Mikä muuttuu tupakointitilojen sääntelyssä toukokuussa 2018?
Tilanne 20.5.2018 asti
Vanhan tupakkalain (693/1976) 12 §:n (20.8.2010/698) 1 momentin nojalla tupakointi on kielletty:
• virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja
asiakkaille varatuissa sisätiloissa
• sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa
• työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa
tietyin poikkeuksin, sekä
• yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa.
Edellä mainitun sisätilan tai kulkuneuvon haltija tai yleisen tilaisuuden järjestäjä on kuitenkin voinut
sallia tupakoinnin siihen varatussa huoneessa tai huoneiston/tilan osassa, jollei kysymys ole
pääasiassa alaikäisten käyttämästä sisätilasta. Edellytyksenä on ollut lisäksi, ettei tupakansavu
pääse kulkeutumaan tiloihin, joissa tupakointi on kielletty.
Tupakkalaki (549/2016) tuli voimaan 15.8.2016.
Osaa tupakkalain vaatimuksista koskee siirtymäaika, jolloin ne
tulevat voimaan myöhemmin kuin laki kokonaisuudessaan.
Tupakointitilojen osalta siirtymäaika päättyy 20.5.2018.
Tilanne 20.5.2018 jälkeen
Tupakointi voidaan sallia ilman tilan hyväksymistä tupakointiin maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) nojalla vanhan tupakkalain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tupakointiin
varatussa huoneessa tai huoneiston tai tilan osassa 20.5.2018 saakka (TupL 125 §)
Tupakointia ei enää voi sallia sellaisessa sisätilassa, joka on vanhan tupakkalain nojalla voitu varata
tupakointitarkoitukseen. Siirtymäajan päätyttyä kaikkien tupakointitilojen tulee olla uuden,
tupakointitiloja koskevan yleissäännöksen mukaisia. Siirtymäajan päättyminen merkitsee myös, että
tupakointitilojen tekniset vaatimukset tulevat sovellettaviksi muihinkin kuin ravitsemisliikkeen
tupakointitiloihin. Osa teknisistä vaatimuksista tulee sovellettavaksi porrastetusti rakennuksen
valmistumisajan perusteella.
Yleinen tupakointikielto
Tupakoida ei saa yleisön, työntekijöiden tai asiakkaiden
käytössä olevissa sisätiloissa (TupL 74 §)
Tupakkalain 74 §:ssä tarkoitetuissa sisätiloissa ei saa enää 20.5.2018 jälkeen tupakoida lukuun
ottamatta uudessa tupakkalaissa säänneltyjä poikkeuksia. Tupakointitila kuuluu tällaisiin sallittuihin
poikkeuksiin.
Tupakointitilan hyväksymistä ja valvontaa koskeva prosessi
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Tupakointitilan rakenteiden on oltava tiiviit. Tupakointitilan oven yläosan ja
tupakointitilan katon välisen etäisyyden on oltava vähintään 400 millimetriä
Kulku tupakointitilaan on rakennettava siten, että tupakansavu ei leviä tilan
ulkopuolelle
Tupakointitilassa on oltava alipaine. Tuloilma on johdettava ympäröivästä
huonetilasta oven tai siirtoilman virtauslaitteen kautta
Tupakointitilan poistoilmavirran on oltava vähintään 30 kuutiodesimetriä
sekunnissa lattian neliömetriä kohden, oviaukossa kuitenkin vähintään 180
kuutiodesimetriä sekunnissa oviaukon neliömetriä kohden. Siirtoilman
virtauslaite on sijoitettava siten, että ilma poistuu tehokkaasti tupakointitilan
kaikista osista
Poistoilma on kanavoitava erilliskanavalla rakennuksen vesikaton
yläpuolelle. Vaatimusta sovelletaan porrastetusti sen ajankohdan
perusteella, jolloin rakennus on hyväksytty käyttöön *
Tupakansavu kuuluu poistoilman luokkaan 4 (poistoilma sisältää
huomattavasti pahanhajuisia tai epäterveellisiä epäpuhtauksia tai
kemikaaleja), eikä sitä saa johtaa palautusilmana sisätilaan
Tupakointitila tai poistoilmakanava on varustettava kiinteällä mittalaitteella,
josta tilan poistoilmavirta voidaan tarkastaa tupakointitilan ulkopuolelta
Ilmanvaihto on tarkastettava säännöllisesti ja havainnoista on pidettävä kirjaa
Tupakointitilassa ei saa työskennellä, jollei se ole järjestyksen, palo- ja
pelastustoimen tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Tupakointitilan saa
siivota vasta huolellisen tuulettamisen jälkeen
Ravitsemisliikkeen tupakointitila on rakennettava niin, että sitä voidaan valvoa
tilan ulkopuolelta, taikka valvonta on järjestettävä muulla tavalla
Ravitsemisliikkeen tupakointitilan osalta elinkeinonharjoittajan on laadittava
omavalvontasuunnitelma, jossa esitetään, miten tilan toimivuus varmistetaan
ja miten tilan olosuhteita ja järjestystä voidaan valvoa sen ulkopuolelta
Ravitsemisliikkeen tupakointitilan pinta-alan on oltava vähintään 7 neliömetriä
Ravitsemisliikkeen tupakointitila on mitoitettava kohtuullisen kokoiseksi
suhteessa liikehuoneiston kokoon ja asiakaspaikkojen määrään
Tupakansavu ei saa päästä kulkeutumaan
alueelle, jolla tupakointi on kielletty (TupL 76 §)
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* Poistoilma on kanavoitava erilliskanavalla rakennuksen vesikaton yläpuolelle (Valtioneuvoston
asetus nro 601/2016, 2 §:n 3 momentti). Vaatimusta ei sovelleta rakennukseen, joka on hyväksytty
käyttöön otettavaksi viimeistään 20.5.2018. Ravitsemisliikkeiden osalta vaatimusta ei sovelleta
rakennukseen, joka on rakennettu ennen 1.6.2007.

