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Sissejuhatus 
 
Toote ja teenuse ohutuse valdkonnas olid 2007. aastal prioriteetseteks ülesanneteks: 

 

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 Liit (EDKTL), Eesti Mükoloogia 
uuringute Keskus, Tallinna Linnavolikogu Tarbijakaitse komisjon) tarbekaupade 
ohutuse valdkonnas. 

2. RAPEXi teadetes toodud ohtlike toodete olemasolu väljaselgitamine Eesti turul ning 
meetmete rakendamine. 

 
Toote ja teenuse ohutuse valdkonnas koostati valdkonna arengukava aastateks 2008-2011.  
 
2007.a. jooksul esitas 126 firmat 405 teavet 7385 imporditud või toodetud kosmeetikatoote 
kohta (nendest 30% oli pärit kolmandatest riikidest, seega kokku 2195 kosmeetikatoodet). 
 
2007.a. jooksul laekus TKI-le Tolli- ja Maksuametist 10 kontrollteadet 24 kauba-artikli kohta. 
Nendest 19 kauba artiklit tunnistati mittevastavaks, ning 7361 toodet (sh 6859 mänguasja 
komplekti) ei lubatud vabasse ringlusse. 
 
2007.a. jooksul edastati tervisekaitsetalitustele teateid 657 ohtliku toote kohta. 
 
RAPEX süsteemis avaldatud teadete hulgast avastas TKI Eesti turult 17 toodete artiklit. TKI 
edastas täidetud Reaction-vormid ning turujärelevalve käigus kõrvaldati: 
437 mänguasja, mis oleksid võinud põhjustada lastele tervisekahjustusi, lämbumist ning 
nägemiskahjustusi; 
4413 kosmeetikatoodet, mis sisaldasid dibutüülftalaati; 
hambapastad, mis sisaldasid dietüleenglükooli, mis on kahjulik allaneelamisel ja võib 
põhjustada mürgistusnähtusi;  
ning termosed, mis sisaldasid asbesti. 
Ettevõtetele tehti ettekirjutused toodete turult kõrvaldamiseks, tarbijate teavitamiseks ning 
ohtlike toodete tarbijatelt tagasinõudmiseks. 
 
Turujärelevalve käigus avastasid tervisekaitseinspektorid 71 ohtliku toote artiklit, nendest 
20 mänguasjade artiklit ja 50 kosmeetikatoodete artiklit ja ühe ohtliku liimi. Kokku kõrvaldati 
turult ligikaudu 20 000 ohtlikku toodet. TKI koostas informatsiooni ning edastas selle 
Tarbijakaitseametile avaldamiseks RAPEX kiirteavitamissüsteemi kaudu. 
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1. 2007.a. järelevalve jaotus toodete ohutuse üle 
 

 
Turujärelevalve käigus kontrolliti 2007.a. jooksul 5813 erinevat toodet (sh kosmeetikatooted, 
kemikaalid, mänguasjad, lastehooldustooted jms.). Nendest ei vastanud nõuetele 685 toodet, 
mis moodustas keskmiselt 11,8%. Turul avastatud mittevastavate toodete hulk oli samal 
tasemel kui eelmisel aastal. 
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Regiooniti jagunes protsentuaalselt mittevastavate toodete arv erinevalt, kusjuures Tallinna  
regioonis mittevastavate toodete protsent oli 16,5%, Tartu regioonis 8%, Virumaa regioonis 
5,2% ja Pärnu regioonis 4,5%. Enamus toodete importimisega ja levitamisega tegutsevaid 
ettevõtteid – 413 ehk 57% asub Tallinna regioonis.  
 

 

1.1. Mänguasjad  

 
2007 aastal suurenes kontrollitud mänguasjade arv 10% võrreldes 2006. aastaga. Mullu 
kontrolliti 1528 mänguasja ning 2007. aastal 1703 mänguasja. Mänguasjade kontrollimise 
üldine kasvu trend näitab, et 2007.a. kontrolliti 5,6 korda rohkem mänguasju võrreldes 
2001.a. Rikkumisi avastati 2007. aastal 101 mänguasja puhul ehk 5,9% ning 2006. aastal 133 
mänguasja puhul ehk 8,7%.  
Kokku kontrolliti 2007. aastal 101 mänguasjadega tegelevat ettevõtet 229 korral, kusjuures 
rikkumiste puhul tehti 83 ettekirjutust ja üks rahatrahv.  
Nõuetele mittevastavate mänguasjade tuvastamisel on maaletoojatele tehtud ettekirjutusi 
nõuetele mittevastava kauba müügi peatamiseks ja koheselt turult kõrvaldamiseks ning 
ohtlike toodete tagasiostmiseks. 
 
Mänguasjade kontrollimisel võeti turujärelevalve käigus proove laboriuuringuteks. Enamus 
proove võeti kahtluse korral ning põhirõhk oli proovide võtmisel suunatud väljaspool EL 
toodetud mänguasjade uurimiseks. Kokku katsetati laboratoorselt 117 mänguasja, nendest ei 
vastanud nõuetele 24 toodet ja ohtlikuks tunnistati 20 mänguasja. 2007.a. juurutas 
Tervisekaitseinspektsiooni Keemia Kesklabor mänguasjades ftalaatide uuringu meetodi, mis 
andis võimaluse rohkesti uurida väikestele lastele ettenähtud tooteid ja mänguasju. 
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Põhiliseks puuduseks oli, et toodete märgistus ei vastanud kehtivatele nõuetele. Põhilised 
võimalikud ohud kõrvaldatud ohtlike mänguasjade puhul olid lämbumiseoht, vigastuseoht, 
kuulmiskahjustuse oht ning tervisekahjustuse oht seoses pikaajalise ftalaate sisaldavate 
mänguasjade kasutamisega. Informatsioon ohtlikest toodetest on edastatud RAPEXi kaudu 
ning avaldatud Euroopa Komisjoni leheküljel  
 

1.2. Lastehooldustooted. 

 
Lastehooldustoodete (lasteluttide, lutipudelite jne) kontrollimisel näitab üldine kasvu trend, et 
2007.a. kontrolliti 3,4 korda rohkem lastetooteid võrreldes 2001.a. Rikkumisi avastati 2007. 
aastal 28 toote puhul, ehk 4,3% ning 2006. aastal 41 toote puhul, ehk 5,7%.  
Laboriuuringuks võeti 7 tootest proovid, mis kõik vastasid nõuetele.  
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Kokku kontrolliti 2007. aastal 75 lastetoodetega tegelevat ettevõtet 80 korral, kusjuures 
rikkumiste puhul tehti 14 ettekirjutust ja kolm rahatrahvi.  
Põhiliseks puuduseks oli, et toodete märgistus ei vastanud kehtivatele nõuetele. 
 
 

1.3. 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 rahvatervise seaduse 
§122 lg 2 alusel.  
2007. aasta jooksul esitas 126 ettevõtet 405 teavet 7385 kosmeetikatoote tootmise või 
importimise kohta (nendest ligikaudu 30% oli kolmandatest riikidest, kokku 2195 
kosmeetikatoodet) 
 
Tabel 1. Ettevõtete poolt esitatud andmed kosmeetikatoodetest 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 
2007 126 405 7385 

Võrreldes 2006 a. toodi 2007 a. Eestisse 569 kosmeetikatoodet vähem ja esitati 
kosmeetikatoodete tootmise ja importimise kohta 39 teavet vähem. Informatsioon teavitamiste 
kohta on avalikustatud Tervisekaitseinspektsiooni koduleheküljel.  

Kosmeetikatoodete järelevalve 2001- 2007
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Kontrollitud kokku 4871 3614 2071 3002 2505 2246 1858

Ei vastanud nõuetele kokku 578 180 363 290 377 223 377

% 11,9 5,0 17,5 9,7 15,0 9,9 20,3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Kosmeetikatoodete terviseohutuse turujärelevalve käigus pöörati tähelepanu tootjate ja 
importijate kontrollimisele Tarbijakaitseametilt saadud informatsiooni põhjal toodete 
mittevastava märgistuse osas ning RAPEXi süsteemi raames laekunud ohtlike 
kosmeetikatoodete olemasolu väljaselgitamisele Eesti turul. Kokku laekus 2007. aastal 96 
RAPEXi teadet ohtlike kosmeetikatoodete kohta. RAPEXi teadetes nimetatud ohtlikest 
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kosmeetikatoodetest avastati Eesti turul 8 artiklit. Kosmeetikatoodete kontrollimisel üldine 
langemistrend jätkub ja 2007.a. kontrolliti 1,2 korda vähem kosmeetikatooteid võrreldes 
2006. aastaga. Selline asjaolu on tingitud täiendavatest järelevalve ülesannetest toote ja 
teenuse ohutuse valdkonnas nagu Tolli- ja Maksuameti teadete kontrollimine, RAPEXi 
teadete kontrollimine, lastetoodete (sh. mänguasjade) ning järelevalve all olevate 
teenindusasutuste arvu pidev suurenemine (sh. ilu- ja isikuteenuseid osutatavad ettevõtted, 
majutusettevõtted, apteegid). 
2006.a. oli järelevalve all 373 objekti, kes tegelesid kosmeetikatoodete maaletoomisega, 
tootmisega ja levitamisega. Nendest ettevõtetest kontrolliti 50,6%. 
Järelevalve käigus avastati Eesti turul 50 ohtliku kosmeetikatoodet, sh 40 USA-st, 7 
Inglismaalt, 2 Venemaalt ja 1 Saksamaalt pärit kosmeetikatoode.  
Üks puuder ja üks juuksevärvi taastusvahend sisaldasid pliid, mis on keelatud 
kosmeetikatoodete koostises. Üks kreem oli mikrobioloogiliselt saastatud ning 47 küünelakki 
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. 
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Kontrollitud 388 20 30 90 80 86 12 48 180 24 46 13 38 328 

Neist ei vastanud 
nõuetele 60 1 5 6 5 4 1 2 13 3 10 1 2 254 

Mittevastavuse % 15% 5% 17% 7% 6% 5% 8% 4% 7% 13% 22% 8% 5% 77% 

 
Kõige enam mittevastavusi leiti küüntehooldusvahendite (77%), jumestusvahendite (22%), 
lõhnaõlide ja lõhnavete (17%) ning nahahooldusvahendite (15%) kontrollimisel. 
2007.a. võeti turujärelevalve käigus 142 (2006.a. –137) kosmeetikatoodete proovi 
laboriuuringuks, millest 4 toodet (Venemaa päritoluga kreem, juuksevärvi taastusvahend, 
kompaktpuuder, küünelakk) ei vastanud mikrobioloogilistele ja keemilistele nõuetele. Kahel 
juhul rakendati rahatrahvi. 
Põhilised puudused: toodete märgistus ei vastanud kehtivatele nõuetele, kosmeetikatooted 
sisaldasid keelatud aineid: pliid, ftalaate ning oli ka mikrobioloogiline saastatus. 

 

2. Kemikaalid 

 
Tervisekaitseinspektsioon teostab järelevalvet hulgimüügis olevate kemikaalide 
ohutusenõuete täitmise üle.  
 

 
 
Kemikaalide kontrollimisel üldine kuueaastane trend ei muutunud ning jäi samale tasemele. 
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Kõige enam mittevastavusi leiti auto roostetõrjevahendite (36%), auto puhastusvahendite 
(18%), puhastusvahendite (17%), desinfektantide (17%), nõudepesuvahendite (15%), kütuse, 
õlilisandite (14%) kontrollimisel. 
 
2007. a TKI korraldas järgmised kemikaalialased sihtuuringud:  

• Tolueeni sisaldus liimides ja aerosoolvärvides  
• Nikli sisaldus juveeli ja nahaga kokkupuutuvates toodetes. 
• Kroomi (VI) sisaldus tsementides ja tsemenditoodetes. 
• Biotsiidide kasutamine suplusteenust pakkuvates ettevõtetes.  
• Eestis toodetavate detergentide nõuetele vastavus.  
• Lastetoodete nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas. 

 

2.1. Sihtuuring „Tolueeni sisaldus liimides ja aerosoolvärvides”. 

 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada müügis olevate liimide ja aerosoolvärvide vastavus 
nõuetele tolueeni sisalduse osas. 
 
Vastavalt sotsiaalministri 28.02.2005. a määruse nr 36 „Elanikkonnale ja loodusele ohtlike 
kemikaalide käitlemise piirangud” § 361 on kehtestatud piirang tolueeni kasutamise kohta 
liimides ja aerosoolvärvides. Selle kohaselt on tolueeni, CAS nr 108-88-3, keelatud turustada 
ja kasutada ainena või valmistise koostisainena tarbijaile turustatavates ning piiranguteta 
kasutamiseks ettenähtud liimainetes või liimaineid sisaldavates valmististes ja 
aerosoolvärvides kontsentratsioonis 0,1 massiprotsenti või rohkem. 

Nimetatud piirang kehtestati kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 26.10.2005 
direktiiviga 2005/59/EÜ (ELT L 309, 25.11.2005, lk 13-14), millega muudeti 28. korda 
nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe (tolueen ja triklorobenseen) turustamise ja 
kasutamise piiramise osas ning see hakkas Eestis kehtima alates 24.06.2007. 
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Sihtuuring viidi läbi 2007.a. III kvartalis Tallinna tervisekaitsetalituse inspektorite poolt. 
Inspekteerimisel kontrolliti toodete märgistust, ohutuskaarte ning võeti proovid 
laboriuuringuks.  

12 kemikaalide hulgimüügiga tegelevat ettevõttes kontrolliti 137 aerosoolvärvi ja liimi. 
Samuti uuriti 10 liimi proovi laboratoorselt Tervisekaitseinspektsiooni Keemia Kesklaboris 
vastavalt Kanada standardile C 11.3 kasutades järgmist aparatuuri: gaasikromatograaf HP 
6890, FID. 

Kontrollitud liimidest ei vastanud nõuetele 3 toodet: “Paranduskomplekt täispuhutavatele 
esemetele”, maaletooja Olympic Invest OÜ, tootja Tukku AB Soome – ohutuskaardi järgi 
ületas tolueeni sisaldus lubatud piirnormi; “Kontaktliim A3”, maaletooja Bostik OÜ, tootja 
Bostik Findley AB, Rootsi – vana ohutuskaardi järgi ületas tolueeni sisaldus 0,1%, uues 
tootes avastati 0,4% tolueeni (uue ohutuskaardi järgi toode ei sisalda tolueeni); „Tehnocoll 
Stock 266” 20 ml, maaletooja Autoeksperdi Keemia OÜ, tootja Tehnocol, Poola – labori 
andmetel sisaldab toode 45% tolueeni. 
Nõuetele mittevastavate liimide tuvastamisel tehti maaletoojatele ettekirjutus nõuetele 
mittevastava kauba müügi peatamiseks ja koheselt turult kõrvaldamiseks. 
Laboratoorselt tuvastatud tolueeni ületamisega liimi kohta läks informatsioon RAPEXi 
süsteemi kaudu avaldamisele.  
 
 
 
 
 
 
Poola päritoluga (tootja Tehnocol) liim 
„Tehnocoll Stock 266” 20ml, ei vasta 
Sotsiaalministri 28.02.2005.a. määrusega nr 36 
“Elanikkonnale ja loodusele ohtlike kemikaalide 
käitlemise piirangud” kinnitatud nõuetele, kuna 
sisaldab 45% tolueeni. 

 

 
 
 

2.2. Sihtuuring „Nikli sisaldus juveelides ja nahaga kokkupuutuvates 
toodetes” 

 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis turul olevate juveelide ja nahaga 
kokkupuutuvate toodete vastavus nikli sisalduse osas.  
 
Vastavalt sotsiaalministri 28.02.2005. a määruse nr 36 „Elanikkonnale ja loodusele ohtlike 
kemikaalide käitlemise piirangud” § 23 on nikli osas kehtestatud piirang nahaga otseseks ja 
pikaajaliseks kokkupuuteks ettenähtud toodetes, nagu kõrvarõngad, kaelakeed, ketid, 
sõrmused, kellakorpused ja -rihmad, pandlad, rõivaste needid, trukid, tõmblukud, ja muude 
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sarnaste toodete nahaga vahetult ja pikaajaliselt kokkupuutuvates osades. Määruse kohaselt on 
niklit, CAS nr 7440-0-20, sisaldavaid tooteid keelatud turustada ja kasutada, kui augustatud 
kõrvast või mõnest muust augustatud kehaosast haava epitelisatsiooni ajal läbipandavast 
ehteosast eraldub niklit rohkem kui 0,2 µg/cm2 nädalas või kui nahaga otseseks ja 
pikaajaliseks kokkupuuteks ettenähtud toodete nagu kõrvarõngaste, kaelakeede, kettide, 
sõrmuste, kellakorpuste ja -rihmade, pannalde, rõivaste neetide, trukkide, tõmblukkude ja 
muude sarnaste toodete nahaga vahetult ja pikaajaliselt kokkupuutuvatest osadest eraldub 
niklit rohkem kui 0,5 µg/cm2 nädalas.  
 
Nimetatud piirang kehtestati kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 30. juuni 1994 
direktiiviga 94/27/EÜ, millega muudeti 12. korda direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe 
turustamise ja kasutamise piirangutega ning Komisjoni 27. septembri 2004 direktiivi 
2004/96/EÜ, millega muudeti nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses nikli turustamise ning 
kasutamise piirangutega augustamise piikkomplektides, eesmärgiga kohandada tehnika 
arengule direktiivi lisa I.  

Sihtuuring viidi läbi 2007.a. Laboriuuringuteks võeti 16 erinevat toodet ning 
Tervisekaitseinspektsiooni Keemia Kesklabor uuris neid vastavalt EN 1811 standardile. Kõik 
proovid vastasid nõuetele.  

2.3. Sihtuuring „Kroomi (VI) sisaldus tsementides ja tsemenditoodetes”. 

 
Sihtuuringu eesmärk: välja selgitada müügis olevate tsemenditoodete vastavus nõuetele 
kuuevalentse kroomi (CrVI) sisalduse osas. 

Vastavalt sotsiaalministri 28.02.2005. a määruse nr 36 „Elanikkonnale ja loodusele ohtlike 
kemikaalide käitlemise piirangud” § 36 on kehtestatud piirang kuuevalentse kroomi (CrVI) 
kohta tsemendis või tsementi sisaldavates valmististes. Nimetatud tooteid on keelatud 
turustada ja kasutada, kui need pärast hüdraatimist sisaldavad rohkem kui 0,0002% lahustuvat 
kroomi (VI) tsemendi kuivmassi kohta.  

Nimetatud piirang kehtestati kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18.06.2003.a 
direktiiviga 2003/53/EÜ, millega 26. korda muudeti nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ teatavate 
ohtlike ainete ja valmististe (nonüülfenool, nonüülfenooletoksülaat ja tsement) turustamise ja 
kasutamise piiramise osas ning see hakkas Eestis kehtima alates sotsiaalministri 28.02.2005. 
määruse nr 36 „Elanikkonnale ja loodusele ohtlike kemikaalide käitlemise piirangud” 
jõustumisest 18.03.2005. 

Sihtuuring viidi läbi 2007.a. III kvartalis Tallinna tervisekaitsetalituse inspektorite poolt. 
Inspekteerimisel kontrolliti toodete märgistust, ohutuskaarte ning võeti proovid 
laboriuuringuks. Kontrolliti 7 ettevõtet (s.h. 6 maaletoojat ning 1 tootmisettevõtet) ning 7 
tootest võeti proovid laboriuuringuks kuuevalentse kroomi sisalduse määramiseks. Proove 
uuriti Tervisekaitseinspektsiooni Keemia Kesklaboris vastavalt standardile „Tsemendi 
katsetamine. Osa 10: Tsemendi vees lahustuva kroomi (VI) sisalduse määramise meetodid” 
(EVS-EN 196-10:2006 Annex D; TRGS 613). Katsetustel kasutatud aparatuur: Schaker S-
308L ning fotoelektrokolorimeeter KFK-2. 
 
Katsetatud 7 proovis kroomi (VI) ei avastatud ning järelevalve käigus uuritud tooted vastasid 
nõuetele. 
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2.4. Sihtuuring „ Biotsiidide kasutamine suplusteenust pakkuvates 
ettevõtetes”. 

 
Sihtuuringu eesmärk: saada ülevaade biotsiidide kasutamisest suplusteenust pakkuvates 
ettevõtetes - veekeskustes ja basseinides.  
 
Sihtuuringu teostasid 2007.a IV kvartalis Tallinna ja Virumaa TKT osakondade inspektorid.  
Sihtuuringu läbiviimiseks koostati küsimustik ja aruandevorm. Korraldati inspektorite 
koolitus. Kontrollimisel kasutati biotsiidide registri andmed.  
 
Sihtuuringu läbiviimise alus:  

• Biotsiidiseadus;  
• Kemikaaliseadus;  
• Sotsiaalministri 27.03.2005 määrus nr 72 „Biotsiidide liigid ja nende 

põhikasutusalad”;  
• Sotsiaalministri 01.07.2004 määrus nr 78 „Biotsiidi turustamise loa taotluse ja loa 

vormid ning registreerimistaotluse ja registreerimistunnistuse vormid”  
• Vabariigi Valitsuse 21.06.2004 määrus nr 212 „Riikliku biotsiidiregistri asutamine ja 

registri pidamise põhimäärus”  
• Sotsiaalministri 3.12.2004. a määrus nr 122 „Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, 

klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord”;  
• Komisjoni 14. detsember 2006 määrus (EÜ) nr 1849/2006, millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 2032/2003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist 
käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi 
teise etapi kohta;  

• Komisjoni 4. detsember 2007 määrus (EÜ) nr 1451/2007 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 
osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta;  

• Komisjoni 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2032/2003 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 
osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta  

 
Uuringu käigus kontrolliti 30 suplusteenust pakkuvat ettevõtet ning 89 neis kasutatavat 
biotsiidi. 
Kontrollitud ettevõtetest 100% kasutab basseinivee töötlemiseks biotsiide ja kemikaale, mis 
on EL päritoluga, sh 19% - Eestist (naatriumhüpoklorit, kaltsiumhüpoklorit ning väävelhape 
pH alandamiseks – spordi- ja meditsiinasutuste ning hotellide basseinides); 2% - Hispaaniast 
(Astral Algaecide Extra – meditsiiniasutuse basseinis – varustaja Basseinihooldus AS); 30% - 
Hollandist (lasteasutustes MELPOOL klooritabletid ja graanulid – varustaja Basseinitehnika 
AS); 5% - Saksamaalt ( MELPOOL graanulid ja naatriumhüpoklorit - meditsiiniasutuse 
basseinis – varustajad Basseinitehnika AS ja Mayeri Industries AS); 44% - Soomest 
(naatriumhüpoklorit, MELPOOL, väävelhape pH alandamiseks – kooli, hotellide, spordi- ja 
meditsiiniasutuste basseinides ning üldkasutatavates basseinides). 
 
Kontrollimisel avastati peamised puudused märgistusel: 
puudus teave biotsiidis sisalduvate toimeainete kohta, puudus loa- või registreerimisnumber, 
partii number ja toote säilivusaeg tavatingimustes hoidmise korral ning hoiatustekst 
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"Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda 
kasutusjuhendiga“. 
46% kontrollitud biotsiididest ei olnud registreeritud Kemikaalide Teabekeskuses.  
Sihtuuringu järeldused: 

• Sihtuuring andis ülevaate erinevates basseiniteenust pakkuvates ettevõtetes 
kasutatavatest biotsiididest, kemikaalidest, nende tootjatest ning turustajatest. 

• Ujulates kasutatavate biotsiidide vähene vastavus märgistuse nõuetele ning 
Kemikaalide Teabekeskuses registreerimisnõude mittetäitmine (46%) viitab sellele, et 
on vajadus täiendavalt kontrollida nimetatud biotsiidide turustajaid. 

 
Kõikide avastatud nõuetele mittevastavate biotsiidide puhul kontrolliti nende maaletoojaid ja 
tehti ettekirjutused nende nõuetega vastavusse viimiseks. Samuti tehti ettekirjutused 
biotsiidide registreerimiseks Kemikaalide Teabekeskuses. 
 
 

2.5. Sihtuuring „ Eestis toodetavate detergentide nõuetele vastavus”. 

 
Sihtuuringu eesmärk: välja selgitada Eestis toodetavate detergentide nõuetele vastavus 
märgistuse ja koostisosa andmelehe olemasolu ja KTK-le esitamise nõuete täitmise osas. 
 
Sihtuuringu viidi läbi III-IV kvartalis 2007. Uuringu läbiviimiseks töötati välja 
juhendmaterjalid, küsimustik ja aruandevorm.  

 
Sihtuuringu läbiviimise alus: 

• kemikaaliseadus  
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31.03.2004 määrus nr 648/2004/EÜ detergentide 

kohta. 
 
Uuringu käigus kontrolliti 16 detergente tootvat ettevõtet (Tallinna TKT – 11, Tartu TKT – 3, 
Virumaa TKT – 1, Pärnu TKT – 1) ja 154 toodet. 
 
Selgus, et:  

• Kontrollitud ettevõtetes toodetakse aastas üle 203708 tonni detergente. 
• Kontrollitud toodetest on 72% ette nähtud elanikkonnale müümiseks. 
• Ligikaudu 90% kontrollitud detergentidest on ette nähtud käsitsi või 

käsitsi/masinapesuks. 
• 5,1%-l kontrollitud detergentidest on märgistusel eraldi välja toodud allergeensed 

lõhnaained. 
• Kontrollitud 154 tootest oli fosfaatide sisaldusega ainult 17 ehk 11%. 
• Biolagunduvuse kohta esitatud dokumendid vastasid nõuetele. 
• 44% juhtudest olid detergentide koostisosade andmelehed koostatud ja esitatud 

Kemikaalide Teabekeskusele. 
 
Kõikide avastatud nõuetele mittevastavate detergentide kohta tehti ettekirjutused tootjatele 
nende nõuetele vastavusse viimiseks. Samuti tehti ettekirjutused detergentide koostisosade 
andmelehtede esitamise kohta Kemikaalide Teabekeskusele. 
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2.6. Sihtuuring „Lastetoodete nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse 
osas”. 

 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis turul olevate lastetoodete (mänguasjade, 
lapsehooldusvahendite jt) nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas 2007. aastal.  
 
Sihtuuringu läbiviimise alus:  

• Toote ja teenuse ohutuse seadus; 
• Rahvatervise seadus;  
• Kemikaaliseadus; 
• Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2004. a määrus nr 355 „Mänguasja 

ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“; 
• Sotsiaalministri 1. märtsi 2000. a määrus nr 14 „Tervisekaitsenõuded 

lasteluttidele“; 
• Sotsiaalministri 28.02.2005. a määrus nr 36 „Elanikkonnale ja loodusele ohtlike 

kemikaalide käitlemise piirangud“ . 
 
Sihtuuringu viidi läbi 2007. aastal. Uuringu käigus kontrolliti 27 lastetoodet ning nendest ei 
vastanud ftalaatide osas nõuetele 3 mänguasja.  
Nõuetele mittevastavate mänguasjade tuvastamisel tehti maaletoojatele ettekirjutused nõuetele 
mittevastava toode müügi peatamiseks ja koheselt turult kõrvaldamiseks ning ohtlike toodete 
tagasiostmiseks. Informatsioon ohtlikest toodetest on edastatud RAPEXi kaudu ning 
avaldatud Euroopa Komisjoni leheküljel 
 
Poolas toodetud mänguasi „Koer ja kõristi” 
(“Piszczek and Grzechotka”, art. 017) ei 
vasta Vabariigi Valitsuse 15.12.2004.a. 
määrusega nr 355 „Mänguasja ohutusnõuded 
ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” 
kinnitatud nõuetele, kuna di(2-
etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) sisaldus ületab 
lubatud piirväärtust 14 korda.  
 

 
Hiinas toodetud mänguasi „Lovely 

Collection” ei vasta ülalnimetatud määruse 
nõuetele, kuna sinine pall sisaldab di-
isononüülftalaati (DINP) koguses, mis ületab 
lubatud piirväärtust 321 korda, oranž pall 
koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 351 
korda ja kollane pall koguses, mis ületab 
lubatud piirväärtust 351 korda.  
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Poolas toodetud mänguasi „Piuksuv loom” 
(„Piszcezek, squeeze”, art. 066A) sisaldab 
di(2-etüülheksüül)ftalaati (DEPH) koguses, 
mis ületab lubatud piirväärtust 2 korda.  
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3. Järelevalve ilu- ja isikuteenuseid osutavate ettevõtete üle 2001-
2007.a. ning nende nõuetele vastavus. 
 

 
 
 
Alates 2003.a kuni 2007.a. on kasvanud nõuetele vastavate ettevõtete hulk. Samuti on 
jooniselt näha, et kasvanud on ka ettevõtete ja kontrollimiste arv. 
Järelevalve käigus leiti, et põhilised puudused olid järgmised: 
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. 
 

3.1. Sihtuuring: „UV-A, UV-B, UV-C kiirguse uuring solaariumides.” 

 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis turul olevate solaariumide nõuetele vastavus 
(standard EVS-EN 60335-2-27:2003). 
 
Sihtuuring viidi läbi 2005-2007. aastal. Uuringu käigus kontrolliti laboratoorselt 75 
solaariumiseadet. Kõik solaariumiaparaadid klassifitseeriti vastavalt arvestuslikult efektiivsele 
kogukiiritustihedusele 4. tüübi aparaatideks. 4.tüübi UV-seadmed on mõeldud kasutamiseks 
solaariumites, ilusalongides ja muudes taolistes kohtades spetsiaalse ettevalmistuse saanud 
inimese järelevalve all. Kõik kontrollitud seadmed vastasid standardi nõuetele. 
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4. Järelevalve majutusasutuste üle 2001-2007.a. ja nende nõuetele 
vastavus. 

 

 
  
 
Alates 2003.a kuni 2007.a. on kasvanud nõuetele vastavate ettevõtete hulk. Samuti on 
jooniselt näha, et kasvanud on ka ettevõtete hulk, kontrollimiste arv on jäänud samaks. 
Põhilisemateks puudusteks olid märgistamata koristusvahendid, mõnede majutusruumide 
sisustus ei olnud nõuetekohane, nt puudusid joogiklaasid, peeglid, valgust väheläbilaskvad 
aknakatted jne.  
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5. Järelevalve apteekide üle 2001-2007.a. ja nende nõuetele 
vastavus. 

 
Apteekide arv on veidi kasvanud kuid kontrollimiste arv on jäänud samale tasemele eelmise 
aastaga võrreldes. Nõuetele vastavate apteekide protsent 2007.a. oli 87%. Enamasti tehti 
ettekirjutusi valgustustiheduse mõõdistamise kohta apteegiruumides. 
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6. TKI  keskkonnatervise ekspertiisiosakonna tegevus 2007. aastal 

 

TKI keskkonnatervise ekspertiisiosakond osales EL seadusloome ja Euroopa Liidu 

Komisjoni töös: 
1. Osalemine 06.02.2007 Brüsselis toimunud alalise kosmeetikatoodete komitee 

koosolekul ning hääletamine kosmeetikatoodete direktiivi 76/768/EEC muudatuste 
eelnõu osas, mis käsitles säilitusaineid (salitsüülhape, anorgaanilised sulfitid ja 
bisulfitid, triklokarbaan, tsinkpüritioon, bensoehape, tsinkpüritioon) 
kosmeetikatoodetes. 

2. Osalemine 05-06.03.2007 Brüsselis toimunud alalise kosmeetikatoodete komitee ja 
selle töörühma koosolekul ning hääletamine kosmeetikatoodete direktiivi 76/768/EEC 
muudatuste eelnõu osas, mis puudutas jodopropünüülbutüülkarbamaadi (IPBC) kohta 
piirangu sisseviimist - 0,02% mahaloputatavates toodetes; 0,01% pealejäetavates 
toodetes; 0,075% higistamisvastastes vahendites ja deodorantides. 

3. Euroopa Liidu Komisjonile kosmeetikadirektiivi muudatuse eelnõu kohta ettepanekute 
ja märkuste edastamine teemal: juuksevärvides sisalduvate ainete eestikeelsed 
keemilised nimetused. 

4. Osalemine 13.06.-14.06.2007 Brüsselis toimunud alalise kosmeetikatoodete komitee 
koosolekul ning hääletamine kosmeetikatoodete direktiivi 76/768/EEC muudatuste 
eelnõu osas, mis käsitles fluorisisaldavate hambapastade märgistusele kohustusliku 
lisahoiatuse lisamist ning 85 juuksevärvi keelustamist. 

5. Euroopa Liidu Komisjonile kosmeetikadirektiivi muudatuse eelnõu kohta 
juuksevärvide osas ettepanekute ja märkuste edastamine. 

6. Osalemine 10.09.2007 Brüsselis toimunud nõupidamisel „Invitation to a meeting on 
the Chemical part of the revision of Directive 88/378/EEC on the safety of toys”. 
Kohtumisel arutati 2 olulist teemat: mänguasjade keemilistele omadustele 
kehtestatavate nõuete läbivaatamine ja USA mänguasjatootja Mattel´i teade 
mänguasjade tagasikorjamisest – milliseid meetmeid rakendasid EL liikmesriikide 
järelevalveasutused. 

7. 01.10.-02.10.2007 osalemine PEMSAC (Platform of European Market Surveillance 
Authorities for Cosmetics) kosmeetika-alasel nõupidamisel Brüsselis.  

8. 24.10.2007 osalemine Brüsselis toimunud alalise kosmeetikatoodete komitee 
koosolekul ning hääletamine kosmeetikatoodete direktiivi 76/768/EEC muudatuste 
kehtestamiseks glüoksaali piirangu osas. 

9. 11.12-12.12.2007 osalemine esimese FOORUM’i nõupidamisel „ The Forum for 
exchange of information on enforcement” 

 
 

TKI keskkonnatervise ekspertiisi osakond vastas EL küsimustikele ja EL 

järelepärimistele: 

1. Niklist tekkinud allergiate ja turujärelevalve käigus tehtud katsetuste kohta  
2. Diklorometaani kohta (Doc. 6-WG-limitations-15-02-07) 
3. Tinaorgaaniliste ühendite kohta 
4. Kosmeetikadirektiivi rakendamise kohta Eestis aastatel 2004-2006 
5. Vastati loomkatsete läbiviimise kohta Eestis 
6. Vastati Euroopa komisjonile Answers from Estonia to the questionnary on 

enforcement on REACH 
7. Vastati küsimustikule Questionnaire for the Evaluation of Public Health Services 
8. Vastati Euroopa Komisjonile hambapastade märgistuse teksti kohta 
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9. Vastati Euroopa Komisjonile küsimusele REACH koolituste kohta 
10. Vastati Toote Ohutuse Direktiivi Komitee järelepärimisele nõuete sätestamise kohta 

laste jalanõude osas. 
11. Vastati Euroopa Kosmeetika- ja Parfümeeriatoodete assotsiatsiooni (COLIPA) kirjale 

„Main discrepancies between the European Cosmetics Directive 76/768/EEC and the 
Estonian Requirements for cosmetics products”. 

12. Vastati REACH määrusest tulenevate TKI järelevalve kohustuste kohta. 
 
 

TKI keskkonnatervise ekspertiisi osakond osales koostöös teiste EL riikide ja Eesti 

järelvalveasutustega.  
1. Osalemine 14.05.2007 Brüsselis toimunud PEMSAC (Platform of European Market 

Surveillance Authorities in Cosmetics) töökoosolekul.  
2. Osalemine 16.05.2007 Krakowis toimunud 3. REACH rakendamise alatöögrupi 

koosolekul. 
3. Osalemine CLEEN (Chemical Legislation European Enforcement Network) 14.05-

16.05.2007 Krakowis toimunud konverentsil. 
4. 11.10-12.10.2007 osalemine ettekannetega Riias toimunud nõupidamisel 

„Kosmeetikatoodete ohutuse-alane järelevalve Balti riikides” 
5. 22.11.2007 osalemine ettekandega turujärelevalve nõukogu koosolekul ettepanekuga 

moodustada piiripealsete toodete ekspertgrupp.  
6. 22.10.2007 osalemine ettekannetega Tarbijakaitseametis toimunud biotsiidi-alasel 

nõupidamisel.  
7. 14.11.2007 osalemine ettekannetega TKA toimunud koolitusel biotsiidide ja 

detergentide järelevalve osas. 
8. 24.10.2007. osalemine ettekandega Maksu- ja Tolliametis toimunud toote ohutuse 

koolitusel. 
9. 25.10.2007 osalemine ettekandega Tallinna Linnavolikogu Tarbijakaitsekomisjonis 

mänguasjade ohutuse teemal. 
10.  Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi poolt tellitud Turujärelevalve 

ohutusjärelevalve uuringus osalemine (edastatud andmed 2004-2006 laboriuuringute 
kohta, nende maksumusest ja meetmete rakendamisest ning toimus intervjueerimine 
BDA ja MKM osavõtul). 

11. Koostatud järelepärimine Euroopa Komisjonile mänguasjade nööri pikkusest ja 
standardi tõlgendamisest. 

12. Osalemine turujärelevalve nõukogu küsimuste arutelul.  
13. Türgi järelevalve ja labori esindajate vastuvõtt kogemuste jagamise eesmärgil 

kosmeetikatoodete seadusandluse, järelevalve korraldamise ja laboriuuringute 
teostamise valdkonnas 

 
 

TKI keskkonnatervise ekspertiisi osakond osales: 
1. Seminaril "Environmental Health" - 9-10.01.2007 Tallinnas Domina Ilmarine 

Hotellis.  
2. Hollandis 13-16.03.2007 toimunud koolitusel “Preparing for the implementation 

of the REACH regulation with a deeper focus on REACH enforcement and 
awareness raising among downstream users” projekti PPA06/ES/6/1 (tegevused 
1,2,3) raames. 

3. Kuopio’s 15-16.03.2007 toimunud koolitusel „Environmental Health and 
Epidemiology” 
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4. 24.04.2007. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatud 
REACH-alasel seminaril (kokku 9 ametniku). 

5. 07.06.2007 korraldati TKI poolt REACH koolitus tervisekaitseinspektoritele. 
6. Ajavahemiku 21.06-25.06.2007 jooksul korraldati kolm ametnike koolitust 

majandustegevuse registrisse (MTR-i) ettekirjutuste sisestamise kohta (koolitatud 
21 ametnikku). 

 

TKI keskkonnatervise ekspertiisi osakond tegi ettepanekuid ja märkusi järgmiste 

seaduste, määruste, arengukavade, strateegiate ja standardite kohta:  

 
1. Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu; 
2. Keskkonnavastutuse seaduse eelnõu; 
3. Kalmistuseaduse eelnõu; 
4. Kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ja nendega 

seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu; 
5. Tubakaseaduse muutmise eelnõu;  
6. Energiaturu Inspektsiooni, Konkurentsiameti, Raudteeinspektsiooni, Sideameti 

ja Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni ühendamise seaduse muutmise eelnõu; 
7. Riigi Jäätmekava 2008-2013 KSH aruanne;  
8. Põlevkivi arengukava KSH aruanne; 
9. Kiirgusohutuse arengukava (KORAK) eelnõu;  
10. Kemikaaliohutuse arengukava;  
11. Rahvastiku tervise arengukava 2008-2015; 
12. Eesti keskkonnategevuskava rakendamise vahearuande eelnõu; 
13. AS Narva Elektrijaamade KSH programm; 
14. Arhusi konventsiooni rakendamise aruande koostamise eelnõu; 
15. Nursipalu kavandatava harjutusvälja arendusprogrammi keskkonnamõju 

strateegilise hindamise aruanne. 
16. Määruse eelnõu „Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise 

taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse 
menetlemise kord”; 

17. Määruse „Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks 
tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, 
litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” muutmise 
eelnõu; 

18. Määruse „Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja 
pädevusele esitatavad nõuded” muutmise eelnõu; 

19. Määruse „Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate 
saasteainete nimekiri” muutmise eelnõu; 

20. EVS-EN 1729-1 “Mööbel – Haridusasutuste toolid ja lauad. Osa 1: 
Funktsionaalmõõtmed” ja EVS-EN 1729-2 “Mööbel – Haridusasutuste toolid 
ja lauad. Osa 2: Ohutusnõuded ja katsemeetodid“; 

21. Ettepanekud CEN/TR 13201-1:2004 ja EVS-EN 13201-2:2007 kohta.  
22. Ettepanekud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse 

nõukogu direktiivi 90/385/EMÜ aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta ja nõukogu 
direktiivi 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta ning direktiivi 98/8/EÜ, mis 
käsitleb biotsiidide turuleviimist kohta. 
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TKI keskkonnatervise ekspertiisi osakond täitis järgmisi ühekordseid ülesandeid: 
1. Sotsiaalministeeriumile vastus Euroopa Kosmeetika- ja Parfümeeriatoodete 

assotsiatsiooni (COLIPA) kirjale „Main discrepancies between the European 
Cosmetics Directive 76/768/EEC and the Estonian Requirements for cosmetics 
products”. 

2. Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi poolt tellitud Turujärelevalve 
ohutusjärelevalve uuringus osalemine (edastatud andmed 2004-2006 laboriuuringute 
kohta, nende maksumusest ja meetmete rakendamisest ning toimus intervjueerimine 
BDA ja MKM osavõtul). 

3. Koostatud järelepärimine Euroopa Komisjonile mänguasjade nööri pikkuse ja 
standardi tõlgendamise kohta  

4. Materjalide valmistamine Turujärelevalve nõukogus osalemiseks ja ettekandmiseks.  
5. Türgi järelevalve ja labori esindajate vastuvõtt kogemuste jagamise eesmärgil 

kosmeetikatoodete seadusandluse, järelevalve korraldamise ja laboriuuringute 
teostamise valdkonnas.  

 
 
Järelevalvet korraldav töö: 

1. Väljatöötatud küsimustik ja seletuskiri detergentide sihtuuringu läbiviimiseks. 
2. Parandusettepanekud kosmeetikatoodete turujärelvalve protseduuri käsiraamatu kohta.  
3. Ettevalmistatud ja TKI peadirektori poolt käskkirjaga kinnitatud: apteekide 

inspekteerimise akt, tervisekaitse riikliku järelevalveametniku ettekirjutus, 
järelevalveametniku ettekirjutuse täitmise akti vormid.  

4. Ettevalmistatud ja TKI peadirektori poolt käskkirjaga kinnitatud: majutusettevõtete 
inspekteerimise akt, akti lisad, ettekirjutuse vorm ja ettekirjutuse täitmise vorm.  

5. Majandustegevuse registrisse (MTR-i) juurdepääsuks on jagatud igale ametnikule ID-
kaardi lugeja.  

6. Loodud ühine majutusettevõtete andmebaas  
7. Parandusettepanekud käsiraamatu „TKI riikliku järelevalve korras valgustustiheduse 

mõõtmise juhendi” kohta. 
8. Parandusettepanekud käsiraamatu „Tervisekaitseinspektsiooni mõõtetegevuse” kohta.  
9. Parandusettepanekud käsiraamatu „Mikrokliima parameetrite mõõtmise juhend 

majutusettevõtete ja laevade inspekteerimisel”.  
10. Parandusettepanekud käsiraamatu „Kosmeetikatoodete riikliku turujärelvalve 

teostamise” kohta. 
11. Keskkonnatervise ekspertiisi osakonna põhimääruse eelnõu koostamine. 
12. Ettevalmistatud ja korraldatud sihtuuring biotsiidide üle. 
13. Ettevalmistatud ja 28.11.2007 korraldatud TKI inspektorite koolitus “Kaasaegsete 

tehnoloogiate kasutamine ilu- ja isikuteenuse osutamisel”. 
14. Epidemioloogia ja asulahügieeni koolitustel tehtud TKI inspektoritele biotsiidi-alased 

ettekanded. 
15. 2007. aastal korraldas TKI järgmised sihtuuringud:  

• Tolueeni sisaldus liimides ja aerosoolvärvides  
• Nikli sisaldus juveelides ja nahaga kokkupuutuvates toodetes. 
• Kroomi (VI) sisaldus tsementides ja tsemenditoodetes. 
• Biotsiidide kasutamine suplusteenust pakkuvates ettevõtetes.  
• Eestis toodetavate detergentide nõuetele vastavus.  
• Lastetoodete nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas. 
• UV-A, UV-B, UV-C kiirguse uuring solaariumides. 
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Auditeerimine: 
1. Järelevalveinspektorite tegevuse auditeerimine toodete ja teenuste ohutuse valdkonnas 

Pärnu TKT Pärnumaa osakonnas, Pärnu TKT Saaremaa, Läänemaa ja Hiiumaa 
osakondades 

 
 

Artiklid elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks ja teavitamiseks meedia ja kodulehekülje 

kaudu:  
1. Tervisekaitsenõuded ilusalongidele  
2. Piercing`u ja tätoveerimissalongide sihtuuring Eestis  
3. Kehakaunistuse võlud ja vaevad 
4. Suveks ilusaks – teadlikult ja ohutult 
5. Ohtlikest toodetest ajalehtedele Postimehele ja Den' za dnjom 
6. Ftalaatide kasutamine mänguasjades ja lapsehooldustoodetes. 
7. Artikkel Eesti Päevalehte tolmust 
8. Intervjuu Postimehele Saku suurhallis toimuvate romurallide mõjust inimese 

tervisele.  
9. Osalemine telesaates Pealtnägija mänguasjadele esitatavate nõuete kohta. 
10. Koduleheküljel avaldatud artikkel "Mida peab teadma mänguasja valmistaja"  

11. Aprillis, mais ja juunis avaldatud kolm artiklit koduleheküljel 
„Tervisekaitseinspektsioon hoiatab ohtlikest toodetest”. 

12. Avaldatud koduleheküljel „Turujärelevalve käigus nõuetele vastavad kemikaalid I 
kvartal 2007.a.” 

13. Avaldatud koduleheküljel „Turujärelevalve käigus nõuetele vastavad 
kosmeetikatooted I kvartal 2007.a.” 

14. Avaldatud koduleheküljel „Turujärelevalve käigus nõuetele vastavad kemikaalid 
2006.a.” 

15. Avaldatud koduleheküljel „Turujärelevalve käigus nõuetele vastavad 
kosmeetikatooted 2006.a.” 

16. Avaldatud koduleheküljel „Toote ja teenuse terviseohutuse üle tehtud 
turujärelevalve-alane töö 2006.aastal ja võrdlev analüüs” 

17. Avaldatud koduleheküljel „Piercingu - ja tätoveerimissalongide sihtuuring Eestis” 
18. Intervjuu Terviselehele õhuvärskendajatest ja nende kasutamisega kaasnevatest 

riskidest. 
19. Intervjuu ajalehele „Molodjozh Estonij” mänguasjade ohutusest. 
20. Intervjuu Vikerraadio saatele „Huvitaja” asbestist ja sellest tulenevatest riskidest. 
21. Koduleheküljele Euroopa Liidu poolt korraldatud UV Protection Campaign 2007 

raames ettevalmistatud artikkel UV-kiirguse vastasest kaitsest. 
22. KKM leheküljele koostatud artikkel „TKI tegevused”  
23. Koduleheküljel avaldatud artikkel „Toitlustusettevõtetes suitsetamist reguleerivad 

nõuded alates 5. juuni 2007”  
24. Õhtulehele ja Linnalehele edastatud informatsioon süütevedeliku „Polar Grill” 

(tootja Aspokem Eesti AS) ohutuse kohta.  
25.  Avaldatud koduleheküljel „Turujärelevalve käigus nõuetele vastavad kemikaalid 

II kvartalis 2007.a.”  
26. Avaldatud koduleheküljel „Turujärelevalve käigus nõuetele vastavad 

kosmeetikatooted II kvartalis 2007.a.”  
27. Artikkel UV- kiirguse kasulikkusest ja kahjulikkusest  
28. Vastus Postimehele Matteli mänguasjadest 
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29. Vastus Eesti Ekspressile armurohu Poppers võimalike tervistkahjustavate mõjude 
kohta  

30. Vastused päikese ja päevitamise teemalistele küsimustele leheküljel Sekretär.ee 
31. Vastused päevalehele sekspoodides müüdavate kaupade kohta. 
32. Vastused kodukeemia kohta Postimehele 
33. Vastused soome ajakirjanikule asbesti kohta. 
34. Ajalehele „Vesti Dnja” vastatud solaariumide kohta.  
 

2007.a. jooksul vastati 204 küsimusele (sh teabenõuetele) ning 52 toote kohta tehti 
riskihindamine ning langetati otsused. 

Inspektorite koolitus 

2007 korraldati inspektorite täiendkoolitus teemal „Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine ilu- 
ja isikuteenuse osutamisel” 

 


