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I NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE JA IMMUNOPROFÜLAKTIKA 

Viimase 20 aasta jooksul on muutunud esinevate nakkushaiguste struktuur. Võrreldes 1997. aastaga 
vähenes suguliselt levivate, vaktsiin-välditavate nakkushaiguste ja viirushepatiitide osakaal ning 
suurenes soolenakkuste, puukidega levivate ja HIV-nakkuse osakaal. Viimaste 10 aasta jooksul 2 korda 
vähenes registreeritud nakkushaiguste absoluutarv, suurenes märgatavalt puukidega levivate nakkuste 
osakaal ning vähenes suguliselt levivate nakkuste osatähtsus. 
 

JOONIS 1. NAKKUSHAIGUSTESSE HAIGESTUMISE STRUKTUUR, 1997 & 2007 & 2017 

 
 
Aastal 2017 iseloomustasid nakkushaiguste levikut Eestis järgmised epidemioloogilised tendentsid: 
 
1. SOOLENAKKUSED 

JOONIS 2. SOOLENAKKUSTESSE HAIGESTUMISE STRUKTUUR, 1997 & 2007 & 2017 

 
 Soolenakkuste etioloogilises struktuuris moodustasid 2017. aastal viiruslikud soolenakkused 

(rotaviirusenteriit, Norwalk-viirusnakkus, adenoviirusenteriit) 58,1%. 
 Suurenes kampülobakterenteriidi osakaal haigestumise struktuuris, muude bakter-

soolenakkuste osatähtsus ei muutunud või vähenes.    
 Alates 2015. aastast on vähenenud 0-vanuse laste osakaal rotaviirusenteriidi haigestumise 

struktuuris; kui 2011.-2014. a 0-vanuse lapsed moodustasid 13-19% haigete üldarvust, siis 
2015.-2017. aastal nende osatähtsus oli 5,9-8,2%. 

 62,1% haigestunutest soolenakkushaigustesse olid lapsed vanuses 0-14 aastat. 
 63,9% haigestunutest soolenakkushaigustesse viibisid haiglaravil. 
 4,1% soolenakkuste juhtudest toimus nakatumine väljaspool Eestit. 
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2. NAKKUSHAIGUSTE PUHANGUD VIIE JA ENAMA HAIGUSJUHUGA 
Kokku registreeriti 2017. aastal 22 rühmaviisilist haigestumist viie ja enama haigusjuhuga. Haigestunute 
üldarv oli 689. Hospitaliseerimist vajas 155 inimest, mis moodustab 22% puhangutes haigestunud 
inimeste üldarvust. Surmajuhte oli 2. 
Puhangute iseloomustus levikuteede lõikes: 
Seitse esinenud haiguspuhangut levisid olmeliselt, neli alimentaarsel teel ja üksteist õhk-piisklevi 
puhangut. 
Puhangute iseloomustus etioloogilise struktuuri lõikes: 

 Norwalki viirusnakkus – 4 puhangut, haigestus 157 inimest, hospitaliseeriti 30. 
 Rotaviirusenteriit – 2 puhangut, haigestus 14 inimest, hospitaliseeriti 14. 
 Salmonelloos – 2 haiguspuhangut, haigestus 42 inimest, hospitaliseeriti 4. 
 Gripp – 5 puhangut, haigestus 114 inimest, hospitaliseeriti 78, kaks inimest suri. 
 Soole täpsustamata viirusnakkus – 2 haiguspuhangut, haigestus 183 inimest, hospitaliseeriti 2. 
 Toidumürgistus – üks haiguspuhang, haigestus 27 inimest, hospitaliseeriti 2. 
 Pneumoonia – 2 haiguspuhangut, haigestus 131 inimest, hospitaliseeriti 24. 
 Sarlakid – 3 haiguspuhangut, haigestus 21 inimest, hospitaliseeriti üks. 

 
Puhangute iseloomustus esinemise kohtade lõikes: 
Haigla – 6; koolieelne lasteasutus – 5; kaitsevägi – 3; kool – 2; hooldekodu - 3; asula – 1; kodukolle – 
1; söögikoht – 1. 
Puhangute esinemise sesoonsus kvartalite lõikes: I kv - 10; II kv - 5; III kv - 2; IV kv - 5. 
 
3. RIIKLIKU IMMUNISEERIMISKAVASSE KUULUVAD VAKTSIIN-VÄLDITAVAD NAKKUSHAIGUSED 
JOONIS 3. VAKTSIIN-VÄLDITAVASSE NAKKUSHAIGUSTESSE HAIGESTUMISE STRUKTUUR, 

1997 & 2007 & 2017 

 
 võrreldes 2016. aastaga haigestumine läkaköhasse mõõdukalt vähenes; läkaköha haigete 

keskmine vanus oli 2017. aastal 40 aastat;  
 ei ole registreeritud ühtegi punetiste haigusjuhtu; 
 registreeriti üks leetrite sissetoodud haigusjuht täiskasvanud isikul, kohaliku nakkuse levikut ei 

olnud. 
 
4. PUUKIDE VAHENDUSEL LEVIVAD NAKKUSHAIGUSED  

 Puukborrelioosi ehk Lyme’i tõve esinemissagedus püsib kõrgel tasemel, 2017. aastal 
registreeriti maksimaalne haigete arv peale 2012. aastat. 

 Puukentsefaliidi haigestumine võrreldes 2016. aastaga märgatavalt ei muutunud. 
 Suurem puukentsefaliidi nakatumisi toimus 2017. aastal Saaremaal, Harjumaal, Hiiumaal, 

Läänemaal ja Pärnumaal. 
 Suurem Lyme’i tõppe nakatumine leidis 2017. aastal aset Saaremaal, Harjumaal, Pärnumaal, 

Raplamaal ja Tartumaal. 
 

5. HIV-NAKKUS 
 HIV-nakkuse esmajuhtude arv ei muutunud 2016. aastaga võrreldes märgatavalt ning püsib 

epideemia tasemel. 
 Enamus uutest juhtudest registreeriti jätkuvalt Tallinnas ja Ida-Virumaal; 
 Levikuteed on teada 56,6% juhtudest, peamiseks levikuteeks on heteroseksuaalne vahekord 

(38,8% juhtudest). Narkootiliste ainete süstimisel nakatus oletuslikult 5,9% aasta jooksul 
avastatud HIV-positiivsetest, homoseksuaalselt 6,8%. 
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 Uute HIV-positiivsete keskmine vanus on kasvanud 21-st 2001. aastal (epideemia alguses) kuni 
37-ni 2016.-2017. aastal. 

 2015.-2017. aastal ei sündinud ühtegi HIV-positiivset last. 
  
6. VIIRUSHEPATIIDID JA SUGULISEL TEEL LEVIVAD HAIGUSED  

 A-viirushepatiiti haigestumine suurenes võrreldes 2016. aastaga 6,4 korda, 0,5-st 100 000 
elaniku kohta 2016. aastal 3,4-ni 100 000 elaniku kohta 2017. aastal; 77,8% haigusjuhtudes 
registreeriti 2. poolaastal Lõuna-Eestis; A-hepatiidi viiruse genotüüp 1A oli 25 juhul identne 
Euroopa MSM seas levinud viirusega. 

 2017. aastal registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi osakaal moodustab 5,2% ja kroonilise C-
viirushepatiidi osakaal 62,8% registreeritud hepatiitide üldarvust. 

 Registreeriti neli E-viirushepatiidi haigusjuhtu. 
 Sugulisel teel levivate haiguste esinemisel on vähenemise trend. 

 
7. NAKKUSHAIGETE HOSPITALISEERIMINE JA SUREMUS  

 100% hospitaliseerimist vajasid haiged järgmiste nakkushaiguste puhul: äge B-viirushepatiit, 
ehhinokokkoos, E-viirushepatiit, hantaviiruslik hemorraagiline palavik, kõhutüüfus, 
leegionärihaigus, leetrid, leptospiroos, listerioos, meningokokknakkus, muud viirusentsefaliidid 
ja -meningiidid ja teetanus.  

 Lõppes nakkushaigus surmaga 64 juhul. 
 
8. NAKKUSHAIGUSTE INFOSÜSTEEMI (NAKIS) KASUTAMINE 

 Tervishoiuteenuse osutajate sisestatud teatiste osakaal nakkushaige kohta on kasvutrendil ja 
moodustas mullu 80% (2016. aastal 72%, 2015. aastal 61%, 2014. aastal 58%, 2013 – 53%, 
2012 – 55%, 2011 – 43%). 

 Elektrooniliste teatiste nakkushaige kohta osakaal maakonniti: 10 maakonnas ja Narvas 
moodustasid elektroonilised teatised 80% ja rohkem. 

 Aktiivseks kasutajaks on 21 kliinilist laborit ja TA labor.  
 HIV teatised on olemas 50,2% 2017. aastal esmaselt avastatud HIV-positiivsetest. 
 Elektrooniliselt edastati 95% grippi/ÄRH haigestumisest andmetest (2016. a – 88%, 2015. a – 

77%, 2014. a – 60%, 2013. a – 53%). 
 
9. 2016/2017 GRIPI HOOAEG 
Eestis haigestus 2016/2017 hooajal grippi hinnanguliselt kuni 50 000 inimest. Ambulatoorsete 
haigestunute arvu osas osutus hooaeg üheks leebemaks, samas võrreldes käesolevat hooaega 
haigestumise raskuseastme järgi, on käesolev hooaeg ületanud kõik varasemad näitajad.  
 

JOONIS 4. GRIPILAADSETE VIIRUSNAKKUSTE ESINEMINE, HOOAEGADE VÕRDLUS 
20012/2013 – 2016/2017 

 
 
Terviseameti andmeil hospitaliseeriti raske gripi või gripiga seotud pneumoonia tõttu 1459 inimest. Seni 
oli maksimaalne arv 970 hooajal 2016/2017, neist vajas 110 intensiivravi (69 hooajal 2015/2017). 
Haiglaravi vajanud patsientide arv suurenes 35% ning intensiivravi vajanute arv kasvas 37%. Gripist 
tingitud tüsistuste tõttu on surnud 47 haigestunut (eelmistel hooaegadel oli maksimaalne surnute arv 
22). Gripi tüsistustest põhjustatud suremus on olnud ka varem üks kõrgemaid Euroopa Liidus. Viimasel 
hooajal oli suremus juba 3,2/105, kusjuures EL keskmine oli 0,56/105 (0,18 -1,52/105 ).  
Vaadeldava hooaja eripäraks võiks lugeda hooldekodudest intensiivravi osakonda sattunute kõrget 
arvu. 110 inimestest, kes sattus intensiivravile, olid 39 ehk 35,5% hooldekodude patsiendid, neist suri 
24, ehk 61,5 %.  
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10. REISIMISEGA SEOTUD NAKKUSHAIGUSED EESTIS 
2017. aastal registreeriti 173 sissetoodud haigusjuhtu (2016. a – 176). Nagu eelmistel aastatel, 
moodustasid enamiku sissetoodud haigusjuhtudest (65%) soolenakkused, mis levivad saastunud toidu, 
vee, käte või pindade kaudu: rotaviirusenteriit – 32, kampülobakterenteriit – 23, salmonelloos - 21, 
šigelloos – 12, A-viirushepatiit – 10, noroviirusnakkus – 5, E.coli soolenakkus – 3, kõhutüüfus - 2 juhtu 
jm. 
 
2017. a suurenes A-viirushepatiidi haigusjuhtude arv Eestis - registreeriti kokku 45 haigusjuhtu, millest 
10 olid reisimisega seotud (nakatumine toimus Indias, Madagaskari saarel, Malaisias, Bulgaarias, 
Venemaal, Hollandis, Leedus, Soomes ja Prantsusmaal). Võrdluseks - 2016. aastal registreeriti kokku 
7 haigusjuhtu, neist 3 olid reisimisega seotud.  
 
Sissetoodud noroviirusnakkuse, salmonelloosi, kampülobakterenteriidi, rotaviirusenteriidi haigusjuhud 
moodustasid väikese osa Eestis registreeritud samade haiguste juhtude üldarvust, kuid sissetoodud 
šigelloosi (ehk düsenteeria) haigusjuhud moodustasid enamiku Eestis registreeritud juhtude üldarvust: 
2017. aastal registreeriti Eestis kokku 16 šigelloosi haigusjuhtu, neist 12 oli seotud reisimisega (Gruusia 
2, India 2, Tai 2, Nepal, Indoneesia, Tadžikistan, Myanmar, Egiptus ja Keenia). Kõik Eestis diagnoositud 
kõhutüüfuse (2), malaaria (2) ja dengue viiruspalaviku (8) haigusjuhud olid 100% sissetoodud. 
Nakatumine toimus Lõuna- ja Ida-Aasia ning Aafrika riikides. 
 
2017. a registreeriti Eestis üks leetrite haigusjuht, mis oli seotud reisimisega Itaaliasse. Leetrite edasist 
kohalikku levikut ei olnud.  
 
Kõige sagedamini toovad reisijad Eestisse nakkushaigusi populaarsetest reisi- ja puhkekohtadest ning 
naaberriikidest. 2017. a registreeriti kõige rohkem Bulgaariast (14), Taist (14), Türgist (13) ja Egiptusest 
(12) sissetoodud haigusjuhtu ning naaberriikidest – Soomest (11) ja Venemaalt (9).  
 
Infot nakkusohtudest ja soovitatud ennetusmeetmetest leiab Terviseameti kodulehel rubriigist 
„Reisimine ja tervis“ http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html   
 
11. RIIKLIKU IMMUNISEERIMISKAVA TÄITMINE 
Vastavalt immuniseerimiskavale vaktsineeritakse lapsi kaheteistkümne nakkushaiguse vastu: 
tuberkuloos, B-viirushepatiit, difteeria, teetanus, läkaköha, poliomüeliit, mumps, punetised, leetrid, 
Haemophylius influenzae tüüp b, rotaviirusnakkus ja inimese papilloomiviirusnakkus (lisandus 
immuniseerimiskavasse 2018. a). 
Viimase kuue aasta jooksul on vaktsineerimistega hõlmatus olnud väikeses langustendentsis. 
Vaktsineerimisega hõlmatus 2-aastastel B-viirushepatiidi vastu moodustas 92,6%, difteeria, teetanuse, 
läkaköha, poliomüeliidi vastu - 93,8% ja Haemophylius influenzae tüüp b vastu – 94,0%, mumpsi, 
punetiste ja leetrite vastu - 93,3% (WHO soovitus on 95%). 2-aastaste laste seas jäi soovituslik 
hõlmatuse tase MMR vaktsineerimisega saavutamata Tallinnas, Harjumaal, Põlvamaal, Raplamaal, 
Läänemaal, Valgamaal, Võrumaal, Viljandimaal, Saaremaal, Tartumaal ja Pärnumaal. 
Tuberkuloosi vastu vaktsineeriti 2017. aastal 94,7% lastest vanuses 0 kuni 11 kuud (2016. a – 95,1 %). 
2017. aastal jätkusid probleemid immuniseerimise õigeaegsusega. 
2-aastaste laste hõlmatus esimese korduvvaktsineerimisega difteeria, teetanuse, läkaköha ja 
poliomüeliidi vastu moodustas 81,1% (2016. a - 82,4%). 
Hõlmatus teise korduvvaktsineerimisega difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi vastu oli 7-
aastastel lastel 78,7% (2016. a - 78,7%). 
Hõlmatus kolmanda korduvvaktsineerimisega difteeria ja teetanuse vastu 15-17-aastastel noorukitel 
suurenes võrreldes 2016. a ja moodustas 82,7% (2016. a - 80,2%). 
Hõlmatus leetrite, punetiste ja mumpsi korduvvaktsineerimisega 14-aastastel vähenes võrreldes 2016. 
aastaga ja moodustas 90,6% (2016. a - 91,5%). 
2016. aastaga võrreldes kasvas vaktsineerimistest keeldumiste arv kuni 0,3-0,4% võrra. 
2017. a korduvvaktsineeriti difteeria ja teetanuse vastu 24 288 täiskasvanut, neist 67,8% 
korduvvaktsineeriti seoses traumaga. Täiskasvanute difteeria-teetanuse vastane 
korduvvaktsineerimine on immuniseerimiskavas alates 2008. a.  
 

II KESKKONNATERVIS 

1.JOOGIVESI 
Riikliku  järelevalve all oli 2017. aastal 1362 veevärki. Terviseameti andmetel oli 2017. aastal Eestis 
ühisveevärgi vee püsitarbijaid ligi 1,2 miljonit.  Kokku saab 2017 aasta lõpu seisuga ühisveevärgist vett 
esialgsetel andmetel hinnanguliselt 90 % elanikest, mis on 0,5% rohkem kui 2016 aastal. Kõikidest 
ühisveevärkide omanikest on kohalike omavalitsuste poolt määratud vee-ettevõtjaks 760 veevärgi 

http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html
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omanikud, taolised veevärgid annavad vett hinnanguliselt 1 183 000 tarbijale (98,6% kõikidest 
ühisveevärgi püsitarbijatest). Ülejäänud 602 veevärgi omanikud ei ole kohalike omavalitsuste poolt 
määratud vee-ettevõtjaks, suurem osa neist varustab veega peamiselt juhutarbijaid või on väga väikese 
tootmismahuga.  

Eesti ühisveevärgid kasutavad joogiveeallikana peamiselt  põhjavett  
(59,5% püsitarbijatest), pinnaveest pärinev joogiveega varustatatakse 40,5% püsitarbijatest. Pinnavett 
töödeldakse joogiveeks kahes piirkonnas: Tallinnas saadakse suurem osa veest Ülemiste järvest, 
samuti saavad seda vett mitmed Tallinna lähiasulad (kokku ca 420 000 tarbijat) ja  Narva jõe vett 
kasutatakse Narva linnas (hinnanguliselt 61 000 tarbijat).  

TABEL 1. MITTEVASTAVA KVALITEEDIGA ÜHISVEEVÄRGI JOOGIVETT KASUTAVATE 
ELANIKE ARV (%) 

Aasta Mittevastavus 
mikrobioloogiliste 
näitajate osas (%) 

Mittevastavus 
keemiliste 
näitajate osas 
(%) 

Mittevastavus indikaatorite 
osas (%) 

2002 0,02 1,3 35,3 

2003 0,006 2,3 28 

2004 0,004 2,5 29,6 

2005 0,01 2 29 

2006 0,01 7 27 

2007 0,01 8,9 26 

2008 0,1 8,6 21,6 

2009 0,05 6,25 20,3 

2010 0,08 3,6 12,5 

2011 0,01 0,99 14 

2012 0 0,66 11,7 

2013 0 0,54 8,29 

2014 0 0,31 2,35 

2015 0 0,2 1,83 

2016 0,05 0,13 1,75 

2017 0* 0,1* 1,6* 

* 2017 a. andmed on hinnangulised ning tuginevad olemasolevate andmete ning varasemate andmete 
võrdlusel. 

2017. a oli Eestis 5 veevärki, kus mikrobioloogilised näitajad 2017. aasta 31.detsembri seisuga ei 
vastanud nõuetele. Püsitarbijad neis ei olnud. 

Tervisele potentsiaalselt ohtlike keemiliste näitajate osas ei vastanud 2017. aastal nõuetele esialgsetel 
andmetel 10 veevärki. 7 puhul puhul oli tegemist fluoriidide piirsisalduse ületamisega, ning kolmel juhul 
boori piirsisalduse ületamisega (nendest kahel esines nii boori kui ka fluoriidide piirsisalduse ületamine).  

2000 või rohkema tarbijaga  veevärkidest vastasid nõuetele mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate 
järgi kõik 56 veevärki, kuid nendest üks ei vastanud indikaatornäitajatele kehtestatud nõuetele, Sillamäe 
linna ühisveevärgis (13 889 tarbijat) esines probleeme kolooniate arvu 22°C juures kõikumisega.  
Mittekvaliteetse vee tarbijate arv kahaneb igal aastal. 

TABEL 2. ÜLE 2000 TARBIJAGA VEEVÄRGID JA NENDE ISELOOMUSTUS 

Aasta >2000 
tarbijaga 
veevärkide 
arv  

Neist nõuetele 
mittevastavaid  

Tarbijate arv, kes kasutab 
nõuetele mittevastavat 
vett >2000 tarbijaga 
veevärgis 

01.juuli.06 44 18 320 000 

31.dets.06 46 15 187 925 
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2007 46 15 162 084 

2008 53 12 156 448 

2009 50 8 139 668 

2010 52 7 132 840 

2011 52 6 119 355 

2012 52 4 89596 

2013 54 2 78981 

2014 55 1 15495 

2015 56 1 14143 

2016 56 1 13889 

2017 56 1 13889 

 

Ühisveevärgi tarbijad saavad oma veekvaliteediga tutvuda Terviseameti avalikus andmebaasis: 
http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV  

2. LOODUSLIK MINERAALVESI 
2017. oli Eestis viis tunnustatud looduslikku mineraalvett: müüginimetustega „Värska Originaal“ ja  
„Värska“, „Häädemeeste Goodmens“, „Haage“, „Värska Natural“  ning üks allikavee tootmisettevõte. 
Terviseamet teostas 2017. aastal kõigi nende veetootjate üle järelevalvet ning 2017. aasta lõpu seisuga 
vastasid kõik tunnustatud mineraalvee tootjat nõuetele. 

3. UJULAD  
2017. aastal oli Terviseameti järelevalve all 203 ujulat 394 basseiniga. Kooli ujulaid oli 32, koolieelse 
lasteasutuse ujulaid 50, üldkasutatavaid 101 ning muid ujulaid 20 (nt. haiglad, sanatooriumid, 
puhkeasutused, laevad jne), millest 4 Soome ja Rootsi vahel sõitvatel laevadel. 

TABEL 3. UJULATE ARV MAAKONNITI NING LIIGITI 2016 

MAAKOND 
UJULATE 
ARV 

BASSEINIDE 
ARV 

UJULA TÜÜP 

kool 
koolieelne 
lasteasutus üldkasutatav muu 

 Harjumaa 89 171 12 21 45 11 

 Hiiumaa 1 2 0 0 1 0 

 Ida-Virumaa 30 56 8 8 13 1 

 Jõgevamaa 4 8 0 0 3 1 

 Järvamaa 7 8 0 5 2 0 

 Läänemaa 3 8 0 0 3 0 

 Lääne-
Virumaa 9 17 1 2 6 0 

 Põlvamaa 4 7 0 1 2 1 

 Pärnumaa 14 44 1 3 9 1 

 Raplamaa 4 6 0 2 2 0 

 Saaremaa 11 20 3 1 6 1 

 Tartumaa 14 26 4 3 5 2 

 Valgamaa 2 4 1 0 1 0 

 Viljandimaa 6 8 2 2 1 1 

 Võrumaa 5 9 0 2 2 1 

  KOKKU 203 394 32 50 101 20 

 
JOONIS 5. UJULA TÜÜP PEAMISTE KASUTAJATE JÄRGI 

http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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Ujulate arv on alates 2011. aastast suurenenud. Võrreldes 2016. aastaga on ujulate arv suurenenud 7 
võrra ja basseinide arv 23 võrra (joonis 2). 2017. aastal avati näiteks Harjumaal kaheksa ja Viljandimaal 
kaks uut ujulat. Samuti lisandus olemasolevatesse veekeskustesse juurde väiksemaid basseine. 2017. 
aasta jooksul paar ujulat (nt City spaa, Lasnamäe tervisekeskus jt) erinevatel põhjustel, enamasti 
remondiks ka suleti.  Aastaringselt oli avatud 41 ujulat. Enamus ujulad olid suletud ajutiselt üheks kuni 
seitsmeks kuuks (talve- või suvekuudel puhkusteks, remondiks, jne).  
 

JOONIS 6. UJULATE ARV AASTATEL 2004-2016 

 
  

Terviseameti talituste inspektorid kontrollisid järelevalve käigus 2017. aastal 176 ujulat 350 korral. 
Ettekirjutusi tehti ujulate omanikele 4 ning märgukirju 106. Ettekirjutuste mittetäitmise tõttu määrati 
sunniraha 4 ujulale. Seoses ujulatega laekus Terviseametile 12 kaebust, millest 4 olid põhjendatud. 

Suurem osa ujulatest tegi basseinivee laboratoorseid uuringuid nõuetekohase sagedusega. Võrreldes 
2016. aastaga ei ole proovivõtu sageduse osas nõuetele vastavate basseinide arv  oluliselt suurenenud. 
Kui 2016. aastal ei olnud laboratoorsete uuringute sagedus piisav seitsme maakonna 50 ujula 95s 
basseinis (26% basseinides), siis 2017. a ei vastanud proovivõtu sagedus nõuetele kümne maakonna 
47 ujula 91 basseinis, mis teeb 23% kõigist basseinidest 

Sarnaselt varasematele aastatele oli ka 2017. aastal ujulatele kõige suuremaks probleemiks 
basseinivee nõuetekohase vaba ja seotud kloori taseme hoidmine. 2017. aastal 394 uuritud basseinist 
veekvaliteet mikrobioloogiliste näitajate osas 12 (neist 9 basseini puhul loeti bassein mittevastavaks, 
kuna aasta viimased proovid olid mittevastavad ning kordusproovi ei võetud) ning füüsikalis-keemiliste 
näitajate (peamiselt seotud ja vaba kloori) osas 391 basseinist 102 basseinis. 

 

JOONIS 7. MITTEVASTAVAKS HINNATUD BASSEINIDE % AASTATEL 2011-2017 

 
 

Võrreldes 2016. aasta andmetega on veekvaliteedi osas nõuetele mittevastavaks hinnatud basseinide 
arv mikrobioloogiliste näitajate osas suurenenud 7 võrra ja füüsikalis-keemiliste näitajate osas 
vähenenud 14 võrra.  
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Rohkem infot Terviseameti kodulehel: http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/jarelevalve-
tulemused.html 
 
3.1. SUPLUSVESI 

Terviseameti andmetel avati suplushooaeg 2017. aastal 52s avalikus supluskohas. Avalikest 
supluskohtadest 25 asub mere ääres ja 27 siseveekogude ääres.  

Suplusvee seiret tehti kogu suplushooaja jooksul kõigis supluskohtades. Lisaks avalikele 
supluskohtadele võeti suplusvee proove veel 54 suplusvee seirepunktist. Sellised seirepunktid asuvad 
veekogude ääres, kus on varem asunud supelrand või kus inimesed on harjunud käima suplemas, kuid 
mida omavalitsus (või mõni muu organisatsioon või ettevõte) ei ole soovinud korrastada ning avada 
avaliku supluskohana. Samas oli viimaste hulgas ka mõni üksik selline koht, mis vastab määruse 
tingimustele, kuid ei ole avatud kui ametlik supluskoht. 

Enne suplushooaja algust koostasid kõik ametlikud supluskohad seirekalendri ja kooskõlastasid selle 
Terviseametiga. Vastavalt määruse nõuetele tuleb võtta vähemalt üks proov enne suplushooaega ja 
kolm proovi suplushooaja jooksul, kusjuures proovide võtmise vaheline aeg ei tohi olla pikem kui neli 
nädalat. Samuti tuleb proovid võtta seirekalendris märgitud kuupäevadel või hiljemalt neli päeva pärast 
seirekalendris märgitud kuupäeva. Kõigis supluskohtades toimus suplusvee seire nõuete kohaselt. 
Sageli võeti rohkem proove kui määruses nõutud ning mõnes supluskohas mitmest erinevast 
seirepunktist.  

Supluskohtade veekvaliteet peab vastama Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määrus nr 74 „Nõuded 
suplusveele ja supelrannale” nõuetele. 

Võetud proovides jälgiti kahe indikaator bakteri Escherichia coli (E. coli) ja soole enterokokkide hulka. 
Tegemist on tavaliste ja levinud bakteritega, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade 
soolestikus. Seega enamus nende bakterite vorme on ohutud, kuid nende hulgas võib esineda 
mõningaid vorme või teisi mikroorganisme, mis võivad põhjustada haigestumisi. Kuna soole enterokokid 
ja E. coli bakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad head indikaatororganismid 
vees võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel. 

Lisaks mikrobioloogilistele uuringutele kontrolliti veepinna puhtust ka visuaalselt. Kontrolliti, et veepinnal 
või rannas ei oleks nafta- või õlijääke, klaasi-, plastiku- kummi- ja muude jäätmete olemasolu. Ka jälgiti 
potentsiaalselt toksiliste sinivetikate põhjustatud õitsengute esinemist. 

Suplushooaja jooksul võeti 470 suplusveeproovi, neist avalikest supluskohtadest 292 proovi. 
Terviseameti järelevalve käigus võeti 166 suplusvee proovi. Kõigist võetud proovidest oli mittevastavaid 
28. Avalikest supluskohtadest võetud proovidest ei vastanud nõuetele 19 ehk 6,51% (2016. aastal oli 
27 mittevastavat proovi ehk 8,26%).   

 
TABEL 4. AVALIKE SUPLUSKOHTADE SUPLUSVEE PROOVIDE JA MITTEVASTAVATE 

PROOVIDE ARV 2017. A 

 Supluskohtade arv Proovide arv 
Mittevastavate 
proovide arv 

Mittevastavuse  
protsent (%) 

Meri 25 137 8 5,84 

Siseveekogud 27 155 11 7,10 
KOKKU 52 292 19 6,51 

Kokku teostati  mõlema mikrobioloogilise näitaja määramiseks 940 analüüsi ning 28 neist ületas 
kehtivaid norme ehk 2,98% analüüse ei vastanud nõuetele (tabel 3). 
 

TABEL 5. SUPLUSVEE ANALÜÜSIDE JA MITTEVASTAVATE ANALÜÜSIDE ARV 2017. A 

 Analüüside arv 
Mittevastavate 
analüüside arv 

Mittevastavuse protsent 
(%) 

Meri 384 8 2,10 

Siseveekogud 556 20 3,60 

KOKKU 940 28 2,98 

 
Soole enterokokid ületasid normi 26 proovis. Nende hulk ületanud proovides oli 101–15000 pmü/100 ml 
(piirnorm 100 pmü/100 ml). E. coli ületas normi 12 proovis, nende hulk normi ületanud proovides oli 
1001-15000 pmü/100 ml (piirnorm 1000 pmü/100 ml). E. coli on värske fekaalse päritoluga reostust 

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/jarelevalve-tulemused.html
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/jarelevalve-tulemused.html
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tõestav mikrobioloogiline näitaja. Samal ajal soole enterokokid on väliskeskkonnas vastupidavamad 
mikroorganismid ja selle tõttu nende esinemine viitab reostuse vanemale iseloomule. 
Võrreldes eelmise aastaga oli 2017. aastal mittevastavate analüüside arv soole enterokokkide osas 
väiksem, aga E. coli osas rohkem kui kaks korda suurem (tabel 4 ja 5, joonis 1). Üheks suurenenud 
mittevastavate proovide arvu põhjuseks võib pidada ka sajust ja jahedamat suve. 
 

TABEL 6. MITTEVASTAVATE ANALÜÜSIDE ARV (2008-2017) 

Aasta Soole enterokokid Escherichia coli 

2008 46 9 

2009 15 5 

2010 19 8 

2011 21 10 

2012 16 3 

2013 24 5 

2014 15 3 

2015 8 4 

2016 30 5 

 

TABEL 7. SUPLUSVEE NÕUETELE MITTEVASTAVATE MIKROBIOLOOGILISTE ANALÜÜSIDE 
PROTSENT 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(%) 3,71 2,53 2,58 3,21 2,18 3,13 1,86 1,25 3,51 2,98 

 

JOONIS 8. SUPLUSVEE NÕUETELE MITTEVASTAVATE MIKROBIOLOOGILISTE ANALÜÜSIDE 
PROTSENT 

 
 
3.2. SUPLUSKOHTADE HINDAMINE JA KLASSIFITSEERIMINE 

Vastavalt suplusvee määrusele nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale” tuleb suplusvee kvaliteeti 
hinnata ja supluskohad klassifitseerida peale iga suplushooaja lõppu. Supluskohad klassifitseeritakse 
nelja kvaliteediklassi: „väga hea”, „hea”, „piisav” ja „halb”. 

Supluskoha vee klassifitseerimiseks koostatakse seireandmete kogu, mis koosneb minimaalselt 16 
suplusvee proovist (määratud soole enterokokid ja E. coli bakterid), mis on võetud viimase nelja 
järjestikuse aasta jooksul. Proovide väärtustest arvutatakse vastavalt määruse lisas 2 toodud valemile 
protsentiilid. Iga supluskoha kohta arvutatakse neli protsentiili: 90-protsentiil nii E. coli kui soole 
enterokokkide jaoks ning 95-protsentiil samuti nii E. coli kui soole enterokokkide jaoks. Nende nelja 
protsentiili alusel määratakse suplusveele vastav klass.  Lisaks  tuleb arvestada seda, kas supluskoht 
asub siseveekogu ääres või mereääres, kuna määrus kehtestab erinevad piirmäärad siseveekogude ja 
mereäärsete supluskohtade veekvaliteedi klassidele. Kusjuures mereäärsetele supluskohtadele on 
kehtestatud oluliselt rangemad piirnormid kui siseveekogu ääres paiknevatele supluskohtadele.  

3,71

2,53 2,58

3,21

2,18

3,13

1,86 1,25

3,51

2,98

0

1

2

3

4

5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Aasta

Nõuetele mittevastavate mikrobioloogiliste analüüside protsent

https://www.riigiteataja.ee/akt/13250886


13 
 
2017. aastal klassifitseeriti enamus supluskohti (37) klassi „väga hea”, 7 klassi „hea”, 3 klassi „piisav” ja 
4 klassi „halb“. Narva Joaoru rannale ei saanud klassi määrata, kuna puuduvad nelja järjestikuse aasta 
suplusvee kvaliteedi andmed. Narva Joaoru rand taasavati  2015. aastal, olles eelnevalt 2013. ja 2014. 
a suletud ehitustöödeks. Proovivõtu sagedus ei vastanud Saaremaa Mändjala rannas, kus kahe proovi 
võtmise vahele jäi 48 päeva (12. juuni proov jäi võtmata ning 10. juuli proov võeti 7 päeva ettenähtust 
hiljem), Ida-Virumaa Narva-Jõesuu rannas, kus kahe proovi võtmise vahele jäi 2014. aastal 40 päeva 
ning Hiiumaal Kassari rannas, kus kahe proovi võtmise vahele jäi 2016. a 56 päeva (vastavalt nõuetele 
ei tohi kahe proovi võtmise vahele jääda rohkem kui kuu ehk 31 päeva). Muidu kõigi kolme ranna 
veekvaliteet vastab klassile „väga hea“. Kokku muutus 2017. aastal kümne supluskoha klass – kolme 
oma (Võsu rand, Kunda rand ja Kuressaare rand) paremaks ja seitsme (Stroomi rand, Kakumäe rand, 
Vasikaholmi rand, Aafrika rand, Põlva rand, Raeküla rand ning Anne kanal) halvemaks. 

„Halba” klassi klassifitseeriti mereäärsed supluskohad Tallinnas asuv Pelgurand/Stroomi rand ja 
Pärnumaal asuv Raeküla rand ning siseveekogu ääres asuvad Anne kanal Tartus ja Põlva rand Põlvas. 
Anne kanali ja Stroomi ranna puhul ületasid E. coli ning Põlva ja Raeküla ranna puhul soole 
enterokokkide 90-protsentiili väärtused „piisava” klassi piirnormi. Protsentiilide väärtuste mittevastamise 
põhjuseks on E. coli või soole enterokokkide sisalduste suur erinevus proovides: Stroomi ranna puhul 
1st kuni 3100ni, Raeküla ranna puhul 2st 700ni, Anne kanali puhul 5st 1970ni ning Põlva ranna puhul 
1st 15000ni. Üksikute proovide piirmäärade ületamisi on olnud paaril korral kõigis kolmes rannas. 
Stroomi ranna proovidest ületasid piirnormi 2017. aastal ühes proovis soole enterokokid kui ka E. coli 
ja teises proovis vaid E. coli. Raeküla rannas on kolmel viimasel aastal 1-2 proovis ületanud soole 
enterokokid piirnormi. Põlva rannas on ületanud piirnormi soole enterokokid kahes proovis 2016. aastal 
ja 2017. aastal ning E. coli ühes proovis 2017. a. Anne kanali proovidest ületasid piirnormi 2016. a üks 
proov soole enterokokkide  osas ja 2017. aastal kaks proovi soole enterokokkide ja E. coli osas. 
Piirnormide ületamiste põhjused ei ole teada. Põlva ranna 12. juuli proovi mittevastavus võib olla seotud 
tugevate vihmavalingutega, mis kandsid kaldalt vette rohkelt orgaanilist ainet ning suur kogus sadevett 
võis põhjustada kanalisatsiooni pumplate ülevoolu, mille tulemusena reovesi võis jõuda veekogudesse. 

Kui supluskoht on klassifitseeritud „halvaks” peab supluskoha omanik või valdaja rakendama piisavaid 
kvaliteedijuhtimise meetmeid: Nt teavitama suplejaid, andma soovituse mitte supelda, tegema kindlaks 
„piisava” kvaliteedi mittesaavutamise põhjused ning rakendama vastavaid meetmeid veekvaliteedi 
parandamiseks. 
 

JOONIS 9. SUPLUSKOHTADE KLASSID 2017 
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Supluskohtade 2017. a klassid Terviseameti kodulehel: 
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi/suplusvee-kvaliteet.html 
 

4. HARIDUS- JA SOTSIAALASUTUSED 
2017. a oli haridus- ja sotsiaalasutuste valdkonnas Terviseameti järelevalve all olevaid tegutsevaid 
objekte kokku 2057, neist kontrolliti 1553 objekti ehk 75 % tegutsevatest objektidest.  
 
Kokkuvõte ei sisalda  tervishoiu- ja kinnipidamisasutusi toitlustavate objektide statistikat. Koos 
tervishoiu- ja kinnipidamisasutusi toitlustavate objektidega (kokku 66) oli tegutsevaid objekte haridus- ja 
sotsiaalasutuste valdkonnas kokku 2123.  
 
Vaadati läbi 13 detailplaneeringut, detailplaneeringutele anti 3 seisukohta. Läbi vaadati 153 projekti ning 
väljastati 77 ehitise kasutuselevõtmise ja 167 terviseohutuse hinnangut. Aasta jooksul koostati 104 
märgukirja. Tehti 6 ettekirjutust: kaks koolidele ja neli ööpäevaringsetele täiskasvanute 
üldhooldekodudele.  

Registreeriti 47 kaebust, neist koolides 15, koolieelsetes lasteasutustes 20, erihoolekandeteenuste 
kohta üks, täiskasvanute üldhooldekodude kohta üks, lapsehoiuteenuse kohta üks ja muude1 objektide 
kohta 9 kaebust. Põhjendatuks osutus 19 kaebust: 8 kooli, 8 koolieelsete lasteasutuste ja 3 muude 
objektide kohta. Koolides olid kaebused seotud peamiselt õppekorralduse ja toitlustamisega. Kaevati 
raskete koolikottide ja suure õppekoormuse üle. Koolieelsetes lasteasutustes ei oldud rahul 
toitlustamisega. Lisaks esitati kaebusi muude asutuste siseõhu, tolmu, müra kohta.  

 
4.1. KOOLIEELSED LASTEASUTUSED 
Võrreldes 2016. aastaga kasvas veidi koolieelsete lasteasutuste arv. 2017. aastal oli tegutsevate 
objektidena järelevalve all 740 koolieelset lasteasutust (2016. a 731, 2015. a 741, 2014. a 731, 2013. a 
725, 2012. a 709), neist kontrolliti 706 objekti ehk 95 % (2016. a 703 ehk 96%, 2015. a 729 ehk 98%, 
2014. a 716 ehk 98 %, 2013. a 656 ehk 90 %).  

Parma deklaratsiooni indikaatornäitajate järgi hinnatakse Terviseametis visuaalselt alates 2012. a 
koolide, koolieelsete lasteasutuste, asenduskodu- ja lapsehoiuteenuse osutamise kohtade ning laste 
hoolekandeasutuste ja noortelaagrite elu- ja õppekeskkonna seisundit.  

Tabel 1 võtab kokku talituste järelevalve all olevate haridus- ja sotsiaalasutuste valdkonna objektide 
vastavuse Parma deklaratsiooni indikaatornäitajate järgi. Võrdluseks on kõrval toodud 2016. a näitajad. 
 

TABEL 8. KOOLIEELSETE LASTEASUTUSTE TERVISEKAITSEALANE HINNANG PARMA 
INDIKAATORITE JÄRGI 

Koolieelsed lasteasutused       
Osakaal asutuste 
üldarvust 

Indikaatorid       2016 2017 

Isikliku hügieeni tingimused tagatud       100% 99% 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud       100% 100% 

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv       0% 0% 

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused on 
tagatud       99% 99% 

Viibimine hoonetes, kus on niiskus ja hallitus       1% 2% 

Viibimine hoonetes, kus on piisav ventilatsioon       96% 95% 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 
tehisvalgustus       97% 96% 

Tulemuse põhjal võib olukorda hinnata heaks. 
 
4.2. KOOLID 
2017. aastal oli Terviseameti järelevalve all tegutsevate objektide nimekirjas 568 kooli, neist kontrolliti 
286 ehk 50 % (2016. a 581, neist kontrolliti 532 ehk 92%, 2015. a 586, neist kontrolliti 415 ehk 71 %, 
2014. a 590, neist kontrolliti 431 ehk 73 %, 2013. a 593, neist kontrolliti 380 kooli ehk 64 %). 

                                                                 
1 „Muud“ on valdkonna alla  kuuluvad objektid, mille kohta ei ole kehtestatud TA inspektorite tööd reguleerivaid määruseid (huvikoolid; sotsiaalkeskused; 

toitlustamiseta kutsekoolid; spordihooned, mis ei kuulu koolile, spordiklubid, tantsustuudiod, mängutoad jms) kuid mida külastatakse kas terviseohutuse hinnangu 

andmiseks või kaebuste/pöördumiste puhul. Kontrollitakse tarbijakaitse seaduse alusel, arvestades head tava. 

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi/suplusvee-kvaliteet.html
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TABEL 9. KOOLIDE TERVISEKAITSEALANE HINNANG PARMA INDIKAATORITE JÄRGI 

Koolid           

Indikaatorid       2016 2017 

Isikliku hügieeni tingimused tagatud       99% 99% 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud       99% 99% 

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv       0% 0% 

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused        99% 99% 

Viibimine hoonetes, kus on niiskus ja hallitus       2% 2% 

Viibimine hoonetes, kus on piisav ventilatsioon       92% 92% 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 
tehisvalgustus       96% 98% 

Tulemuse põhjal võib olukorda hinnata heaks. 
 
4.3. SOTSIAALASUTUSED 
2017. aastast kajastatakse tegutsevate objektidena ainult ööpäevast teenust pakkuvaid asutusi. 2016. 
aasta aruandes olid sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutajad arvestatud hoolekandeasutuste hulka, 
kuid 2017.aasta aruandes kajastatakse ainult neid sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutajaid, kellele 
väljastati terviseohutuse hinnang. Erihoolekandeteenuste all on toetatud elamise teenus, kogukonnas 
elamise teenus ja ööpäevaringne erihooldusteenus.  
 
Tegutsevate sotsiaalobjektide arv 2017. aastal:  

 Lapsehoiuteenuse pakkujad, 262  (2016. a 293, 2015. a 282, 2014. a 264); 

 Asenduskoduteenuse pakkujad, 72 (2016. a 68, 2015. a 68, 2014. a 57); 

 Erihoolekandeteenuse pakkujad, 156 (2016. a 153, 2015. a 149, 2014. a 132), millest 
ööpäevaringse erihooldusteenuse pakkujad 54; 

 Täiskasvanute ööpäevaringsed üldhooldekodud , 169 (2016. a 166) 

 Muud hoolekandeteenuste pakkujad: 
varjupaigad, tugikodud, turvakodud lastele ja täiskasvanutele 37 

 Ööpäevane sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus 28 
 
Lapsehoiuteenust pakkuvatest objektidest enamus asub Tallinnas ja Tartus. 2016. aastaga võrreldes 
on langenud lapsehoiuteenuste pakkujate arv (vastavalt 293 ja 262 tegutsevat objekti) – seda seoses 
lasteaedade arvu tõusuga (2016. a 731 ja 2017. a 740 tegutsevat). 

Täiskasvanute üldhooldusteenuse järele püsib suur nõudlus. Sellest tulenevalt on osa ruume asutustes 
ülerahvastatud. Asutustes napib hooldajaid. Suur osa teenusel olevatest klientidest on lamajad või 
vajavad liikumisel abi.  

2017 viidi valdkonnas läbi kaks sihtuuringut. Uuringud korraldas keskkonnatervise osakond, ellu viisid 
aga talitused. 
 
„Sihtuuring „Asenduskoduteenuse vastavus tervisekaitsenõuetele”.  
Eesmärk oli hinnata asenduskoduteenuse vastavust sotsiaalministri 20.07.2007 määrusega  nr 59 
„Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“ kehtestatud tervisekaitsenõuetele. 
Uuring viidi läbi läbi 2017. aasta I-III kvartali jooksul. Kaasati kõik teenusepakkujad. 
 
2) „Sihtuuring "Lapsehoiuteenuse vastavus tervisekaitsenõuetele“ 
Eesmärk oli hinnata lapsehoiuteenuse vastavust sotsiaalministri 12.03.2007 määrusega nr 28 
„Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“ tervisekaitsenõuetele.  
Uuring viidi läbi 2017. aasta I-IV kvartali jooksul. Uuriti kõiki teenusepakkujaid ida ja lääne piirkonnast,  
50 % teenusepakkujatest lõuna piirkonnast ja 25 % põhja piirkonnast. Piirkonniti uuritud 
teenusepakkujate arv erines seetõttu, et uuritud asutuste arv oleks võrreldav ja koormus talitustele 
uuringuga seoses proportsionaalne. 
 
Sihtuuringute kokkuvõtted: http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/infomaterjalid-ja-
sihtuuringud.html 

 

5. TEENUSTE TERVISEOHUTUS 

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/infomaterjalid-ja-sihtuuringud.html
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/infomaterjalid-ja-sihtuuringud.html
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2017. a oli Terviseameti järelevalve all olevaid tegutsevaid objekte teenuste valdkonnas kokku 4155. 
Kontrolliti 777 objekti, mis moodustab 19 % arvel olevatest objektidest.  

 

 

TABEL 10. TUTVUSTAB 2017. AASTA TEENUSTE TERVISEOHUTUSE VALDKONNA 
JÄRELEVALVE ÜLDANDMEID. 
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Kokku 4155 777 272 22 9 

Majutusettevõte  1592 281 14 3 0 

Ilu- ja isikuteenuse ettevõte 2511 475 258 19 9 

Laevapere liikme laeval majutamise 
tingimused (sh toitlustamine) 

14 7 0 0 0 

Reisiteenused 38 14 0 0 0 

 

5.1. ILU- JA ISIKUTEENUSED 
Kokku kontrolliti 2017. aastal 475 ettevõtet (19 %). Järelevalve käigus kontrolliti ettevõtete vastavust 
sotsiaalministri 20.12.2000 määruse nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“ 
nõuetele.  

Enamlevinud puudused ilu- ja isikuteenuste valdkonnas:  

 puudulikud teenindajate teadmised hügieenist, desinfektsioonist, instrumentide 
sterilisatsioonist, ebapiisav instrumentide töötlemine;  

 on märgatud tuimestite kasutamine iluteenuste käigus; 

 ruumide nõuetele mittevastav valgustus ja ventilatsioon;  

 teenindajate kehtivate tervisetõendite puudumine; 

 esmaabiapteekide puudumine;  

 solaariumide UV-seadmete tehniliste passide või lampide vahetuse aktide puudumine.   
 

Lisaks rutiinsele järelevalvele korraldas terviseamet 2017. aastal ilu- ja isikuteenuste valdkonnas 
sihtuuringu „Hügieeninõuete tundmine“, mille sihtgrupiks olid maniküüri- ja pediküüriteenuse osutajad.  

Samuti jätkusid solaariumisalongides UV-seadmete kogukiirgustiheduse mõõtmised sihtuuringu 
„Solaariumites UV- seadmete kiirgustiheduse mõõtmine“ raames.  

 

5.2. MAJUTUSTEENUSED 
Kokku kontrolliti 281 ettevõtet, mis moodustab ~18% terviseameti arvel olevate majutusettevõtete 
üldarvust. 

Inspekteerimise käigus avastatud peamised puudused: tegemata joogivee proovid, töötajate aegunud 
tervisetõendid, esmaabivahendite puudumine, hügieeninõuete mittetäitmine. Puuduste likvideerimiseks 
teenuse osutajaid nõustati, 14 korral tehti märgukirjad.   

 

5.3. REISITEENUSED 
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2017. aasta jooksul kontrolliti 38 rongist 18. Samuti kontrolliti  laeval meeskonnaliikmete majutamist ja 
toitlustamist 7 Eesti lipu all töötaval reisilaeval. Inspekteerimise käigus puudusi ei avastatud.  

 

6. TOITLUSTAMINE 
2017. aastal oli Terviseameti järelevalve all olevaid tegutsevaid objekte toitlustamise valdkonnas kokku 
1984. Kontrolliprioriteetide määratlemisel võeti arvesse valdkonna eripärasi ning varasemate kontrollide 
tulemusi. Tabel 11. tutvustab 2017. aasta toitlustamise korraldamise valdkonna järelevalve üldandmeid.  

TABEL 11. TOITLUSTAMISE KORRALDAMISE JÄRELEVALVE 2017 

 

T
e
g
u
ts

e
v
a
te

 
o

b
je

k
ti
d

e
 

a
rv

 

K
o
n
tr

o
lli

tu
d
 

o
b
je

k
ti
d

e
 

a
rv

 

M
ä
rg

u
k
ir

ja
d

e
 a

rv
 

Kaebused 

Ü
ld

a
rv

 

O
b
je

k
ti
iv

s
e
lt
  

k
o
n
tr

o
lli

tu
d

 

P
õ
h

je
n
d
a
tu

d
 

Toitlustamine koolieelsetes 
lasteasutustes 

740 522 10 8 1 4 

Toitlustamine koolides 568 259 56 11 0 4 

Toitlustamine kutsekoolides (põhikooli 
baasil) 

28 1 0 1 0 0 

Toitlustamine noortelaagrites 25 21 0 0 0 0 

Toitlustamine lapsehoidudes 
(sihtuuringu raames) 

262 154 0 0 0 0 

Toitlustamine asenduskodudes 
(sihtuuringu raames) 

72 69 1 0 0 0 

Toitlustamine ööpäevaringsetes 
üldhooldekodudes 

169 154 2 2 0 0 

Toitlustamine ööpäevaringsetes 
erihoolekandeasutustes 

54 38 0 1 0 0 

Toitlustamine tervishoiuasutustes 49 8 0 0 0 0 

Toitlustamine kinnipidamisasutustes 17 3 1 4 0 0 

 

6.1. TOITLUSTAMISE KORRALDAMINE KOOLIEELSETES LASTEASUTUSTES 
2017. aastal kontrollis Terviseamet 522 lasteaeda (70% lasteaedadest).  

Kontrollitud lasteaedadest 79,7 % vastas nõuetele nii toiduenergia kui ka põhitoitainete teoreetiline 
sisaldus. Puudusi avastati menüü teoreetilise energeetilise sisalduse või põhitoitainete optimaalse 
osakaalu osas. Kontrollitud lasteasutustest 18,3 % esines puudusi toiduenergia ja/või põhitoitainete 
sisalduse osas (mõned vaadeldavatest parameetritest võisid olla normist kõrgemal või madalamal); 2 
% asutusi ei vastanud nõuetele. Seoses avastatud puudustega toitlustajaid nõustati, menüüd viidi 
vastavusse nõuetega.  

Menüü koostamise osas vastas kehtivatele nõuetele 96,1 % kontrollitud asutustest. Põhiliseks 
puuduseks oli värske kala ning värskete puu- ja köögiviljade vähene kasutamine.  

Dokumentatsiooni osas olid lasteaedades enamasti nõuded täidetud (95,7 %). 

Nõuded toidu serveerimisele ja einestamisruumidele olid täidetud peaaegu kõigis lasteaedades (99,8 
%).  
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6.2. TOITLUSTAMISE KORRALDAMINE KOOLIDES 
2017. aastal kontrolliti toitlustamise korraldamist 259 koolis (45 % koolidest).  

Üldnõuded toitlustamise korraldamisele olid täidetud 96 % kontrollitud asutustes.  

Nõuded toiduenergia ja põhitoitainete sisaldusele olid täidetud 87 % kontrollitud asutustest.  

Menüü koostamise osas vastas nõuetele 89 % koolidest.  

Dokumentatsiooni vormistamise osas olid nõuded täidetud 91% koolides.  
Nõuded toidu serveerimisele olid peaaegu kõigis koolides täidetud 98%.  

 

6.3.TOITLUSTAMISE KORRALDAMINE NOORTELAAGRITES  
Lähtudes sotsiaalministri 23. märtsi 2012. a määruse nr 7 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ 
nõuetest kontrolliti toitlustamise korraldamist 21 noortelaagris.  Nimetatud määruse nõuete kohaselt 
peab noori toitlustama kindlaksmääratud kellaaegadel neli korda päevas. Söögiaeg peab kestma 
vähemalt 30 minutit ja toidukordade vahe ei tohi ületada nelja tundi. Kohtade arv söögisaalis peab 
võimaldama kõikide noorte toitlustamist ühe tunni jooksul.  

Inspekteerimise käigus puudusi toitlustamise korraldamises ei avastatud.   

 

6.4. TOITLUSTAMISE KORRALDAMINE HOOLEKANDEASUTUSTES 
2017. aastal kontrolliti toitlustamise korraldamist 154 ööpäevaringses üldhooldekodus. 

Kontrolli tulemustest selgus, et menüü koostamisel lähtutakse kehtivatest nõuetest, arvestatakse 
hoolealuste seisundiga, vajadusel toit peenestatakse.  

Üldine levinud olukord, mida märgati järelevalve käigus, et hooldekodude klientidele toovad külalised 
palju maiustusi, mida hooldekodude personalil on keeruline piirata.  

Laste toitlustamise korraldamist hoolekandeasutustes kontrolliti 2017. aastal sihtuuringu 
„Asenduskoduteenuse vastavus tervisekaitsenõuetele“ raames. Uuringu põhiline tähelepanek, et 
asenduskodudes, kus on tegemist peretüüpi asutustega, ei planeerita menüüd kaheks nädalaks ette 
ning arvestatakse maksimaalselt laste toitumisharjumuste ja –eelistustega (nii, nagu kodudes). Uuringu 
tulemused on avaldatud Terviseameti veebilehel: 
http://terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/A_20180404_Asenduskoduteenuse_uuringu_luhi
kokkuvote..pdf  

 

6.5. TOITLUSTAMISE KORRALDAMINE TERVISHOIUTEENUST OSUTAVATES ASUTUSTES 
Toitlustamise korraldamist tervishoiuteenust osutavates asutustes kontrollitakse sotsiaalministri 
14. novembri 2002. a määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- 
ja hoolekandeasutuses“ alusel. 2017. aastal kontrolliti 8 asutust. Inspekteerimise käigus puudusi ei 
avastatud.  

6.6. TOITLUSTAMISE KORRALDAMINE KINNIPIDAMISASUTUSTES 
Valdkonda reguleerib sotsiaalministri 31.12.2002. a määrus nr 150 „Toidunormid 
kinnipidamisasutustes“. Toidunormide täitmist kinnipidamisasutustes kontrolliti 2017. aastal kolmes 
asutuses. Inspekteerimise käigus avastati ühes vanglas puudused toiduenergia osas. Samuti olid 
tasakaalustamata toitained mõnede kinnipeetavate rühmade puhul. Vanglale tehti märgukiri, samuti on 
plaanis teha järelkontroll. 

7. KESKKONNATERVISE ANDMEBAAS 
2017.aastal lõpetas riskihindamise büroo eelneval aastal alustatud keskkonnatervise andmebaasi (KTA; 
http://kta.sm.ee/) aruande ja indikaatorite käsiraamatu koostamise. Aruande eesmärk on anda ülevaade 
keskkonnatervise seisukorrast Eestis ja selle viimaste aastate trendidest. Aruandes on erilist tähelepanu 
pööratud erinevatele keskkonnateguritele ja nende võimalikule toimele inimese organismile. Tegemist 
on esimese aruandega ja ülevaadet koostatakse iga kolme aasta tagant. Aruanne on tutvumiseks edasi 
saadetud ka Terviseameti (TA) koostööpartneritele.   

http://terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/A_20180404_Asenduskoduteenuse_uuringu_luhikokkuvote..pdf
http://terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/A_20180404_Asenduskoduteenuse_uuringu_luhikokkuvote..pdf
http://kta.sm.ee/
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8. PROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSED 
Seoses põlevkivi arengukava 2016-2030 ja rakendusplaaniga käivitati projekt „Metoodika 
väljatöötamine ja rakendamine välisõhuseisundi ning  lapseea astma ja teiste allergiahaiguste vahelise 
seoste leidmiseks põlevkivitööstusest mõjutatud aladel“. Projekti tööde läbiviimine jääb 2018. aastasse. 
Projekt lõppeb 2019.aastal.  
 
 
Osaletakse järgnevates rahvusvahelistes võrgustikes ja projektides: 

 COST - Tööstuslikult saastunud alad ja tervis (Industrially Contaminated Sites and Health 
Network (ICSHNet) http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1408).  

 IPCHEM M4 (Information Platform for Chemical Monitoring; 
https://ipchem.jrc.ec.europa.eu/RDSIdiscovery/ipchem/index.html).  

 Joint Action on Tobacco Control.  

 

III KEMIKAALIOHUTUS 

1. BIOTSIIDID 
Biotsiidimääruse rakendamise eesmärk on ühtlustada biotsiidide siseturu toimimist Euroopa Liidus 
(edaspidi EL) ja tagada biotsiidide ohutu kasutus elanikkonna seas. Selle eesmärgi tagamiseks Eestis 
tehakse turul kättesaadavaks ainult need biotsiidid, millele on väljastatud biotsiidimääruse kohaselt luba. 
Terviseameti menetlused tagavad, et nii elanikkonnale kui kutselistele kasutajatele kättesaadavaks 
tehtavate biotsiidide omadused ja toime on hinnatud. Samuti anname taotlejatele soovitusi korrektse ja 
asjakohase toote märgistuse koostamisel, et kasutajatel oleks piisav teave biotsiidi kasutamise ning 
ohtude kohta, et hoiduda riskist tervisele ja keskkonnale. 2017. aastal esitati terviseametile 79 
biotsiidimääruse kohast (toimeained on kantud heakskiidetud toimeainete nimekirja) taotlust 12 
erinevaks menetluseks (joonis 1). Väljastati 34 luba ja 8 otsust. 

Biotsiidiseaduse kohaselt tuleb üleminekuperioodil isikul, kes teeb Eesti turul kättesaadavaks biotsiidi, 
taotleda registreerimistunnistust. 2017. aasta jooksul väljastati 138 biotsiidi registreerimistunnistust. 
Suur osa menetlusele kuluvast ajast läheb toote etikettide vastavuskontrolliks reguleerivate 
õigusaktidega sh CLP- ja REACH-määrustega.  

Vastavalt loa taotluse liigile viiakse kooskõlas biotsiidimäärusega Terviseametis läbi erinevaid 
menetlusi. 

JOONIS 10. TAOTLUSTE ARV 2017. AASTAL

 

Joonisel toodud taotluste liigid: 
NA-RNL – riikliku loa uuendamine 
SN-NOT – lihtsustatud korras loa saanud biotsiidi Eestis kättesaadavaks tegemine 
NA-MRS – järjestikku vastastikuse tunnustamise korras riikliku loa taotlus 
NA-MRP – paralleelse vastastikuse tunnustamise korras riikliku loa taotlus 
NA-MIC – riikliku loa vähem tähtis muudatus 
NA-MAC – riikliku loa oluline muudatus 
NA-BBS – samade omadustega biotsiidile riikliku loa taotlus järjestikku 
NA-BBP – samade omadustega biotsiidile riikliku loa taotlus paralleelselt 
NA-ADC – riikliku loa halduslik muudatus 
NA-ATT – riikliku loa täiendamine 
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http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1408
https://ipchem.jrc.ec.europa.eu/RDSIdiscovery/ipchem/index.html
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NA-CCL – riikliku loa tühistamine taotleja nõudel 
NA-CAT – riikliku loa tühistamine pädeva asutuse algatusel 

 
JOONIS 11. BIOTSIIDID EESTI TURUL 

 

 
1.1. KOHUSTUSED PÄDEVA ASUTUSENA 
Seadusandluse kohaldamise ja jõustamiseelsete tegevuste koordineerimise tagamiseks Euroopa 
Komisjoni (edaspidi komisjon), Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi ECHA) ja KOO vahel osaletakse 
biotsiidimääruse kohastes komiteede ja töörühmade töös.  
2017. aastal anti sisend 42 arvamusele 20 toimeaine kohta tooteliikides 1-13. Toimeaine 
mitteheakskiitmise otsused langetatakse toimeaine omadustest tuleneva ohu ilmnemisel inimese 
tervisele ja/või keskkonnale.  
 
2. REACH- JA CLP 
REACH- ja CLP-määrusega seotud tegevuste eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse, soodustada kemikaaliohtude hindamisel loomkatsete asemel alternatiivsete 
meetodite kasutamist, toetada ainete vaba ringlust Euroopa Liidu ühtsel turul ning suurendada 
ettevõtete konkurentsivõimet ja innovatsiooni. 
Ettevõtted peavad kasutatavad ained registreerima ECHAs ja tegema selleks koostööd teiste 
ettevõtetega, kes registreerivad sama ainet. Liikmesriigid hindavad valitud aineid, et välja selgitada 
nende ohutus inimeste tervisele ja keskkonnale.  

2017. aastal menetleti potentsiaalselt probleemsete ainete skriinimisel 
metüleendifenüüldiisotsüanaatide (edaspidi MDI) derivaatide grupist seitsme aine tehnilisi toimikuid 
valimaks sobivaimat REACH või CLP protsessi riskide kindlaks tegemiseks ja vajadusel nende 
juhtimiseks (joonis 3). Skriinimise tulemusena tegi KOO ECHAle ettepaneku laiendada MDI-gruppi kuue 
aine võrra, mis olemasolevate andmete põhjal võiksid olla sarnaste omadustega. MDI-grupi edasise 
regulatiivse käsitluse üle saame otsustada alles pärast 2018. aastal gruppi kuuluvate 4,4’-MDI ning 4,4’- 
ja 2,4’-MDI reaktsioonimassi (edaspidi MDI reaktsioonimassi) kohta saabuva lisateabe hindamist.  

Skriinitud ainetest koostatakse ECHA liikmesriikide komitees (edaspidi MSC) ainete ühenduse 
hindamisplaan (edaspidi CoRAP). CoRAP 2018-2020 ajakohastamise töörühmas osales Eesti MSC 
liige, kes kontrollis kahe aine kohta põhjendusdokumentides esitatud väidete vastavust CoRAPi lisamise 
kriteeriumitele ja aitas kaasa MSC arvamuse kujundamisele. CoRAP 2018-2020 töögrupi tegevus jätkub 
kuni CoRAPi vastuvõtmise otsuseni 2018. aasta märtsis. 

JOONIS 12. REACH JA CLP PROTSESSID. 
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2017. aastal hinnati varasemast skriinimisest KOO tööplaani võetud dietüüloksalaadi tehnilistes 
toimikutes olevat teavet ning võrreldi seda CLP-kohaste klassifitseerimise kriteeriumidega probleemsete 
näitajate osas (reproduktiivtoksilisus, keskkonnaohud), et koostada klassifikatsiooni ja märgistuse 
harmoneerimise (edaspidi CLH) toimik ainest tuleneda võivatest ohtudest teavitamiseks ning riskide 
juhtimiseks. Kuna aine registreerijate toimikud ei olnud ajakohased inimtervise näitajate ning 
kokkupuute osas, paluti registreerijatel vajalikud andmed esitada. CLP VI lisa toimiku koostamisega 
jätkatakse 2018. aastal. 

Aine hindamise olulisimad tegevused 2017. aastal olid: 

 Põlevkivibituumeni kohta nõutud lisateabe saamine ja järelhindamine; 

 4,4’-MDI kohta lisateabe saamine ja järelhindamine; 

 MDI reaktsioonimassi lisateabe saamine. 
 

Tagamaks seadusandluse jõustamiseelsete tegevuste koordineeritust osaleti REACH- ning CLP-
määruse kohaste komiteede, võrgustike ja töörühmade töös nii liikmete kui ka ekspertidena. Käsitletud 
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teemade ring oli väga lai hõlmates autoriseerimisotsuste pikemate läbivaatamise perioodide 
kriteeriumite kehtestamist, taaskasutusse võetud materjalide autoriseerimist, segude klassifitseerimist, 
segudes olevate ainete biokättesaadavust, titaandioksiidi klassifikatsiooni, mürgistusteabekeskustele 
esitatava teabe harmoneerimist, eeterlike õlide ja kirjutusvahendite märgistamist, kemikaalide ja 
jäätmete seadusandluses olevate nõuete koostoimivust ja palju muud.  

Eesti EL Nõukogu eesistumise raames korraldati Tallinnas REACH riskijuhtimise ekspertide (Risk 
Management Expert Meeting) koosolek. Arutati 5 erineva aine/ainegrupi parimate riskijuhtimise 
võimaluste üle, monomeeride/polümeeride ja vaheainena registreeritud ainete käsitlemist 
regulatiivsetes protsessides ning väga ohtlike ainete tegevuskava rakendamise arenguid, tulemusi ja 
edasisi tegevusi, et saavutada püstitatud eesmärk, mille kohaselt tuleb kõik teadaolevad väga ohtlikud 
ained aastaks 2020 lisada kandidaatainete loetellu.  

Ainete püsivaid, bioakumuleeruvaid ja toksilisi omadusi käsitlevas PBT ekspertgrupis käsitleti erinevate 
ainete PBT omaduste hindamisel ka põlevkivibituumeni PBT omadusi. EL ekspertidelt saadud 
tagasiside võeti arvesse ja rakendati põlevkivibituumeniga seotud edasiste tegevuste kavandamisel.  

Nafta- ja kivisöesaaduste töörühma töösse panustamiseks esitati ECHAle asfaldi skriinimise tulemusel 
koostatud põhjendusdokument võimalikeks edasisteks regulatiivseteks tegevusteks ning tõstatati 
probleemid seoses jäätmete (s.h komplekssete ainete) taaskasutusse võtmise ja REACH 
registreerimisega koos konkreetsete probleemikirjeldustega. Töörühmas loomisel olev lähenemine 
nafta- ja kivisöesaaduste ning teiste komplekssete ainete käsitlemiseks regulatiivsetes protsessides on 
oluline põlevkivibituumeni hindamise järeltegevuste kaalumisel ja rakendamisel. 

Komisjoni juhitava REACH komitee töösse panustati REACH-määruse XIV lisa muudatuste ja CLP-
määruse X muudatusmääruse tõlgete läbivaatamise, parandusettepanekute tegemise ja 
kommenteerimisega.  

KOO osales Maaeluministeeriumi loomkatseprojekti loakomisjoni töös ning esitas loataotluste kohta 
seisukohti oma pädevuse piires. Põllumajandusameti esindajatega arutati kemikaalide käsitlemist 
ametite pädevusse kuuluvates õigusaktides. 

 

3. PIC-MÄÄRUS 
PIC-määrus reguleerib teatavate ohtlike kemikaalide eksporti ja importi. Määrusega rakendatakse ELis 
Rotterdami konventsiooni, mis käsitleb teatavatele ohtlikele kemikaalidele ja pestitsiididele 
rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda. Rotterdami konventsiooni sekretariaat esitas 
päringu seoses lisainfo kogumisega lambda-tsühalotriini sisaldavate toodete kohta, et lisada need 
tooted konventsiooni III lisasse. Päringule vastuse koostamiseks võeti ühendust ka Põllumajandusameti 
ja mürgistusteabekeskusega. PIC-määruse kohaselt esitati komisjonile teave määruses sätestatud 
menetluste toimimise kohta ning koostati ja esitati ECHAle aruanne ohtlike kemikaalide ekspordi ja 
impordi kohta. 

 

4. KEEMIARELV 
Keemiarelvade keelustamise konventsiooni (edaspidi CWC) nimekirjadesse kuuluvate kemikaalidega 
seotud tegevuste ja diskreetsete orgaaniliste ühendite tootmise kohta 2016. aastal kogutud teabe põhjal 
koostati deklaratsioon, mis edastati Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile (edaspidi OPCW). 
Anti sisendid OPCW küsimustikele: „Survey on CWC National Authorities“, mis uuris konventsiooni 
pädevate asutuste struktuuri ja tööd; „Survey on the Implementation of National Measures Regarding 
the Collection and Declaration of Import and Export Data for Schedule 2 and 3 Chemicals“, milles uuriti 
CWC osalisriikides rakendatud meetmeid, et koguda ja deklareerida teavet 2. ja 3. nimekirja ainete 
impordi ja ekspordi kohta, ning „Questionnaire about the Next Version of the EDNA Tool“, milles uuriti, 
kas deklaratsioonide koostamiseks OPCW poolt loodud programm täidab kasutajate ootusi ning mis 
võiks selles teisiti olla. 

 

5. RIIKLIKUD KASUTAJATOED 
Vastavalt REACH-määruse artiklile 124, CLP-määruse artiklile 44 ja biotsiidimääruse artiklile 81 täideti 
kasutajatoe funktsioone. Riiklikud kasutajatoed teevad koostööd ECHA ühtse liikmesriikide 
kasutajatugede koostöövõrgustiku (HelpNet) raames. Nõustati tootjaid, importijaid, allkasutajaid ja teisi 
huvitatud osapooli nimetatud määrustest tulenevate ülesannete ja kohustuste osas telefoni ning e-posti 
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teel. Teabenõuetele ja selgitustaotlustele vastati õigeaegselt. REACH kasutajatoele laekus 69 päringut, 
CLP kasutajatoele laekus 63 päringut ja biotsiidide (edaspidi BPR) teemal esitati 177 päringut. 
Detergentide tootjaid ja maaletoojaid nõustati kehtiva seadusandluse ja sellest tulenevate nõuete kohta 
telefoni ja e-posti teel.  

JOONIS 13. PÄRINGUD KASUTAJATUGEDELE 

 

Novembris toimus Enterprise Europe Network (EEN) konverents, kus KOO tutvustas Eesti riikliku 
kasutajatoe tööd. 

 

6. PROJEKTIDES OSALEMINE 
Osaleti partnerina komisjoni LIFE programmi projektis "Fit for REACH. Baltic industry pilot cases on 
reduction of emissions by substitution of hazardous chemicals and resource efficiency", mida juhib Balti 
Keskkonnafoorumi Grupp. Projekt toetab väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja REACH pädevate 
asutuste koostööd REACH-määruse edukaks rakendamiseks. Projekt hõlmab Balti riikide ettevõtteid 
erinevatest sektoritest, kellel on vaja hakata väga ohtlikke aineid asendama. LIFE FitForREACH projekti 
raames tõlgiti inglise keelest eesti keelde CLP-juhend. 

 

7. KOSMEETIKATOOTED 

Kemikaali ja tooteohutuse büroo (edaspidi KTB) täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (edaspidi kosmeetikamääruse) alusel pädeva asutuse 
ülesandeid ja teeb sellega seonduvaid toiminguid, sh haldab ja kasutab Euroopa Komisjoni poolt 
kättesaadavaks tehtud teavet, kontrollib vajaduse korral toote andmiku vastavust kosmeetikamäärusele, 
kogub ja menetleb andmeid kosmeetikatoote kasutamisel ilmnenud tõsise soovimatu mõju kohta, 
vahetab teavet ja teeb koostööd teiste riikide pädevate asutuste, Euroopa Komisjoni ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega ning hindab regulaarselt vähemalt iga nelja aasta tagant järelevalve toimimist ning 
edastab tulemused teistele liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile.  

KTB täidab kosmeetikatoodetest teatamise portaali (edaspidi CPNP) haldusfunktsiooni. 2017. aastal 
teavitas CPNP portaali kaudu 2263 kosmeetikatoodetest 86 Eestis asuvat ettevõtet. 2016. aastal 
teavitas CPNP portaali kaudu 3762 kosmeetikatoodetest 81 Eesti ettevõtet. Euroopa Komisjoni 
andmetel on süsteemi käivitamise ajast (2011) selle kasutajad ennast registreerinud erinevate profiilide 
kasutajaks: vastutava isiku, levitaja, delegeeritud, pädeva asutuse ja mürgistuskeskuse profiilid. Kokku 
CPNP portaali käivitamise ajast on portaalis registreerinud ennast 412 Eestis kosmeetikatoodetega 
tegelevat ettevõtet kes tegutsevad vastutava isiku või levitaja rollis.  

BPR
57%CLP

17%

REACH
20%

Ohutuskaart
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2017. aastal tegeles KTB 3 kosmeetikatootest tekkinud soovimatu mõju juhtumiga, mis laekusid 
Terviseameti TSM veebiliidese kaudu. Nendest mitte ükski ei kvalifitseerunud TSM tõsise soovimatu 
mõju (TSM) juhtumiks ja seetõttu ei vajanud vormikohast informatsiooni edastamist Euroopa 
Komisjonile ICSMS süsteemi kaudu. Kokku on Euroopa Komisjoni andmetel ICSMS süsteemi kaudu 
edastatud liikmesriikidelt 2017. aastal informatsioon 125 TSM-i kohta. 

JOONIS 14. TSM-DE ARV LIIKMESRIIKIDES 2016 JA 2017 

 

2017. aastal viis Terviseameti kemikaali ja tooteohutuse büroo koos Sotsiaalministeeriumi ja Eesti 
Keemiatööstuse liiduga läbi kosmeetika teabepäeva, mis oli suunatud kosmeetikatoodete tootjatele, 
importijatele, levitajatele, inspektoritele ning suurimatele kosmeetikatoodete koostisosade (kemikaalide) 
hulgimüüjatele. Osalejate arv oli 151 kuulajat. Teabepäeva eesmärk oli tuletada meelde 
kosmeetikamäärusest ja teistest õigusaktidest ja rahvusvahelistest konventsioonidest (CITES 
konventsioon ja Nagoya protokoll, mis käsitleb bioloogilise mitmekesisuse kaitset ja saadava tulu õiglast 
jaotamist), mis kohalduvad kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele.  

 

8. TUBAKATOOTED JA JÄRELEVALVE SUITSETAMISRUUMIDE ÜLE 

Kemikaali ja tooteohutuse büroo (edaspidi KTB) täidab tubakaseaduse pädeva asutuse ülesandeid ja 
teeb sellega seonduvaid järgmisi toiminguid: haldab ja kasutab Euroopa Komisjoni loodud 
tubakatoodetest teavitamise portaali EU-CEG, kontrollib andmiku vastavust tubakaseaduse nõuetele 
ning korraldab järelevalvet teavituste esitamise üle. Lisaks avaldab kodulehel tubakaseadusega nõutud 
andmed.  

Kokku esitasid 01.02.2018. aastaks tubakatoodete kohta teavituse 46 ettevõtet. Neist 43 ettevõtte 
teavitused olid aktiivsed (see tähendab, et need tooted on turul). 23 ettevõtte teavitused olid 
mitteaktiivsed (tooteid ei ole turul). Tubakatoodetest oli 01. veebruariks 2018. a esitatud teave 1472 
aktiivse toote kohta. Info saadetud teavituste kohta on avaldatud Terviseameti kodulehel. Mitteaktiivsete 
toodete teavitusi oli 1381. Kokku oli portaalis infot 2853 toote kohta.  

Lisaks on kodulehel avaldatud andmed ka sigarettide tõrva, nikotiini ja vingugaasi (CO) sisalduse kohta 
tootemarkide kaupa.  

E-sigarettide kohta oli 01.02.2018. aastaks esitanud teavituse kokku 251 ettevõtet. 241 ettevõtte 
teavitused olid aktiivsed (see tähendab, et need tooted on turul). 65 ettevõtte teavitused olid 
mitteaktiivsed (tooteid ei ole turul). E-sigaretitoodetest oli 01. veebruariks 2018. a esitatud teave 20726 
aktiivse toote kohta. Info teavituste kohta on avaldatud Terviseameti kodulehel. Mitteaktiivsete toodete 
teavitusi oli 3652. Kokku oli portaalis infot 24378 toote kohta. 

2017. aastal koostati ka kokkuvõte korduma kippuvatest küsimustest ja vastustest neile küsimustele 
ning see kokkuvõte avaldati Terviseameti kodulehel. 

Seoses 2017. aastal tekkinud teavitamise kohustusega vastas Terviseameti Kemikaali- ja tooteohutuse 
büroo kirjalikult 263 päringule ning nõustas tubakatoodetega tegelevaid ettevõtteid pidevalt ka 
telefonitsi. 
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Terviseamet kontrollis 2017. aastal järjekordselt tubakaseaduse nõuete täitmist suitsetamisruumide 
osas kaebuste alusel.  

Lõuna regioonis uuriti suitsetamisruumide ja –alade tubakaseadusele vastavust hooldekodudes. Kokku 
uuriti 66 hooldekodu, millest 13-s oli suitsetamisruum, 3-s suitsetamisala. Neist vastasid kõik 
suitsuruumid nõuetele, ühe suitsetamisalaga esines probleeme. Ülejäänud 50-s hooldekodus oli 
suitsetamine keelatud. 

Lisaks osaleb Terviseamet 2017. aasta oktoobrist Euroopa Komisjoni rahastatud projektis JATC (Joint 
Action on Tobacco), mis on peamiselt seotud tubakadirektiivi täiustamisega ning seeläbi tubaka mõju 
vähendamisega. Projektis on erinevad töörühmad, millest Eesti osaleb kahes: 1) EUCEG andmete 
portaali parandamine 2) tubakapoliitika parandamise tulemuste juurutamine riiklikes poliitikates ja 
jätkusuutlikkuse tagamine. Projekti kestuseks on planeeritud kolm aastat. 

9. KOOSTÖÖ TEISTE AMETKONDADEGA 
 
9.1. KOOSTÖÖ MAKSU- JA TOLLIAMETIGA 
 

Vastavalt Maksu- ja Tolliametiga sõlmitud koostöölepingule viis KTB 2017. aastal läbi ohutuse 
ekspertiisi 499 kaubaartikli kohta (130 teatist). Ekspertiiside ja kaubaartiklite arv on eelmise aastaga 
võrreldes 1,1 korda suurenenud (vt tabel 1).  
 

TABEL 12. MAKSU- JA TOLLIAMETI TEATED JA KAUBAARTIKLID. 

Aasta MTA teadete arv Kaubaartiklite arv Mitte lubatud 
toodete arv 

2017 130 499 86262 

2016 99 450 175027 

2015 74 140 18620 

 
9.2. KOOSTÖÖ TARBIJAKAITSEAMETIGA 
 

2017. aastal viidi läbi Tarbijakaitseameti pöördumiste alusel 22 tootele riskihindamine ning võeti vastu 
ja edastati vajalikud otsused. Mänguasjade ja tubakatoodete valdkondades on tihenenud koostöö 
ühtsete seisukohtade kujundamiseks.  
 

9.3. KOOSTÖÖ STANDARDIKESKUS MTÜ-GA 
 

Standardikeskuse tegevuseks on juhtida ja koordineerida Eestis tegevusi standardimise, metroloogia ja 
akrediteerimise valdkonnas. Seoses TA ülesannete ja pädevusega mitmetes erinevates valdkondades, 
saadab Standardikeskus KTB-le ülevaatamiseks, kommenteerimiseks ja kontrollimiseks mitmeid 
standardeid, nende tõlkeid ja teisi tehnilisi dokumente. 2017. aasta jooksul vaadati üle, kommenteeriti 
ja tehti märkusi 20 standardi ja tehnilise dokumendi kohta ning osaleti Standardimise tehnilise komitee 
liikmena 4 otsuse tegemisel tõlgete lõppkavandi heakskiitmise kohta. 
 
10. PIIRIPEALSETE TOODETE MÄÄRATLEMINE 
 

TA juurde on loodud piiripealsete toodete eksperttöörühm, kuhu kuuluvad lisaks TA esindajatele ka 
Ravimiameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Põllumajandusameti ja Tarbijakaitseameti esindajad. 
Töörühma tegevus on korraldatud vastavalt „piiripealsete toodete eksperttöörühma 
protseduurireeglitele“. Määratluse osas jõutakse kokkuleppele e-maili vahendusel ning vajadusel 
korraldatakse koosolek. 2017. aastal arutati piiripealsete toodete eksperttöörühmas ja jõuti 
konsensusele 20 toote määratlemise osas. Läbivaadatud toodetest määratleti 2 – ravimina, 1 – 
mänguasjana; 5 – kosmeetikatootena, 2 – biotsiidina, 4 – meditsiiniseadmena, 6 – tootena. Andmed on 
esitatud Joonisel 15. 

JOONIS 15. PIIRIPEALSETE TOODETE MÄÄRATLUS. 
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11. SISETURU KONTROLLIMINE JA INFOVAHETUS 
 

Järelevalve tegevuste kavandamiseks toote ohutuse valdkonnas võeti aluseks üldine ja 
valdkonnapõhine turujärelevalve programm. Liisaks 2017.a koostati ja esitati Euroopa komisjonile 
aruanne „Turujärelevalve toimingute aruanne perioodil 2014 – 2016“. 

 
11.1. RAPEX2 JA ICSMS3 
TA järelevalveinspektorid kontrollivad RAPEX süsteemi kaudu saabunud teadete põhjal ohtlike toodete 
olemasolu Eesti turul. Tulemustest informeeritakse RAPEXi kontaktpunkti ning koostatakse vastuteatis 
Euroopa Komisjonile. 2017. aastal teavitas TA kiire teabevahetussüsteemi RAPEX kaudu Eesti turul 
avastatud ja turult kõrvaldatud 19 ohtlikust tooteartiklist (3 mänguasja, 8 toodet, 8 kosmeetikatoodet). 
Kokku kõrvaldati ringlusest 3061 toodet. Teave kõigist ohtlikest toodetest avaldati Euroopa Komisjoni 
koduleheküljel ja terviseameti veebilehel. Toodete kõrvaldamise põhjuseks olid ftalaatide sisaldus 
mänguasjades, mänguasjade küljest väikeste osade eraldumine, kroom VI kinnastes ja jalanõudes, nikli 
sisaldus ehetes, keelatud säilitusaine sisaldus kosmeetikatootes. 

2017. aastal sisestati ICSMS süsteemi info 184 toote kohta.  

 

11.2. OSALEMINE PROJEKTIDES/TÖÖGRUPPIDES 
2017. aastal osaleti liikmesriikide jõustamisasutuste võrgustiku tegevust koordineeriva REACH-
määruse kohaselt asutatud Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi ECHA) foorumi ja selle töörühmade töös. 
Kokku toimus kolm ECHA foorumi istungit, kus muuhulgas arutati jõustamisega seotud praktilisi 
küsimusi, otsustati järgmise koordineeritud REACH-EN-FORCE-7 projekti ja koolitajate koolituse 
teemad. 

Väga aktiivselt osaleti ECHA foorumi korraldatud rahvusvahelises järelevalveprojektis REACH-EN-
FORCE-6. Projekti käigus keskenduti kemikaaliohutuse aruande (CSR) ja laiendatud ohutuskaardi 
(eSDS) vahelisele kooskõlalisusele, kokkupuutestsenaariumide (ES) tarneahelas edastamisele ja 
riskijuhtimismeetmetele (RMM) ning käitamistingimustele (OC). Projekti tulemused edastati ECHA 
foorumi töörühmale lõpparuande koostamiseks ja avaldamiseks. Projekti lõpparuanne avaldatakse 
2018. aastal ECHA veebilehel.  

ECHA foorumi alla loodi ka eraldi töörühm koostöö edendamiseks tolliga. Selle töö käigus tehti kindlaks, 
millised on hetkel liikmesriikide koostöö vormid tolliga ning sellest tulenevalt pakuti välja ühise 
pilootprojekti teema. Tollivõrgustiku (PARCS) ja ECHA foorumi võimaliku koostöö ühine arutelu toimus 
Euroopa Komisjoni juhtimisel ning tulemusena soovisid mitmed riigid pilootprojektis osaleda. 2018. 
aastal jätkub töörühma töö pilootprojekti käsiraamatu koostamise ning projekti läbiviimiseks vajalike 
eeltoimingute tegemisega. 

Osaleti ka 2017. aastal alanud ja 2018. aastal jätkuvas Euroopa Kemikaaliameti katseprojektis „Ained 
toodetes“. Projekti eesmärk on EL toodete tootjate ja importijate kohustuste täitmise kontrollimine, mis 

                                                                 
2 RAPEX – kiire teabevahetussüsteem (Rapid Alert System for non-food dangerous products) 
3 ICSMS – turujärelevalve info- ja teavitussüsteem (The Internet-Supported Information and Communication System) 
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on seotud tootes sisalduvate kandidaatainete teavitamise kohustusega Euroopa Kemikaaliametile ja 
kandidaatainete sisaldumise kohta teabevahetuse kohustusega tarneahelas.  

Osaleti ka Euroopa Komisjoni mänguasjade ohutuse ekspertide töögrupis ning alalise komiteel, millede 
eesmärgiks on EL mänguasjade ohutuse seadusandluse väljatöötamine ja vastuvõtmine, lisaks arutelu 
ja info jagamine juhendmaterjalide väljatöötamisest ja standardimisega seonduvatest muudatustest. 
2017. aastal hääletati mänguasjade ohutuse direktiivi muudatuse eelnõu poolt, millega sätestatakse uus 
piirnorm plii sisaldusele mänguasjade mahakraabitavate materjalide puhul. 

 

12. JÄRELEVALVE TULEMUSTE ANALÜÜS KEMIKAALI- JA TOOTEOHUTUSE VALDKONNAS 
2017. aastal kontrolliti turujärelevalve käigus kokku 1265 toodet, millest suurema osa (37%) 
moodustavad kemikaalid. Joonisel 3 on toodud kontrollitud toodete jaotus liikide kaupa. Tooteliikidest 
kontrolliti kõige rohkem kemikaale (37%), kosmeetikatooteid (36%) ja mänguasju (28%). 

JOONIS 16. 2017. AASTAL KONTROLLITUD KAUBAARTIKLITE ARV TOOTELIIKIDE KAUPA. 

 
Mittevastavaid tooteid avastati võrreldes eelmise aastaga turul 9% võrra rohkem (vt joonis 4). Seoses 
seadusandluse muutmisega on lisandunud viimaste aastate jooksul täiendavad nõuded 
kosmeetikatoodete, biotsiidide, kemikaalide ja mänguasjade valdkonnas. Igale kontrollimisele 
kulutatakse üha rohkem aega, kuna kontrollid muutuvad põhjalikumaks. Kontrollaktid muutuvad 
mahukamateks ja üksikasjalikumateks. Sihipärasemate ja süvendatumate kontrollimiste tõttu on 
aastatega vähenenud kontrollitud toodete arv. Keskendutakse kvantiteedi asemel kontrollimiste 
kvaliteedile.  

JOONIS 17. TURUJÄRELEVALVE TOODETE ÜLE 2010-2017. 

 
 
2017. a kontrollitud tooteartiklitest ei vastanud nõuetele 28% tooteartiklit. Erinevates valdkondades on 
kontrollitud toodete ja nõuetele mittevastavate toodete suhe erinev (vt joonis 5). 2017. aastal avastati 
kõige rohkem mittevastavusi biotsiidide (56%) ja detergentide (52%) osas. 
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JOONIS 18. ERINEVATES VALDKONDADES KONTROLLITUD TOODETE JA NÕUETELE 
MITTEVASTAVATE TOODETE SUHE 2017. AASTAL 

 
 
 
 

Tõsiseks väljakutseks võib lugeda sihtuuringu „Süütevedelike, klaasipesuvedelike ja 
torupuhastusvahendite pakendi vastavus CLP-määruse nõuetele“ korraldamist. Sihtuuringu ajendiks oli 
ühe suure kemikaalide tootja esitatud vihje turul tegutsevatest „jänestest“, kes tarnivad ohtlike kemikaale 
UN-sertifitseerimata taaras. Taara sertifitseerimise menetlus on ettevõttele väga kulukas ja see mõjutab 
oluliselt toote omahinda. Terviseamet kontrollis pakendi ADRi eeskirjade täitmist ise, sest selgus, et 
ükski teine järelevalveasutus ei olnud selleks sobilik. Sihtuuringu jooksul tehti koostööd Politsei-ja 
piirivalveametiga (saavad kontrollida ohtliku veose pakendeid AINULT nende transportimise käigus ehk 
teel). Kolme kuu jooksul kontrolliti 68 kemikaali 21 ettevõttes. Väga tõsiseid rikkumisi ei tuvastatud. Kaks 
ettevõtet (13 kemikaali) ei suutnud kinnitada vastavust pakendile kehtivatele ADRi asjakohastele 
eeskirjadele. Sihtuuringu tulemusena anti teada, et mitte kogu taara ei pea omama UN-sertifikaati ja 
teatavate ADRi klassifikatsioonide ning koguste puhul võib kasutada tüübikatsetamisest vabastust 
tingimusel, et kõik muud ADRi asjakohased nõuded on täidetud. Sihtuuringu käigus oli täheldatud 
ebakõla CLP ja GHS klassifitseerimissüsteemide vahel söövitavate ainete osas. Sellest teavitati CLP-
kasutajatuge, majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi. 

 

 


