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Miks oli vaja uut tubakaseadust?  

Tubaka tarbimist peetakse kõige suuremaks tervise riskiteguriks. Suitsetamine suurendab oluliselt 
südame-veresoonkonna, vähktõve ja krooniliste kopsuhaiguste, madala sünnikaalu, imikute 
äkksurma, allergiate ja veel mitmete tervisehäirete riski. Suitsetamine põhjustab Eestis üle 3000 
haigusjuhu ja 1800 surmajuhtu aastas (pooled neist keskeas). Viimase kümne aasta jooksul on 
suitsetamise levik pidurdunud Eestis peamiselt kõrgema haridusega inimeste seas. Madalama 
haridustasemega ja kehvemates majanduslikes tingimustes elavate inimeste seas suitsetajate 
osakaalu langustendents puudub, alaealiste seas suitsetamine kasvab.  

Tubaka tarbimist on võimalik vähendada, suurendades tubakavaba keskkonda, vähendades 
nõudlust tubakatoodete järele ja nende kättesaadavust ning korraldades nõustamis- ja raviabi 
suitsust loobujatele. Senine riiklik regulatsioon ei ole seda täies ulatuses taganud. Uue 
tubakaseaduse rakendamine loob paremad tingimused inimeste tervise kaitseks tubakasuitsu 
kahjustava toime eest.  

Riigikogu võttis uue tubakaseaduse vastu tänavu 4. mail.  

Millised on uued nõuded tubakatootele ja -pakendile ning millal need kehtima hakkavad?  

Eestis 2001. aastast kehtinud tubakaseadus ei vastanud nendele õigusnormidele, mida rakendati 
kaupade vaba liikumise tagamiseks Euroopa Liidu liikmesriikides. Direktiiv määrab nikotiini-, 
tõrva- ja uudsena ka vingugaasi maksimaalse lubatud sisalduse sigaretis. Need andmed kantakse 
sigaretipaki ühele küljele valgel taustal ja ümbritsetakse musta raamiga. Pakendilt kaovad senised 
eksitavad kirjed nagu light, superlight, extra mild jne.  

Lubatud maksimaalne tõrvasisaldus sigaretis peab vähenema kümne, nikotiinisisaldus ühe ja 
vingugaasi sisaldus kümne milligrammini. Kuni 6. juunini 2006 tohib kaubelda veel senises 
pakendis sigarettidega, milles sigareti maksimaalne tõrvasisaldus on 12 milligrammi ja 
nikotiinisisaldus 1,2 milligrammi.  

Uudse kujundusega pakendid ning väiksema tõrva- ja nikotiinisisaldusega sigaretid võivad meie 
turule jõuda aga juba varem.  

Uued terviseohu hoiatused sigaretipakendil jagunevad direktiivi järgi üld- ja lisahoiatusteks. 
Need trükitakse pakendi kõige nähtavamatele pindadele: ühel pool katab hoiatus sigaretipaki 
pinnast  30% ja teisel pool 40%. Üldhoiatusi on kaks ning need kantakse ühele poole. 
Lisahoiatusi on 14, need kantakse teisele poole ning need hakkavad korrapäraselt vahelduma.  

Senine terviseohu hoiatus oli vähe nähtav ja sel ei olnud enam soovitud mõju. 
Praeguse kujundusega sigarite, sigarillode, suitsetamistubaka ja närimistubaka pakendid  võivad 



olla müügis kuni 6. juunini 2007.     

Kui vanalt on lubatud suitsetada?  

Alla 18 aasta vanusel isikul ei ole lubatud mitte ainult suitsetada, vaid ta ei tohi tarbida mitte 
mingisuguseid tubakatooteid. Ka ei ole lubatud tal omada ja omandada tubakatooteid, st talle ei 
tohi pakkuda, müüa ega üle anda tubakatooteid, isegi mitte selliseid tooteid, mille kuju sarnaneb 
tubakatootega.    

Kas midagi muutub kohtades, kus ei või suitsetada?  

Uus seadus on karmistanud suitsetamiskeeldu paljudes kohtades. Nii ei ole üldse lubatud 
suitsetada  lasteasutustes, õppeasutustes, avatud noortekeskuse või noortelaagri ruumides ning 
kõigi eelnimetatud asutuste piiratud maa-alal, isegi mitte selleks spetsiaalselt eraldatud ja teatud 
tehnilistele tingimustele vastava ventilatsioonisüsteemiga suitsetamisruumis ega -alal. Peale selle 
on suitsetamine keelatud ettevõtte tootmis- ja laoruumis, kaupluse müügisaalis, ühistranspordi 
ootekojas, reisiterminalis, sportimiseks ettenähtud ruumis, endiselt ka reisijate ootesaalis, 
ühissõidukis, korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis, 
plahvatusohtlike ainete läheduses, tuleohtlikul ajal metsas ja muu taimestikuga kaetud alal, 
jalakäijate tunnelis jm.  

Toitlustusettevõttes (baarid, restoranid, kohvikud, ööklubid jne), kus pakutakse joodavat-
söödavat, on lubatud suitsetada vaid juhul, kui selleks on eraldatud spetsiaalne suletav ruum 
nõuetekohase ventilatsiooniga. See nõue hakkab kehtima 6. juunil 2007. Ettevõtted, kus selleks 
ajaks sellist ruumi pole (selle eraldamine ei ole kohustuslik), ei tohi lubada siseruumides 
suitsetamist. Külastajate teenindamine selles ruumis ei ole lubatud ning ruumi koristamist on 
soovitatav lubada pärast klientide lahkumist, kui tubakasuitsu kontsentratsioon on oluliselt 
vähenenud. Suitsetamise keeld ei kehti väljaspool siseruume asuval hooajalisel laiendusel.  

Millised ametiasutused korraldavad järelevalvet?  

Seadusega kehtestatud nõuete järgimise üle korraldavad järelevalvet järgmiste asutuste 
ametiisikud: maksu- ja tolliamet, tarbijakaitseamet, tervisekaitseinspektsioon, valla- ja 
linnavalitsused ning politseiprefektuurid. Igaühel neist on oma järelevalve spetsiifika.    

Kus ei tohi tubakatooteid müüa?  

Seadusega on kehtestatud, et tubakatooteid ei tohi müüa lasteasutustes, koolides (v.a ülikoolid), 
ka kutseõppeasutustes, avatud noortekeskustes, noortelaagrites, haiglates ja kõigi nende asutuste 
piiratud maa-alal. Tubakatooteid ei tohi müüa kandekaubanduses, müügiautomaadist, apteegis, 
aktsiisilaos. Tänava- ja turukaubanduses tuleb tubakatoodete müügil lähtuda kaubandustegevuse 
seaduse sätetest. 
 


