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Toote ja teenuse ohutuse valdkonnas 2006.a. prioriteetseteks ülesanneteks olid: 

 

1. Koostöö jätkamine teiste ametkondadega (Tarbijakaitseametiga, Kemikaalide 
Teabekeskusega, Maksu- ja Tolliametiga, Tehnilise Järelevalve Inspektsiooniga, 
Keskkonnainspektsiooniga) ning valitsusväliste organisatsioonidega (Eesti 
Tarbijakaitseühistu, Kosmeetikute Liit ja Keemiatööstuse Liit, Eesti Kaupmeeste Liit, 
Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liiduga (EDKTL),  Eesti Mükoloogia 
uuringute Keskusega, Tallinna Linnavolikogu Tarbijakaitse komisjoniga.) 
tarbekaupade ohutuse valdkonnas. 

2. RAPEXi teadetes ohtliku toote olemasolu Eesti turul välja selgitamine ning meetmete 
rakendamine. 

2006.a. jooksul laekus TKI-sse 12 Tolli- ja Maksuameti kontrolliteadet 29 kauba artikli kohta. 
Nendest 14 toote artiklit osutusid üldkoguses, 1022 tükki ja 54 kasti toodet, ohtlikeks ning ei 
olnud lubatud vabasse ringlusse. 

RAPEX-i kaudu laekus kokku 302 ohuteadet, nendest kosmeetikatoodete (48), mänguasjade 
(193), lastehooldustoodete (21) ja kemikaalide (40) kohta, mille olemasolu Eesti turul 
kontrolliti turujärelevalve käigus (2005 - 294 teadet). 

2006. a. TKI turujärelevalve käigus avastati Eesti turul 45 ohtlikku toodet, nendest 22 
kosmeetikatoodet, üks kemikaal, üks ehe, üks närimisrõngas ja 20 ohtlikku mänguasja (sh 8 
mänguasja ftalaatide sisaldusega). Kõik nimetatud informatsioon on edastatud avaldamiseks 
RAPEX-i süsteemi kaudu ning avalikustatud. Kõik ohtlikud tooted kõrvaldati turult.  

TKI keskkonnatervise ekspertiisiosakond vaatas 2005.a. läbi ning esitas 

ettepanekuid 22 Eesti õigusakti ja standardi eelnõu kohta. 
 

1. Kemikaaliseaduse ja Riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. 
2. Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu. 
3. Riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu.  
4. Keskkonnavastutuse seaduse eelnõu. 
5. Õhusaaste direktiivi eelnõu.  
6. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse 

eelnõu.  
7. Jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. 
8. Vabariigi Valitsuse määruse „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse 

tõendamise kord”  muutmise eelnõu. 
9. Vabariigi Valitsuse määruse  "Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu" 

muutmise eelnõu. 
10. Vabariigi Valitsuse määruse "Mootoriga õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse nõuded" 

muutmise eelnõu.   
11. Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigi jäätmekava 2008-2013 koostamise ettepaneku 

heakskiitmine" eelnõu. 



12. Vabariigi Valitsuse määruse “Osoonikihti kahandavatele ainetele esitatavad nõuded” 
muutmise eelnõu. 

13. Vabariigi Valitsuse määruse „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” muutmise 
määruse eelnõu. 

14. Vabariigi Valitsuse korralduse "Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2007-2013” 
eelnõu.  

15. Sotsiaalministri määruse „Elanikkonnale ja loodusele ohtlike kemikaalide 
käitlemise piirangud” muutmise eelnõu. 

16. Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määruse "Ehitise kasutuselevõtu 
kooskõlastamine või kaasatavana arvamuse esitamine" eelnõu. 

17. Põllumajandusministri määruse „ Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi 
kasutamise ja nimetatud taimekaitsevahendit kasutavale isikule” eelnõu. 

18. Põllumajandusministri määruse “Nõuded taimekaitsevahendite kasutamisele” eelnõu.  
19. Põllumajandusministri määruse “Taimekaitsetunnistuse alusel turustatavate 

taimekaitsevahendite müügi üle  arvestuse pidamise kord” eelnõu. 
20. Põllumajandusministri määruse „Nõuded taimekaitsevahendite kasutamisele” 

muutmise eelnõu. 
21. ILO merekonventsioon. 
22. Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi eelnõu.  
23. Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi eelnõu. 
24. Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimääruse eelnõu. 

Koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega: 

1. Osalemine Brüsselis toimuvates alalise kosmeetikatoodete komitee ja selle töörühma 
koosolekutes ning hääletamine kosmeetikatoodete direktiivi 76/768/EEC  muudatuste 
eelnõude kohta.  

2. Vastatud Euroopa Komisjoni küsimustikule dikloormetaani kasutamise  kohta 
värvieemaldusvahendites.  

3. Vastatud Euroopa küsimustikule biotsiididest.  
4. Vastatud Euroopa küsimustikule laste toodetest. 
5. Vastatud Euroopa Komisjoni järelepärimistele tatoo ja piercingu teenuse ohutuse 

osutamise kohta ning kemikaali „Nano Spray” kohta.  
6. Kosmeetikatoodete valdkonnas esitatud kommentaarid Euroopa Komisjonile IPBC ja 

fluoriidi kohta.  
7. Vastus Sotsiaalministeeriumile Euroopa Liidu küsimustikule loomkatsetuste kohta 

Eestis. 

Artiklid ja intervjuud ajakirjanikele: 

• “Keemilise piilingu kohta” ajalehe lisale „Postimees Ekstra” ; 
• „Toote ja teenuse terviseohutuse üle tehtud turujärelevalve-alane töö 

2005.aastal ja võrdlev analüüs” - tervisekaitseinspektsiooni aastaraamatusse; 
• “Kehakaunistuse võlud ja vaevad”  - ajakirja „Avenüü”; 
• “Tervisekaitsenõuded juuksuriteenuse osutamiseks” 
• “Suveks ilusaks – teadlikult ja ohutult” ajakirjadesse “Avenüü” ja “Targu 

talitaja”;  
• “Den’ za dnjem” ehitusmaterjalidest;  
• „Tarbijalisa Kasu” kosmeetikatoodetest;     



•  „Tatoo ja piercingu terviseohutuse aspektidest” - ajakirja „Avenüü”; 
• artikkel koduleheküljele päikesekaitsetoodetest. 

 

Inspektorite koolitus 

2006. a. korraldati inspektorite täiendkoolitus teemal „Kemikaali-alane seadusandlus ning 
turujärelevalve küsimused.” 

Osaletud riiklike strateegiliste arengukavade koostamisel: 

• Kemikaaliohutuse strateegilise arengukava 2008-2013. 
• Keskkonnastrateegia 2007-2030. 
• Keskkonna arengukava 2007-2013. 

 

Uued TKI ülesanded toote ja teenuse ohutuse valdkonnas alates 2006.a.: 

1. Vastavalt toote ja teenuse ohutuse seadusele §15 ja Vabariigi Valitsuse 26.04.2004.a. 
määrusele nr 129 “Toote turule laskmise kitsendustest Euroopa Komisjoni teavitamise 
kord” teavitab Tervisekaitseinspektsioon Tarbijakaitseametit turujärelevalve käigus 
avastatud ohtlikest toodetest. Täiendavalt lisandus töö  RAPEX süsteemi raames 
alates 25.09.2006.a., TKI nüüd saab informatsiooni otse Euroopast ning peab sellest 
informatsioonist valima tooted, mis kuuluvad TKI järelevalve pädevusse. Kuni 
25.09.2006.a. TKI sai informatsiooni ohtlikest toodetest Tarbijakaitseametilt. 

2. Välisõhu kaitse seaduse muutmise seadusega alates 11.03.2007  
Tervisekaitseinspektsioon täiendavalt teeb järelevalvet lenduvaid orgaanilisi ühendeid 
sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide märgistusele 
esitatavate nõuete täitmise osas hulgimüügis.  

3. Kemikaaliseaduse muutmisega 30.06.2006.a. Tervisekaitseinspektsioon teeb 
järelevalvet ka detergentide üle vastavalt Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse 
648/2004/EÜ detergentide nõuetele vastavuse kohta.  

4. Alates 16.01.2007 Sotsiaalministri 28. veebruari 2005 määruse nr 36 „Elanikkonnale 
ja loodusele ohtlike kemikaalide käitlemise piirangud“ muutmisega lisaks 
mänguasjadele tuleb kontrollida ftalaatide sisaldust ka lapsehooldusvahendites.  

5. Alates 01.01.2010 ülalnimetatud määruse alusel on vaja perioodiliselt testida rehve ja 
nende turviseid polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAS) sisalduse osas.  

6. Alates 01.01.2006 toote ja teenuse seaduse jõustumisega ning 01.02.2007 rahvatervise 
seaduse muutmisega Tervisekaitseinspektsioon hindab ka teenuse terviseohutust. 

7. Alates 01.02.2007 rahvatervise seaduse muutmisega Tervisekaitseinspektsioon kogub 
andmeid kosmeetikatoote kasutamisel ilmnenud ebasoovitavate kõrvalnähtude kohta. 

 



2005.a. toodete ohutuse üle järelevalve jaotus 

 
 
Turujärelevalve käigus  2006.a. jooksul kontrolliti 6370 erinevat toodet (sh kosmeetikatooted, 
kemikaalid, mänguasjad, lastehooldustooted jms.). Nendest ei vastanud nõuetele 706 toodet, 
mis moodustas keskmiselt 11,08%. Mittevastavaid tooteid oli turul avastatud samal kogusel 
kui eelmisel aastal.  
 

 
Regiooniti protsentuaalselt mittevastavate toodete arv jagunes erinevalt, kusjuures Tallinna 
regioonis mittevastavate toodete protsent oli 19,3%, Tartu regioonis 7,4%, Virumaa regioonis 
4,5% ja Pärnu regioonis 2,2%. Enamus toodete importimisega ja levitamisega tegutsevaid 
ettevõtteid – 411 ehk 43% asub Tallinna regioonis.  
 



Mänguasjad  

 
2006 aastal 1,5 korda vähenes kontrollitud mänguasjade arv.  Mullu kontrolliti 2337 
mänguasja ning 2006 aastal 1251  mänguasja. Mänguasjade kontrollimisel näitab üldine 
kasvu trend, et 2006.a. kontrolliti 5 korda rohkem mänguasju võrreldes 2001.a.  Rikkumisi 
2006 aastal avastati 133 mänguasja puhul, ehk 8,7% ning 2005 aastal 112 mänguasja puhul, 
ehk 4,8%.  
Kokku kontrolliti 2006 aastal 111 mänguasjadega tegelevat ettevõtet 200 korda, kusjuures 
rikkumiste puhul tehti 53 ettekirjutust.  
Nõuetele mittevastavate mänguasjade tuvastamisel on maaletoojatele tehtud ettekirjutusi 
nõuetele mittevastava kauba müügi peatamiseks ja koheselt turult kõrvaldamiseks ning 
ohtlike toodete tagasiostmiseks. 

 
 
Mänguasjade kontrollimisel turujärelevalve käigus võeti proove laboriuuringuteks. Enamus 
proove võeti kahtluse korral ning põhirõhk proovide võtmisel oli suunatud väljaspool EL 
toodetud mänguasjade uurimiseks. Kokku katsetati laboratoorselt 115 mänguasja, nendest ei 
vastanud nõuetele 22 toodet ja ohtlikuks  tunnistati 20 mänguasja (sh. ka 3 mänguasjade 
komplekti). 2006.a. teostati sihipärast kontrolli alla 3 aastastele lastele ettenähtud 
mänguasjade üle ning saadeti 10 mänguasja uuringuks ftalaatidele Ungaris asuvasse KERMI 
laborisse. Uuringu tulemustena sisaldasid 8 mänguasja ftalaate lubatust rohkem ning osutusid 
ohtlikeks. Informatsioon ohtlikest toodetest on edastatud RAPEXi kaudu ning avaldatud 
Euroopa Komisjoni leheküljel. 
 

Lastehooldustooted. 

 
Lastehooldustoodete (lasteluttide, lutipudelite jne) kontrollimisel näitab üldine kasvu trend, et 
2006.a. kontrolliti 1,7 korda rohkem lastetooteid võrreldes 2005.a.  Rikkumisi 2006 aastal 
avastati 41 toote puhul, ehk 5,7% ning 2005 aastal 24 toote puhul, ehk 5,8%.  
Laboriuuringuks võetud 4 tootest ei vastanud nõuetele 1 toode (üks närimisrõngas). 
Informatsioon ohtlikust tootest on edastatud RAPEXi kaudu ning avaldatud Euroopa 
Komisjoni leheküljel. 



 
Põhilised puudused: toodete märgistus ei vastanud kehtivatele nõuetele. 
 

Kosmeetikatooted. 

 
Tervisekaitseinspektsioon on pädev riigiasutus Eestis kosmeetikatoodete valdkonnas direktiivi 
76/768/EMÜ artikli 7 lõike 1 ja artikli 7a lõike 4 kohaselt ning direktiivi 95/17/EÜ kohaselt. 
Teavitamine kosmeetikatoodete tootmise ja importimise kohta toimub Vabariigi Valitsuse 
13.08.02 määruse nr 259 “Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele” § 8 alusel. 
2006 aasta jooksul esitas 150 ettevõtet 444 teavet 7954 kosmeetikatoote tootmise või 
importimise kohta (nendest 40% oli kolmandatest riikidest 3181 kosmeetikatoodet)  
 
Tabel 1. Ettevõtete poolt esitatud andmed  kosmeetikatoodete teavitamiste kohta.  

Aasta 
Teabe esitanud 
ettevõtete arv 

Teavete arv Toodete arv 

2003 75 146 5499 
2004 146 420 13157 
2005 158 510 9971 
2006 150 444 7954 
 

 

Võrreldes 2005 a. toodi 2006 a. Eestisse 2017 kosmeetikatoodet vähem ja esitati 66 teavet 
vähem  kosmeetikatoodete tootmise ja importimise kohta. 

Informatsioon teavitamiste kohta on avalikustatud Tervisekaitseinspektsiooni koduleheküljel.  



 
Kosmeetikatoodete terviseohutuse turujärelevalvel pöörati tähelepanu tootjate ja importijate 
kontrollimisele Tarbijakaitseametilt saadud informatsiooni põhjal toodete mittevastava 
märgistuse kohta ning RAPEXi  süsteemi raames laekunud ohtlike kosmeetikatoodete 
olemasolu väljaselgitamisega Eesti turul. Kokku laekus 2006 aastal 48 RAPEXi teavet ohtlike 
kosmeetikatoodete kohta. Õnneks RAPEXi teadetes nimetatud ohtlikke kosmeetikatooteid ei 
ole Eesti turul avastatud. Kosmeetikatoodete kontrollimisel jätkub üldine langemis trend ja 
2006.a. kontrolliti 1,1 korda vähem kosmeetikatooteid võrreldes 2005.a. Selline asjaolu on 
tingitud täiendavate järelevalve ülesannetega toote ja teenuse ohutuse valdkonnas (Tolli- ja 
Maksuameti teadete kontrollimine), RAPEXi teadete kontrollimine, lastetoodete (sh. 
mänguasjade) ning järelevalve all olevate teenindusasutuste arvu pideva suurenemisega (sh. 
ilu- ja isikuteenuseid osutatavad ettevõtted, majutusettevõtted, apteegid).   
2006.a. järelevalve all oli 392 objekti, kes tegelesid kosmeetikatoodete maaletoomisega, 
tootmisega ja levitamisega, nendest kontrolliti 71% ettevõtet. 
Järelevalve käigus avastati Eesti turul 22 ohtlikku kosmeetikatoodet, sh Venemaalt pärit 4 
erinevat mikrobioloogiliselt saastatud „Antoška” lastekreemi, saastatud „Kase sarjast” kreem 
ja USA-st pärit erinevad „ESSIE” kaubamärgiga küünelakid, mis sisaldasid keelatud teise 
kategooria reproduktiivtoksilist ainet dibutüülftalaati. Kõik ohtlikud kosmeetikatooted on 
turult kõrvaldatud ja informatsioon ohtlikest toodetest on edastatud RAPEXi kaudu ning 
avaldatud Euroopa Komisjoni leheküljel. 
 
Kõige enam mittevastavusi leiti näomaskide (42%), puudrite (30%), keha deodorantide ja 
antiperspirantide (25%), küüntehooldusvahendite(23%) kontrollimisel. 



 
2006.a. turujärelevalve käigus võeti 137 (2005.a. –134) kosmeetikatoodete proovi 
laboriuuringuks, millest 9 toodet (Venemaa päritoluga kreemid) ei vastanud 
mikrobioloogilistele nõuetele ja rakendati rahatrahv.  

 

Kemikaalid 

 
Tervisekaitseinspektsioon  teostab järelevalvet hulgimüügis oleva kemikaali ohutusenõuete 
täitmise üle.  
 

 
 



Kemikaalide kontrollimisel kuueaastane üldine trend ei muutu, jääb samale tasemele. 
 
 

 
 
Kõige enam mittevastavusi leiti desinfektantide (53%), auto hooldusvahendite (37%), auto 
värvide (32%), auto puhastusvahendite (30%), puhastusvahendite (26%), ehitusvärvide (18%)   
kontrollimisel. 
 
2006.a. sügisel korraldas TKI  süütevedelike sihtuuringu seoses Põhja Politseiprefektuuri 
poolt teavitatud 6 surmajuhtumi kohta Harju maakonna Loksa linnas, mis olid eeluuringu 
andmetel seotud süütevedelike „HOT” ja „VOITKAD” joomisega ning surmapõhjuseks 
lahangul kahtlustati metanooli mürgistust.  
Kokku kontrollisid Tervisekaitseinspektsiooni inspektorid erinevates maakondades 29 korral 
müügis olevaid süütevedelike ja nende nõuetele vastavust. Eesti turul on müügil  13 erinevat 
süütevedelikku ning 6 nendest olid denatureeritud piirituse baasil. Kõik piirituse baasil olevat 
süütevedeliku kontrolliti  ARETO akrediteeritud laboris metanooli sisalduse määramiseks. 
Laboris uuritud toodetest tuvastati metanooli sisaldus kõikides süütevedelikes erineva 
sisaldusega (0,2%; 0,2%; 0,05%; 3,3%; 1%; 32,8%).  
Süütevedelik „VOITKAD” (Pakendaja: OÜ Kiviõli Keemiagrupp; turustaja: AS 
Tanklavarustus) sisaldas 32,8% metanooli ning toote märgistusel oli viide metanooli 
sisaldusele ning vajalikud ohusümbol, R- ja S-laused puudusid. Tootes tuvastatud metanooli 
sisaldus ei vastanud toote ohutuskaardis esitatud andmetele.  
Tervisekaitseinspektsioon tegi koheselt ettekirjutuse AS Tanklavarustus’ele 
mittenõuetekohaselt märgistatud toote müügilt kõrvaldamiseks, teavitas mittevastavast tootest 
tarbijaid kodulehekülje ja meedia kaudu ning alustas tootjaettevõtte vastu menetlust. 
Menetluse käigus määrati OÜ Kiviõli Keemiagrupp’ile rahaline trahv summas 40 000.-EEK. 
Kokkuvõtteks võib oletada, et surmajuhtumite põhjuseks oli süütevedeliku „VOITKAD” 
mitteotstarbeline kasutamine (joomine). 
Sihtuuringu käigus avastati, et süütevedeliku „SASSI-MATSI” (Pakendaja OÜ Kiviõli 
Keemiagrupp, turustaja OÜ Alder) märgistusel kasutati lauseid „denatureeritud konjak, rumm 



& viski”, mis kujutab endast eksitava teabe tarbijale. Nimetatud toote kohta tehti ettekirjutuse 
tootjale. 
 
2006 aastal korraldati  toodete sihtuuringud azovärvidele. Azovärvide sihtuuringu 
läbiviimiseks ning „EurAzos” projektis osalemiseks koostati sihtuuringu juhend juhtivatele 
inspektoritele. Järelevalveinspektorid võtsid 15 tekstiili- ja nahatoodete proovi aromaatsete 
amiinide määramiseks EurAzos projekti raames. Proovid azovärvidele saadeti uurimiseks 
Austriasse UMWELTBUNDESAMT GmbH laborisse. Aromaatseid amiine ei ole avastatud. 

Seoses EL küsimustikuga dikloormetaani kasutamise  kohta värvieemaldusvahendites 2006 
sügisel, tehti sihipärane erakorraline uuring värvieemaldajate sortimendi, koostise, 
pakendamise ja märgistamise väljaselgitamiseks Eesti turul. Järelevalve käigus avastati  neli 
dikloormetaani (DCM) sisaldavat värvieemaldusvahendid, millistes DCM sisaldus oli 
vahemikus 50-100%. Toodete märgistus vastas nõuetele. Kokku toodi 2006.a. Eestisse 12,7 
tonni dikloormetaani, sellest kogusest 6,7 tonni kasutati värvieemaldajates ülejäänud kogus 
oli tööstuslikuks kasutamiseks. Värvieemaldajate hulgast 65% DCM kogusest kasutati 
professionaalselt ja 35% oli ettenähtud tarbijatele müümiseks.  

2006.a. suvel korraldati sihtuuringu puiduimmutusvahendite nõuetele vastavuse osas. 
Kontrolliti 10 erinevat ettevõtet, nendest 8 maaletoojat/kasutajaettevõtet ja 2 
hulgimüügiettevõtet. Kokku kontrolliti 27 puiduimmutusvahendit, nendest kasutusel olid 4 
eesti toodet ning 23 importtoodet. Kahel juhul tehti maaletoojale ettekirjutus toote märgistuse 
nõuetele vastavusse viimiseks, 25 toodet vastasid nõuetele. 

Järelevalve ilu- ja isikuteenuseid osutavate ettevõtete üle 2000-
2006.a. ning nende nõuetele vastavus. 

 

 
 
 



Alates 2003.a kuni 2006.a. on kasvanud nõuetele vastavate ettevõtete hulk. Samuti on 
jooniselt näha, et kasvanud on ka ettevõtete ja kontrollimiste arv. 
Järelevalve käigus leiti, et põhilisteks puudusteks olid: 
1. puudusid sterilisaatorid maniküüri- ja pediküüriteenuse osutamisel; 
2. solaariumide tehnilistel seadmetel puudusid passid; 
3. töötajatel puudusid tervisetõendid; 
4. tööruumides puudusid vajalikud tehnokommunikatsiooniseadmed; 
5. tööruumid ei olnud nõuetekohasel korras. 
 
 

Järelevalve majutusasutuste üle 2000-2006.a. 
ja nende nõuetele vastavus. 

 
  
 
 Alates 2003.a kuni 2006.a. on kasvanud nõuetele vastavate ettevõtete hulk. Samuti on 
jooniselt näha, et kasvanud on ka ettevõtete hulk, kontrollimiste arv on jäänud samaks. 
Põhilistemateks puudusteks olid märgistamata koristusvahendid, mõnede majutusruumide 
sisustus ei olnud nõuetekohane, nt puudusid joogiklaasid, peeglid, valgust väheläbilaskvad 
aknakatted jne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Järelevalve apteekide üle 2000-2006.a. 
ja nende nõuetele vastavus. 

 

 
 
Apteekide arv on veidi kasvanud kuid kontrollimiste arv on kahanenud kaks korda. Nõuetele 
vastavate apteekide protsent on jäänud samale tasemele. Enamasti tehti ettekirjutusi  
valgustustiheduse mõõdistamise kohta apteegiruumides. 


