekojas,

reisijate

ootesaalis

ja

5) tervishoiuteenust

osutava

asutuse

või

3) müüa tubakatoodet alaealistele;

ettevõtte

reisiterminalis;

ruumides;

11) sõitjateveoteenuse osutamiseks kasutatavas sõidukis,

6) kohalikus rongis, kaugsõidurongis ja reisilaevas;

välja arvatud käesoleva seaduse § 30 lõike 2 punktis 6

7) ruumis, kus korraldatakse õnnemängu, kihlvedu või

nimetatud sõidukis;

totalisaatorit;

6) rakendada alaealist töödel, mis on seotud tubakatoote
käitlemisega.

Nimetatud

suitsetamiskohtadele

ja

alaealistele

kehtestatud nõuetest üleastunud füüsilisi isikuid saab
seaduse alusel karistada olenevalt seaduse rikkumise
iseloomust

rahatrahviga

trahviühikuni.

Juriidiliste

10

trahviühikust
isikute

puhul

300
võib

trahvimäär tõusta kuni 30 000 kroonini.

Järelvalvet tubakaseaduse üle teostavad Maksu- ja
Tolliamet, Tarbijakaitseamet, politseiprefektuurid, valla- ja
linnavalitsused ning Tervisekaitseinspektsioon.

Tubakaseadust

tasub teada

Trükis on välja antud Südame- ja veresoonkonnahaiguste
ennetamise riikliku strateegia 2005-2020 vahenditest.

