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Toote ja teenuse ohutuse valdkond 
2008. aastal toote ja teenuse ohutuse valdkonnas prioriteetseteks ülesanneteks olid: 

1. Koostöö jätkamine tarbekaupade ohutuse valdkonnas teiste ametkondadega 
(Tarbijakaitseamet, Kemikaalide Teabekeskus, Maksu- ja Tolliamet, Tehnilise 
Järelevalve Inspektsioon, Keskkonnainspektsioon) ja 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). 

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

3. Järelevalve ettevalmistamine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse alusel, 
mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutusse lubamist ja 
kemikaalide rakendamise piiramist (REACH).  

 
2008. a. esitati imporditud või toodetud kosmeetikatoodete kohta TKI-le 132 ettevõtja 
poolt 421 teavitust 7825 toote kohta, millest 2347 kosmeetikatoodet imporditi Eestisse 
kolmandatest riikidest. 
 
2008. a. laekus Tolli- ja Maksuametist TKI-le 16 kontrollteadet 39 kaubaartikli kohta, 
millest seitse kaubaartiklit tunnistati mittevastavaks, vabasse ringlusse ei lubatud 
7434 toodet ja üks kg tihendeid.  
 
2008. a. laekus tervisekaitsetalitustele ohtlike toodete kohta kokku 755 teadet. 
 
2008. a. koostati TKI-s ja edastati Tarbijakaitseametile avaldamiseks RAPEX 
kiirteavitamissüsteemi kaudu kokku 28 teatist.  
Kõrvaldamise põhjused:  

• ftalaadid kosmeetikatoodetes  (küünelakid);  
• ftalaadid lapsehooldusvahendites (lutipudelid ja lutid);  
• kroom VI sisaldus tsemendis;  
• ftalaatide sisaldusega mänguasjad;  
• mänguasjad, millel eraldusid väiksed osakesed;  
• mänguasjad, millel helirõhutasemed ületasid lubatud taset. 

 
2008. a. tuvastati TKI poolt Eesti turul RAPEX süsteemis avaldatud teadete hulgast 
üks artikkel (pudipõll), täideti nõuetekohaselt Reaction-vormid ja edastati  need 
Tarbijakaitseametile. Lõpuks kõrvaldati müügilt turujärelevalve korras 12 pudipõlle,  



 

mis oleksid võinud põhjustada lastele tervisekahjustusi, kuna põlled sisaldasid 
reproduktiivtoksilist ainet:di(2-etüülheksüül)ftalaati (DEHP).  
 
2008. a. edastati tervisekaitsetalitustele ohtlike toodete kohta 755 teadet. 
Tervisekaitseinspektorid tuvastasid turujärelevalve käigus 63 ohtlikku tooteartiklit:  
 40 kosmeetikatoodet,  
 19 mänguasja,  
 kolm lapsehooldusvahendit,  
  üks kemikaal.   
 
 
Osalemine Euroopa Liidu Komisjoni töös: 

1. Osalemine 13.02.2008, 09.06.2008 ja 22.10.2008 Brüsselis toimuvas alalise 
kosmeetikatoodete komitee koosolekul ning hääletamine kosmeetikatoodete 
direktiivi 76/768/EEC  muudatuste lõhnaaineid, värvaineid ja ultraviolettfiltreid 
puudutavate eelnõude kohta. 

2. Osalemine 14.02.2008 ja 22.10.2008 Brüsselis toimuval kosmeetikatoodete 
komitee töörühma koosolekul.  

3. Osalemine 17.03.2008-18.03.2008 ja 24.09.2008-25.09.2008 PEMSAC 
(Platform of European Market Surveillance Authorities for Cosmetics) 
kosmeetika-alasel nõupidamisel  Brüsselis ekspertrühmades „market 
surveillance” ja „analytical methods“  

4. Osalemine 10.06.2008, 02.07.2008 ja 29.10.2008 Brüsselis toimuval tehnilise 
harmoneerimise kohtumises uue EL kosmeetikatoodete määruse 
väljatöötamisel. 

5. Osalemine 28.05-30.05.2008. CLEEN konverentsil (CLEEN – Chemical 
Legislation European Enforcement Network). Arutati 2 projekti lõppu, CLEEN 
tulevikku ja kahte käsilolevat projekti, mis puudutavad nikli sisaldust 
tarbekaupades ja biotsiidide kontrollimist. 

6. Osalemine Helsingis toimuvatel 14.05-15-05.2008 teisel ja 01.12.-04.12.2008 
kolmandal ECHA Foorumi infovahetuse istungitel.  

7. Osalemine 24.06.2008. a, 15.07.2008. a., 05.09.2008. a., 17.09.2008 Brüsselis 
mänguasjade direktiivi kemikaali ekspertide töökoosolekul Euroopa Parlamendi 
Mänguasjade ohutuse Direktiivi eelnõu arutelul (Proposal for a Directive of the 
European Parliament and  of the Council on the safety of toys). 

8. Juhise koostamine diklorometaani kohta värvieemaldajates 25.07.2008 
toimuvale ohtlike ainete tehnilise harmoneerimise töörühma koosolekule.  

 
Vastuste või arvamuste koostamine ja edastamine EL ja WHO intervjuudele või 
küsimustikele kas Sotsiaal-,  Keskkonna -, Majandusministeeriumi; 
Tarbijakaitseameti või Kemikaalide Teabekeskuse kaudu: 

1. Erinevate koostöövõrgustike kohta administratiivses koostöös ühisturu 
eeskirjade rakendamisel-vastus Euroopa Komisjoni siseturu nõuandva komitee 
(Internal Markert Avisory Comitee –IMAC) küsimustikule. 

2. Euroopa Komisjoni „JRC Survey on Risk Perception“ küsimustikule vastuse 
koostamine. 

3. Vastused WHO intervjuule „The Enviroment ang Health Performance Review in 
Estonia“. 

 



 

4. ECHA Foorumi küsimustikule „Questionnaire on the Recommendation 
2001/331/EC providing for minimum criteria for environmental inspections in the 
Member States (RMCEI)“ vastuste koostamine. 

5. Vastused Euroopa Komisjoni küsimustikule „Project on lighter gas“. 
6. Vastused Euroopa Komisjoni küsimustikule biotsiidide kasutamise kohta. 
7. Seiremeetodite ja kogemuste uuringuga kemikaalide kohta, mis vabanevad 

tarbekaupadest/toodetest küsimustikule vastamine.  
8. Osalemine kohtumisel OECD delegatsiooniga kemikaaliohutuse küsimustes. 
9. Keskkonnaministeeriumis (KKM) käivitunud Twinning Light projekti 

„Probleemtoodetest (patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad ning 
elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad) ohtlike ainete järelevalve 
süsteemi loomine“ (projekti nr EE05-IB-TWP-ENV-04) raames intervjuu 
küsimustele vastuste koostamine. 

10.  EL päringule teemal: "Survey on a possible future consumer safety mark" 
vastuse koostamine. Küsiti Eesti seisukohta, kas CE-märgi asemele peaks 
mingi uue tarbijat toote turvalisusest teavitava märgi välja mõtlema, kui jah, siis 
kas see peaks asendama CE-märgistuse või eksisteerima sellega paralleelselt. 
Meie seisukoht oli, et täiendavat märki ei ole vaja. 

11.  WHO raporti eelnõu kommenteerimine.  
12.  EL komisjonile koostatud toodete riskide loetelu ja toodete liigitamise 

kategooriatesse eelnõu kohta „Draft list of categories of products to be used in 
notifications which are sent under the general products safety directive  
2001/95/EC” arvamuse koostamine ja esitamine. 

13.  Küsimustikule „Questionnaire survey on needs by GPSD Enforcement 
Authorities on default exposure values/second WG meeting June 23rd - 24th, 
Ispra, Italy” vastuse koostamine. 

14.  Euroopa Komisjoni Tervise ja Tarbijakaitse peadirektoraadile eksitava 
välimuse toodete kohta (kosmeetika tooted toiduaine välimusega) vastuse 
koostamine ja esitamine. 

15.  Euroopa Komisjoni Tervise ja Tarbijakaitse peadirektoraadile kokku kaheksale 
kirjale vastuse koostamine. 

16.  EL küsimustikule mänguasja direktiivi muudatuste kohta vastuse koostamine. 
17.  EL Komisjonile mänguasja direktiivile kemikaalide ekspertide töökoosolekuks 

CMR ainete, lõhnaainete ja raskete metallide sisalduse suhtes mänguasjades 
arvamuse koostamine.  

18.  Ökopol instituudi küsimustikule lenduvate orgaaniliste ainete suhtes vastamine. 
19.  Euroopa Komisjonile ja PEMSAC töörühmale avalikus ja meedias kajastatud 

„musta henna” kampaania kohta 2008 aastal vastuse koostamine ja 
edastamine. 

20.   Euroopa Komisjonile direktiivi  2006/122 rakendamise kohta 
perfluorooktaansulfonaatide (PFOS) osas vastamine. 

 
Ühekordsed ülesanded: 

1. Piiripealsete toodete määratlemiseks moodustati ja kinnitati Peadirektori 
31.01.2008 käskkirjaga nr 1-1.1/12 ekspertidest töörühm. 

2. Koostati ja allkirjastati Tarbijakaitseametiga 05.03.2008 koostööleping. 
3. Koostati toote ja teenuse ohutuse valdkonna 2008-2011 arengukava. 
4. Koostati ja esitati Sotsiaalministeeriumile järelevalvealase töö vajadused uue 

valmiva Euroopa Liidu kosmeetikatoodete määruse rakendamiseks. 



 

5. Keskkonnaministeeriumi poolt korraldatud keskkonnauuringute keskuse 
nõupidamisel osalemine koos teiste asutustega lenduvate orgaaniliste ühendite 
üle järelevalve kavandamiseks. 

6. Koostati andmestu  „Asutuse poolt keskkonnajärelevalve alaste väärtegude 
menetlemise kohta Keskkonnainspektsioonile andmete esitamise vorm“ 
kohaselt Keskkonnainspektsioonile. 

7. Maksu- ja Tolliameti järelepärimisele „Suuõõnehooldusvahendi Suuvesi” kohta 
vastuse koostamine. 

8. Tarbijakaitseametile märgukirjale 28.01.2008 nr 6-20/264 solaariumi seadmete 
kohta vastuse koostamine ja edastamine. 

9. Tarbijakaitseameti märgukirjale 27.02.2008 nr 6-4/110-3 Henna Body Tatoo 
värvi kohta vastuse koostamine ja edastamine. 

10.  Tervisekaitseinspektsiooni esindaja määramine EL komisjoni ekspertgruppi 
mänguasja ohutuse direktiivi eelnõu kemikaalidega seotud nõuete üle 
arutlemiseks. 

11.  Eksperttöörühma piiripealsete toodete määratlemise töös viidi läbi kolm arutelu 
erinevate toodete määratlemise kohta.  

12.  15.04.2008. Vabariigi Valitsuse Sotsiaalkomisjoni istungil mänguasjade 
direktiivi rakendamisel seotud küsimuste kohta  ettekande koostamine ja 
esitamine. 

13.  29.05.2008 turujärelevalve nõukogu istungile materjalide ettevalmistamine. 
14.  03.04.2008 Tarbijakaitseameti poolt korraldatud nõupidamisel 

„Mänguväljakute ohutus ja sellega seonduv järelevalve” osalemine.  
15.  22.05-23.05.2008 järelevalve asutuste Balti riikide vahelisel 5 konverentsil ( 5 

th meeting of the representatives of the health protection and public health 
authorities of the Baltic states) ettekandega „Joogiveega kokkupuutuvate 
materjalide üle järelevalve tulemused” osalemine.  

16.  Keskkonnaministeeriumile Tervisekaitseinspektsiooni poolt keskkonnaministri 
04.11.2005 määruse nr. 67 „Värvide, lakkide ja sõidukite 
lõppviimistlusmaterjalide lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirnormid” 
nõuete täitmise osas järelevalvest vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 
2007/205/EÜ aruande koostamiseks aruande koostamine ja esitamine.  

17.  Seoses saadud teabe ja kaebusega tsemendist mürgituse kahtluse tekke 
kohta korraldas Tervisekaitseinspektsioon erinevate tsemendiproovide 
uuringute läbiviimise laborites ja tulemuste üldistamise. Uuringud tehti 
Tervisekaitseinspektsiooni ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti laborites. 
Analüüsitulemustest selgus, et kõige saastatum oli proov, mis võeti Pärnu AS 
Savi poolt tagastatud tsemendist (tootmise kuupäev 21.05.2008 või 
22.05.2008), sellest viis korda vähem saastatud oli Pärnus kohapeal võetud 
proov. AS Kunda Nordic Tsement proovides (tootmise kuupäevad 21.05.2008 
ja 22.05.2008) saaste puudus. Lähtudes ülaltoodud uuringute tulemustest 
koostas Tervisekaitseinspektsioon arvamuse, et saastavateks aineteks võisid 
olla bensiin või diiselkütus või mõni muu neid kütusekomponente sisaldav 
valmistis.  

18.  Seoses Kalev SPA ujulas toimunud kemikaalikäitlemise õnnetusjuhtumiga ja 
kannatanute (34 inimest pöördus arsti poole) tervisekahjustustega viis 
Tervisekaitseinspektsioon ujulates läbi sihipärase kontrolli kasutatavate 
keemikaalide ja biotsiidide käitlemise nõuetele vastavuse üle. Kokku kontrolliti 
261 ujulat, basseini ja spordikeskust. Kemikaalide ja biotsiidide varustamisega 
ujulates tegeleb üle riigi 12 ettevõtet. Kontrolli käigus selgus, et kõik 



 

kasutatavad biotsiidsed toimeained vastavad Euroopa Komisjoni 4.12.2007 
määruse nr 1451/2007/EÜ lisas 2 toimeainete kasutusaladele ja on lubatud 
kasutamiseks ujulates vee desinfitseerimise eesmärgil. Need biotsiidid ei olnud 
Kemikaalide Teabekeskuses nõuetekohaselt registreeritud. Saadud ja 
analüüsitud andmete alusel anti korraldus maaletoojate juures järelevalve ja 
ettekirjutuste tegemiseks biotsiidide nõuetele vastavusse viimise eesmärgil. 

19.  Koostati eelnõu piiripealsete toodete määratlemise eksperttöörühma töö 
protseduurireeglite kohta. 

20.  Koostati ja kinnitati käsiraamat inspektoritele „EuroBiocides” järelevalve 
projekti läbiviimise kohta. 

21.  Maksu- ja Tolliameti järelepärimisele vannikontsentraadi „Bojarõshnik” kohta 
vastuse koostamine. 

22.  04.09.2008 Sotsiaalministeeriumi ja Kemikaalide Teabekeskuse poolt 
korraldatud REACH kasutajatoe töörühma koosolekul osalemine. 

23.  28.10.2008 valmistati ette ja viidi läbi piiripealsete toodete töörühma koosolek.  
24.  Maksu- ja Tolliameti poolt korraldatud järelevalveasutuste koostööteemalisel 

nõupidamisel 24.11.2008 osalemine. 
25.  CLEEN (Chemical Legislation European Enforcement Network) sekretariaadile 

ja töörühmale nikli ja biotsiidi sihtuuringute teostamise korraldamine ja 
koondaruannete esitamine. 

 
Ettepanekud ja märkused seaduste, määruste, arengukavade ja strateegiate 
kohta: 

1. Kemikaaliseaduse muutmise ettepanekud.  
2. Rahvastikutervise arengukava 2008-2020 koostamise töörühma töös 

osalemine 
3. Euroopa Komisjoni otsuse eelnõu „millega kohustatakse liikmesriike 

tagama, et turule lastavatel või turul kättesaadavateks tehtavatel 
magnetmänguasjadel on hoiatus neist tulenevate tervise ja turvalisusega 
seotud ohtude kohta“ kommentaarid/ettepanekud koostamine ja 
edastamine. 

4. Sotsiaalministeeriumile avalikkuse informeerimisest (sh 
ultraviolettkiirgusest ja infektsioonide mõjust) 2007.a. jooksul, tulenevalt 
vähistrateegiast teabearuande koostamine. 

5. mänguasjade direktiivi  „Directive of the  European Parlament and of the 
Concil on the safety of toys“ kohta ettepanekud ja märkuste koostamine 
ja edastamine. 

6. Riigikogu 4. detsembri 2002. a otsuse “Üleriigilise jäätmekava 
heakskiitmine”  kehtetuks tunnistamise kohta ettepanekute tegemine. 

7.  „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava aastateks 2008-2015“ kohta 
ettepanekute ja märkuste koostamine ja edastamine. 

8. Ettepanekud ja märkused „Riigi jäätmekava 2008-2013“ eelnõu kohta 
9. Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008–2015 eelnõu kohta 

märkuste ja ettepanekute koostamine ning edastamine. 
10.  Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 121 “Ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse 
käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks 
vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” muutmise kohta märkuste ja 
ettepanekute koostamine ning edastamine. 



 

11.  Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuse 
seaduse ja nende seonduvate seaduste muutmiste seaduse eelnõu 
kohta 

 märkuste ja ettepanekute koostamine ning edastamine.  
12.  Märkused ja ettepanekud keskkonnaseadustiku eelnõu kohta. 
13.  Märkused ja ettepanekud välisõhukaitse seaduse muutmise seaduse   

eelnõu kohta. 
14.  Biotsiidiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta märkuste ja 

ettepanekute tegemine. 
15.  Märkused ja ettepanekud "Meetme "Ladestusalaga 

jäätmekäitluskeskuste rajamine“ tingimused" määruse eelnõu kohta. 
16.  Märkused ja ettepanekud „Tehnilise normi ja standardi seaduse ning 

halduskoostöö seaduse muutmise seaduse“ eelnõu kohta. 
 

 
Artiklid ja meedias esinemised:  

1. Piercing`u ja tätoveerimissalogide kohta telesaates „Aeg Luubis“.  
2. Ohtlike toodete kohta telesaates „Kaua võib“ . 
3. Eesti Ekspress Viru Keskuse tunneli õhu saastumise kohta 

(perklooretüleen). 
4. TKI kodulehele on valmistatud kolm artiklit ohtlikest toodetest. 
5. Intervjuu Vikerraadio „Huvitaja“ saatele ilu- ja isikuteenuste osutamise 

kohta. 
6. Postimehe ajakirjanikule Tatoo värvi kohta vastuse koostamine. 
7. Artikkel süütevedelikest Keskkonnaministeeriumi Info- ja 

Tehnokeskuse (ITK) veebilehel avaldamiseks. 
8. Kodulehekülje www.tervisekaitse.ee ilu- ja isikuteenuse, kemikaali- 

ning kosmeetikaalase teabe koostamine ja parandamine. 
9. REACH pressiteate avaldamine meie kodulehel „Tootjatel palutakse 

kemikaalid eelregistreerida 1. detsembriks 2008”.  
10.  „Musta henna” kampaania jaoks pressiteate tõlkimine ja selle 

avaldamine TKI kodulehel.  
11.  Postimehele intervjuu „musta henna kohta”, selle avaldamine  

artiklina.  
12.  Õhtulehele intervjuu „musta henna kohta”, selle avaldamine artiklina.  
13.  Õhtulehele vastused küsimustele UV-kiirguse kohta.  
14.  Osalemine vikerraadio saates „Huvitaja”, teemal „Must henna”. 
15. Tervisekaitseinspektsioon hoiatab ohtlike toodete eest 
16.  Lateksist allergia tekkimise võimalustest, ajakiri „Zdorovje dlja Vseh“. 
17.  MK Estonia jaoks artikkel maniküüri kohta. 
18.  TKI leheküljel avaldati artikkel „Nõuded magnetmänguasjadele”  
 



 

Seminaridel ja koolitustel osalemine: 
1. TAIEXi seminaril „EU Cosmetic Legislation for the 12 new EU Member 

States“  Bulgaarias 24.01-25.01.2008 (kaks inimest).  
2. BEFi järelevalve asutustele korraldatud koolitusel 22.02.2008 “Uut 

kemikaalipoliitikat rakendava REACH-määruse tutvustamine – tee uute 
nõuete mõistmisele” (12 inimest). 

3. Sotsiaalministeeriumi ja Itaalia koostööpartnerite korraldatud koolitusel 
Twinning Liht programmi raames "Teadlikkuse tõstmine kemikaalide riskide 
hindamise alal" 17.03.2008 - 20.03.2008 (7 inimest). 

4. REACH koolitustes 21.04-24.04.2008; 05.05 – 09.05.2008; 12.05 -
16.05.2008; 25.05-30.05.2008; 16.06-20.06.2008 osalemine.  

5. 14.04-18.04.2008 Stokholmis „Course in health risk assessment”  osalemine 
6. 02-07.11.2008 Euroopa Komisjoni programmis „EXCHANGES OF 

OFFICIALS“ Saksamaal osalemine. 
 

Järelevalvealane korraldav töö: 
1. Koostati järelevalve ja laboriuuringute plaanid 
2. Küsimustiku ja seletuskirja väljatöötamine detergentide ja biotsiidide 

sihtuuringute läbiviimiseks. 
3. Biotsiidide inspekteerimisakt ja järelevalve juhendi väljatöötamine. 
4. „Ohuteadete (RAPEX) käsitlemise juhend“ uuendamine. 
5. Juhendi „Ettekirjutuse sisestamine majandustegevuse registrisse” koostamine. 
6. Protseduurireeglite „Riikliku järelevalve teostamine tervisekaitsenõuete täitmise 

üle reisirongide ja reisiteenuste osutamisel“ koostamine. 
7. Protseduurireeglite „Riikliku järelevalve teostamiseks tervisekaitsenõuete 

täitmise üle apteegiteenuste osutamisel“ koostamine. 
8. 2007. aastal korraldas TKI järgmised sihtuuringud:  

• Liimide ja aerosoolide sihtuuring tolueeni piirangu osas; 
• Nikli sisalduse määramine juveelitoodetes ja nahaga kokkupuutuvates 

teistes toodetes. 
• Detergendi märgistamise ja koostisosade andmelehe kontroll maaletoojate 

juures.  
• Enamlevinute ja Eesti turult toodetavate ohtlike kemikaalide välja 

selgitamine. 
• CLEEN võrgustiku ühises biotsiidialases sihtuuringus osalemine 
• Ftalaatide sisalduse osas lastetoodete nõuetele vastavuse kontroll. 

9. 30.10.2008. a. korraldati toote- ja teenuseohutuse juhtivate inspektorite 
järelevalvealane nõupidamine. 

10. Valmistati ette Tervisekaitseinspektsiooni ja Tarbijakaitseameti vaheline 
koostööleping, mis tänaseks on jõustatud.  

 
 
2008. a. vastati  kokku suulises ja kirjalikus vormis esitatud 432 teabenõudele ning 
viidi läbi toodete riskihindamist ning langetati otsused 68 korral, millest: 44 - 
mänguasjad, 10 - lapsehooldustooted, 6 - kosmeetikatooted, 5 – ehted, 3- muud 
tooted (võimlemispall jmt).  

 



 

 

2008. a. toodete ohutuse üle järelevalvetegevuse jaotus  

 

 
2008. a. kontrolliti turujärelevalve käigus 7887 toodet (sh kosmeetikatooted, 
kemikaalid, mänguasjad, lastehooldustooted jmt).  
Kontrollitud toodetest ei vastanud nõuetele 866 toodet ehk 11% kontrollitud toodete 
arvust,  mittevastavate toodete määr oli eelmise aastaga võrreldes 1% võrra 
kasvanud. 
 

 



 

 
Regiooniti jagunes protsentuaalselt mittevastavate toodete hulk erinevalt, kusjuures: 
Tallinna regioonis  18,5%,  
Tartu regioonis  6,2%,  
Virumaa regioonis  2,0%  
Pärnu regioonis  2,8%.  
Suurem osa toodete importimise ja levitamisega tegutsevatest ettevõtjatest 408 tk 
asub Tallinna regioonis, mis moodustab ettevõtjate üldarvust 42%.  

Mänguasjad  

 
Võrreldes eelmise aastaga suurenes 2008. a. kontrollitud mänguasjade arv ligi kaks 
korda.  
2008. aastal kontrolliti kokku 72 mänguasjadega tegelevat ettevõtet 224 korral, 
kusjuures rikkumiste puhul tehti 54 ettekirjutust.  
2008. a. kontrolliti 3170 mänguasja, kuid 2007. a. 1703 mänguasja.  
2008. aastal avastati rikkumisi 345 mänguasja puhul ehk 10,9%.  
2007. aastal avastati rikkumisi 101 mänguasja puhul ehk 5,9%.  
Nõuetele mittevastavate mänguasjade tuvastamisel on maaletoojatele tehtud 
ettekirjutusi nõuetele mittevastava kauba müügi peatamiseks ja koheselt turult 
kõrvaldamiseks ning ohtlike toodete tagasiostmiseks. 
 
Turujärelevalve käigus võeti mänguasjade kontrollimisel laboriuuringuteks proove. 
Kokku katsetati laboratoorselt 104 mänguasja, nendest 17 toodet ei vastanud nõuetele 
ja 19 mänguasja ohtlikuks tunnistati. Enamus proove võeti kahtluse korral ning 
põhirõhk oli proovide võtmisel suunatud väljaspool EL toodetud mänguasjade 
uurimiseks.  
 
 



 

Järelevalve mänguasjade üle 2001-2008 
 

 
Põhiliseks puuduseks oli toodete mittevastavus kehtivatele märgistusnõuetele. 
Kõrvaldatud ohtlike mänguasjade puhul põhilised võimalikud ohud olid: lämbumisoht, 
vigastuse, kuulmiskahjustuse või tervisekahjustuse tekke oht seoses ftalaate 
sisaldavate mänguasjade pikaajalise kasutamisega. Informatsioon ohtlikest toodetest 
on edastatud RAPEXi kaudu ning avaldatud Euroopa Komisjoni leheküljel.  

Lapsehooldustooted 

 
Lapsehooldustoodete (lutid, lutipudelid jt) kontrollimise tulemuste järgi näeme, et 
2008.a. kontrolliti lastetooteid 2 korda rohkem võrreldes sellele eelnenud aastaga. 
2008. aastal avastati rikkumisi 169 toote puhul, ehk 13%,  
2007. aastal  avastati rikkumisi 28 toote puhul, ehk 4,3%.  
Laboriuuringuks võeti proovid kolmest tootest, millised tunnistati ftalaatide sisalduse 
tõttu ohtlikuks ning kõrvaldati turult.  



 

 
 
2008. aastal kontrolliti 162 korral kokku 159 lastetoodetega tegelevat ettevõtjat, 
kusjuures rikkumiste puhul tehti 13 ettekirjutust. 
Põhiliseks puuduseks oli toodete märgistuse mittevastavus kehtivatele nõuetele. 

Kosmeetikatooted 

 
Direktiivi 76/768/EMÜ artikli 7 lõike 1 ja artikli 7a lõike 4 kohaselt ning direktiivi 
95/17/EÜ kohaselt on kosmeetikatoodete valdkonnas pädevaks riigiasutuseks Eestis 
Tervisekaitseinspektsioon.  
Kosmeetikatoodete tootmise ja importimise kohta teavete kogumine ja andmestu 
koostamine toimub  TKI-s rahvatervise seaduse §122 lõige 2 alusel.  
2008. a. koguti andmeid 132 ettevõtjalt 421 teavitusega 7825 kosmeetikatoote 
importimise või tootmise kohta (nendest 2347 kosmeetikatoodet ehk 30% pärinesid 
kolmandatest riikidest). 
 
Tabel 1.  
Ettevõtjate poolt esitatud andmed kosmeetikatoodetest teavitamiste kohta.  

Aasta 
Teabe esitanud 
ettevõtjate 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 
2008 132 421 7825 

 



 

2008. a. imporditi Eestisse 440 kosmeetikatoodet rohkem eelmise aastaga võrreldes 
ja esitati rohkem 16 teavitust kosmeetikatoodete tootmise ja importimise kohta. 
Tervisekaitseinspektsiooni koduleheküljel on informatsioon teavitamisest avalikustatud 
kuupäevaliselt tootja, importija ja teavitatud toodete arvu kohta.  
 
 

Kosmeetikatoodete järelevalve 2001-2008 

 
Turujärelevalve käigus kosmeetikatoodete terviseohutuse üle pöörati tähelepanu 
tootjate ja importijate kontrollimisele Tarbijakaitseametilt saadud teabe alusel toodete 
märgistuse mittevastavuse osas ning RAPEXi süsteemi raames laekunud ohtlike 
kosmeetikatoodete olemasolu väljaselgitamisele Eesti turul.  
2008. aastal laekus ohtlike kosmeetikatoodete kohta kokku 70 RAPEXi teadet.  
2008. a. kontrolliti kosmeetikatooteid võrreldes 2007. aastaga 3 korda vähem. 
Kosmeetikatoodete kontrollimiste arvu üldine langemistrend jätkub, see asjaolu on 
tingitud uutest täiendavatest järelevalveülesannetest toote ja teenuse ohutuse 
valdkonnas, nagu Tolli- ja Maksuameti teadete kontrollimine, RAPEXi teadete 
kontrollimine, lastetoodete (sh. mänguasjade) ning järelevalve all olevate 
teenindusasutuste arvu pidev kasv (sh. ilu- ja isikuteenuseid osutatavad ettevõtjad, 
majutusettevõtjad, apteegid jt). 
2008. a. oli järelevalve all 438 objekti, kes kosmeetikatoodete maaletoomisega, 
tootmisega ja levitamisega tegelesid, neist kontrolliti aasta jooksul 55%. 



 

 
 
Järelevalve käigus avastati Eesti turul 40 ohtlikku kosmeetikatoote artiklit, sealhulgas 
37 USA ja kolm Türgi päritoluriigist.  
Kosmeetikatoodete puhul avastatud ohtlikkuse põhjused: 

• ftalaatide sisaldus; 
• keelatud värvaine sisaldus.  

 
Kõik ohtlikud kosmeetikatooted kõrvaldati turult ja informatsioon ohtlike toodetest on 
edastatud RAPEXi kaudu ning avaldatud Euroopa Komisjoni leheküljel. 
 



 

Kosmeetikatoodete mittevastavused liikide kaupa 2008 
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Kontrollitud 369 40 56 169 63 15 95 258 35 45 108 

Neist ei vastanud 
nõuetele 20 5 2 16 11 2 4 8 2 3 42 

Mittevastavuse % 5% 13% 4% 9% 17% 13% 4% 3% 6% 7% 39% 

 
Kõige rohkem mittevastavusi on tuvastatud küüntehooldusvahendite (39%), 
juuksevärvide ja -pleegitajate (17%), näomaskide ning lokivahendite ja fiksaatorite 
(13%) ning päevitusvahendite (9%) kontrollimisel. 
2008. a. võeti turujärelevalve käigus 123 kosmeetikatoodete proovi laboriuuringuks, 
millest ei vastanud keemilistele ja mikrobioloogilistele nõuetele 9 toodet (2007.a. –142 
proovi).  
Põhilised puudused:  

• nõuetele mittevastav märgistus,  
• ftalaatide sisaldus, mis on keelatud koostisained,  
•  mikrobioloogiline saastatus. 

 



 

Kemikaalid 

 
Tervisekaitseinspektsioon teostab järelevalvet hulgimüügis olevate kemikaalide 
ohutusnõuete täitmise üle.  
 

Järelevalve kemikaalide üle 2001-2008 
 
 

 
 
Kemikaalide kontrollimisel üldine trend nõuetele mittevastavuse osas ei ole kuue aasta 
jooksul muutunud, see jäi samale 16-17% tasemele. 
 
 



 

 
 
Kõige enam mittevastavusi avastati puhastusvahendite, nõudepesuvahendite, 
desinfektantide (27%), auto hooldusvahendite (23%), õhuvärskendajate (22%), 
pesuvahendite (19%) kontrollimisel. 
Kemikaalide kontrollimisel avastatud peamised puudused on: 

• kemikaalide ohutuskaartide vale täitmine; 
• ohutuskaartide sisu nõuetele mittevastavus; 
• ohtlike koostisosade või kemikaali ohtlikkuse osas valesti klassifitseerimine;  
• ohutuskaartide ja toodete etikettide andmete ebakõla ja mittekokkulangevus; 
• ohutuskaartidel  ja märgistustel ohtlike koostisainete nimetuste puudumine; 
• pakenditel nõuetekohase  teabe, ohusümbolite, riski- ja ohutuslausete 

puudumine; 
• biotsiidide etikettidel  biotsiidide nõuetekohase märgistuse puudulik esitamine; 
• detergentide pakenditel pindaktiivsete ainete kohta teabe puudumine; 
• värvide märgistusel LOÜ sisalduse kohta andmete puudumine või valesti 

esitamine. 
 
2008. a. korraldas TKI järgmisi kemikaalialaseid sihtuuringuid:  

1. Liimide ja aerosoolide sihtuuring seoses tolueeni piiranguga; 
2. Nikli sisalduse määramine juveelitoodetes ja teistes nahaga kokkupuutuvates 

toodetes. 
3. Detergendi märgistamise ja koostisosade andmelehe kontroll maaletoojate 

juures.  
4. Eesti turult toodetavate ja enamlevinute ohtlike kemikaalide väljaselgitamine. 
5. CLEEN võrgustiku ühises biotsiidide kohta läbiviidavas sihtuuringus osalemine 
6. Lastetoodete nõuetekohasuse kontroll ftalaatide sisalduse osas. 

 
 
 
 
 
 



 

Sihtuuring „Tolueeni sisaldus liimides ja aerosoolvärvides”. 
 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada müügis olevate liimide ja aerosoolvärvide 
vastavus tolueeni sisalduse osas nõuetele, mis peab olema ≤ 0,1%. 
 
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. Määruse kohaselt on keelatud tolueeni, 
CAS nr 108-88-3, 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 
vähem. 

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, mis kehtib Eestis alates 24.06.2007. 

Sihtuuring viidi läbi Tallinna ja Virumaa TKT inspektorite poolt2008. a. Inspekteerimisel 
kontrolliti toodete märgistust, ohutuskaarte ning võeti laboriuuringuks toodetest 
proovinäidised.  

Kontrolliti 116 aerosoolvärvi ja liimi 10 kemikaalide hulgimüüki tegevas ettevõttes. 
Tervisekaitseinspektsiooni Keemia Kesklaboris uuriti laboratoorselt vastavalt Kanada 
standardile C 11.3 kasutades aparatuuri: gaasikromatograaf HP 6890, FID kokku 14 
liimi proovi, millistest  nõuetele ei vastanud 1 toode: “ AB Pulsar Bunitex, tootja: 
Variant S.A., Poola, mis sisaldas 32% tolueeni. Nõuetele mittevastavate liimi 
tuvastamisel tehti maaletoojale ettekirjutus nõuetele mittevastava kauba müügi 
peatamiseks ja koheselt turult kõrvaldamiseks.Teave laboratoorselt tuvastatud 
tolueenisisalduse normi ületamisest liimis  avaldati RAPEXi süsteemi kaudu. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sihtuuring  „Nikli sisaldus juveelides ja nahaga kokkupuutuvates toodetes” 
 
 
 Sihtuuringu korraldati CLEEN projekti EUNICK raames, milles osalesid kõik talitused. 
Sihtuuringu eesmärgiks Eestis oli välja selgitada turulolevate juveelide ja nahaga 
kokkupuutuvate toodete vastavus nikli sisalduse osas. Sihtuuring viidi läbi 2008. a. 
 
Vastavalt sotsiaalministri 28.02.2005. a määruse nr 36 „Elanikkonnale ja loodusele 
ohtlike kemikaalide käitlemise piirangud” § 23 järgi on kehtestatud nikli osas ette 
nähtud piirang nahaga otseselt ja pikaajaliselt kokkupuutes toodetele või nende 
osadele, nagu: kõrvarõngad, kaelakeed, ketid, sõrmused, kellakorpused ja -rihmad, 
pandlad, rõivaste needid, trukid, tõmblukud, ja muud sarnased tooted. 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 rohkem kui 0,2 µg/cm2 niklit 
nädalas või kui nahaga otseseks ja pikaajaliseks kokkupuuteks ettenähtud toodete 
nagu kõrvarõngaste, kaelakeede, kettide, sõrmuste, kellakorpuste ja -rihmade, 
pannalde, rõivaste neetide, trukkide, tõmblukkude jm sarnaste toodete nahaga 
vahetult ja pikaajaliselt kokkupuutuvatest osadest eraldub rohkem kui 0,5 µg/cm2 niklit 
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.  

Laboriuuringuteks võeti 20 erinevat toodet ning Tervisekaitseinspektsiooni Keemia 
Kesklabor uuris neid vastavalt standardile EN 1811.  

Uuritud toodetest tuvastati kõrvarõngad (Pärnu TKT), milles nikli kogus ületas 7,5 
korda lubatut. Mittevastav toode on müügilt kõrvaldatud.  

   

Raport sihtuuringu tulemustest esitati CLEEN töörühmale kokkuvõtete tegemiseks 
uuringutest osavõtnud riikide kohta. 

 
 



 

 
Sihtuuring „Enamlevinute ja Eestis toodetavate ohtlike kemikaalide 
väljaselgitamine”. 
 
Sihtuuringu eesmärgiks oli saada ülevaade, milliste ohtudega ja millises mahus Eesti 
ettevõtetes kemikaale toodetakse. 
Sihtuuringu käigus kontrolliti 169 kemikaali valmistamist 28 tootmisettevõttes. 
 

Enamlevinute ja Eestis toodetavate ohtlike kemikaalide regiooniti 
väljaselgitamine  

 

 
 
 

Enamlevinute ja Eestis toodetavate ohtlike kemikaalide tootmismahu järgi 
regiooniti väljaselgitamine  

 



 

 
2008. a. enamlevinute ja Eestis toodetavate ohtlike kemikaalide 

tootmismaht(tonni/aastas) kemikaali ohtlikkuse järgi  
 

 
 
 

Eestis toodetavatest kemikaalide kaubaartiklitest ohtude väljaselgitamine  
 

 
 
Sihtuuringu käigus tuvastati: 

• Eestis toodetakse Virumaal  peamiselt mürgiseid kemikaale tööstuslikuks 
otstarbeks kemikaalide üldtootmismahust 82% ( Kiviõli Keemiatööstuse OÜ; 



 

Nitrofert AA; VKG RESIGNS AS; FLEXOIL OÜ; GENOVIQUE SPECIALTIES; 
AS SILMET jt), mis Eesti kemikaalide üldtootmismahust moodustab  47%. 

• Pärnumaal toodetakse üldtootmismahust 12% (MAKROFLEX AS; AS LIMEX). 
Eestis toodetavate kemikaalide kaubaartiklite ohtlikkuse iseloomustus: 

• ärritav    -33%; 
• kahjulik   -21%; 
• sööbiv    -17%; 
• keskkonnaohtlik  -15%; 
• mürgine   - 5%; 
• tuleohtlik    - 9%.  

 
 
Sihtuuring „CLEEN võrgustiku ühine biotsiidide-alane sihtuuring”. 
 
Sihtuuringu eesmärk: Eesti turul olevate biotsiidide nõuetekohasuse kontroll.  
Sihtuuringu viisid läbi Tervisekaitseinspektsiooni inspektorid 2008. aastal.  
Sihtuuringu läbiviimiseks koostati küsimustik ja aruandevorm ning korraldati 
inspektoritele koolitus. Kontrolli läbiviimisel kasutati KTK biotsiidiregistri andmed.  
 
Sihtuuringu läbiviimise aluseks olnud õiguslikud aktid:  

• 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  

 
 
Sihtuuringu läbiviimise käigus  kontrolliti 82 erinevat toodet, millest 50% olid ette 
nähtud ainult professionaalseks ning 28% tarbijatele kasutamiseks biotsiidi.  
 
 



 

Sihtuuringu käigus kontrollitud biotsiidide liigid 
 
 

 
 

Biotsiidide märgistusel kasutatud ohusümbolid 
 

 
 
Kontrollitud biotsiididel kasutati järgmiseid ohusümboleid:  

• kekskonnaohtlik (26%),  
• ärritav (20%),  
• sööbiv (17%),  
• kahjulik (16%),  
• eriti tuleohtlik (10%).   



 

 
Biotsiidide ohtlikkus märgistusel 

 

 
 
 
Kontrollitud biotsiididest  ei vastanud nõuetele 28%,  
sealhulgas tarbijatele ettenähtud toodetest ei vastanud nõuetele 43%.  
 
Kontrollimisel avastatud peamised puudused: 

• märgistusel puudus valmistise oleku (vedel, kontsentraat, graanulid, pulber, 
tahke jmt) lühikirjeldus; 

• märgistusel puudus biotsiidi kasutusala (puiduimmutusvahend, desinfitseeriv 
vahend jmt); 

• märgistusel puudusid partii number ja toote säilivusaeg; 
• märgistusel puudus toimeaine nimetus ja kontsentratsioon; 
• märgistusel kasutati eksitavaid lauseid nt. „on ruumis viibivatele inimestele 

ohutu". 
• märgistusel puudusid vajalik (-ud) ohusümbol (-id), riski- ja ohutuslaused. 

 
Ohutuskaartides tuvastatud puudused: 

• ebapiisav teave ohutuskaardis 
• puudus hädaabi telefoninumber 
• puudus ohtliku koostisosa nimetus 
• puudus biotsiidi kasutusala 
• puudusid vajalikud ohulaused 

 
Kõikide avastatud nõuetele mittevastavate biotsiidide puhul tehti nende nõuetega 
vastavusse viimiseks ettevõtjale ettekirjutused, sealhulgas tehti ka osaliselt 
ettekirjutusi biotsiidide Kemikaalide Teabekeskuses registreerimiseks. 
 



 

Sihtuuring „Detergendi märgistamise ja koostisosade andmelehe kontroll 
maaletoojate juures”. 
 
Sihtuuringu eesmärk: välja selgitada Eestisse imporditavate detergentide õigusaktide 
nõuetega (märgistus, biolagunduvus, testimismeetodid, teabe esitamine KTK-le) 
vastavus.  
Uuringu läbiviimiseks töötati välja juhendmaterjalid, küsimustik ja aruandevorm.  
Sihtuuringu toimus 2008. a.  
Sihtuuringu läbiviimise alus: 

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

detergentide kohta. 
 
Kontrolliti 347 toodet 49 ettevõttes,  
Nõuetele mittevastavus tuvastati 92 detergendil, mis moodustas kontrollitud toodete 
üldarvust 27%. 
Ettekirjutused  detergentide märgistamise nõuetega vastavusse viimiseks tehti 18 
ettevõtjale (Kriss Trading AS, Rekvi OÜ, Legomer OÜ, Novalux OÜ, Repluss OÜ, 
Kodupaber OÜ jt). 
 
 

2008. a. sihtuuringupõhine järelevalve detergentide üle  
 

 
 
Uuringu põhjal tuvastati:  

• Kontrollitud toodetest 77,2% olid ette nähtud elanikkonnale müümiseks. 
• Kontrollitud detergentidest ligikaudu 86% oli ette nähtud käsitsi või 

käsitsi/masinapesuks. 
• Kontrollitud detergentidest 43% olid allergeensed lõhnaained märgistusel eraldi 

välja toodud. 
• Kontrollitud 347 tootest sisaldasid 36 toodet ehk 10,3% fosfaate. 
• Biolagunduvuse kohta esitatud dokumendid vastasid nõuetele. 



 

• Detergentide koostisosade andmelehed olid koostatud ja esitatud Kemikaalide 
Teabekeskusele 27% juhtudest. 

 
Sihtuuringute käigus peatati Hollandis 
valmistatud metallipuhastaja „Brasso 
Koperglans” müük, kuna ohutuskaardi 
järgi toote koostises  enam kui 50%  
tööstusbensiini CAS 64742-82-1, mis on 
klassifitseeritud kui 2. kategooria 
kantserogeenne ja mutageenne aine. 
Benseeni sisaldus tööstusbensiinis ei 
olnud teada. Toote müük peatati.  
 

 
 
Kõikide avastatud nõuetele mittevastavate detergentide kohta tehti ettekirjutused 
tootjatele toodete nõuetega vastavusse viimiseks. Tehti ettekirjutused detergentide 
koostisosade andmelehtede esitamise Kemikaalide Teabekeskusele vajaduse kohta. 
 
Sihtuuring „Lastetoodete nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas”. 
 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis turul olevate lastetoodete 
(mänguasjade, lapsehooldusvahendite jt) nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas 
2008 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 2008. aastal. Uuringu käigus kontrolliti 25 lastetoodet ning 
nendest ei vastanud ftalaatide osas nõuetele 3 mänguasja ja 3 lapsehooldustoodet 
(lutid).  
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 
 
Hiinas valmistatud mänguasjade 
komplekt “Mänguloomad” 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 lubatut 13 korda.  



 

 
Mänguasjade komplektis võib poni- 
kujuline mänguasi tekitada tervise- 
kahjustusi, kuna sisaldab  
di(2-etüülheksüül) ftalaati (DEHP) 19,5%, 
st 195 korda rohkem kui lubatud.  
 

 
 
Poolas valmistatud kollane mänguasi 
„MAP Zapawki Piszczki“ (Miekkie 
bezpieczne zabawki; art nr 041; EAN 
5905485120418) sisaldab  
di(2-etüülheksüül)ftalaati (DEHP) 1,42%. 

 
 
 
 
Lutipudelid “Interchangeable 
Training Cup” , “Baby Plastic 
Bottle&Nipple”, “MOMLOVE baby 
plastic”  võivad tekitada 
tervisekahjustusi, kuna sisaldavad 
di(2-etüülheksüül)ftalaati (DEHP) 
0,39-32,2%. 
 Lisaks DEHP sisaldab 
lutipudeli “Interchangeable Training 
Cup” lutt diisononüülftalaati  (DINP) 
8,63%. 
 
 
 
 
 

       
 

                     
 
  



 

Järelevalve ilu- ja isikuteenuseid osutavate ettevõtete üle 2001-2008. 
a. ning nende nõuetele vastavus. 

 
 
Alates 2003. a. kuni 2008. a. on kasvanud nõuetele vastavate ettevõtete hulk. Samuti 
on jooniselt näha, et kasvanud on kontrollitud ettevõtete arv. 
Järelevalve käigus tuvastati järgmised põhilised puudused: 

• mitterahuldav sanitaarne olukord tööruumides; 
• tervisetõendite puudumine; 
• solaariumi seadmete tehniliste passide või lampide vahetamise aktide 

puudumine; 
• ebapiisav valgustus; 
• sterilisaatori ja desinfitseerivate vahendite kasutusjuhendite puudumine, millest 

tingitud puudulik instrumentide töötlemine. 
 

Järelevalve majutusasutuste üle 2001-2007. a. 
ja nende nõuetele vastavus. 

 

 
  
 



 

Alates 2003. a. kuni 2008. a. on kasvanud nõuetele vastavate ettevõtete hulk. Samuti 
on jooniselt näha, et kontrollimiste arv aastas on jäänud samaks. 
 
Majutusettevõtete kontrollimisel esinesid järgmised puudused: 

• hügieeniruumide  koristusvahendeid  olid märgistamata;   
• hügieeniruumide koristusvahendeid  hoiti koos teiste koristusvahenditega; 
• majutusettevõtte teenindustöötajal oli läbimata perioodiline tervisekontroll; 
• majutusettevõtte tualettruumides puudus kaanega prügikast; 
• puuduv esmaabiapteek; 
• puhast ja kasutatud pesu hoiti samas kohas.  

 
 

Järelevalve apteekide üle 2001-2008.a. 
ja nende nõuetele vastavus. 

 

 
 
Apteekide arv on veidi kasvanud, kuid kontrollimiste arv on jäänud samale tasemele 
eelmise aastaga võrreldes. Nõuetele vastavate apteekide protsent 2008. a. oli 98%. 
Enamasti tehti apteegiruumides ettekirjutusi valgustustiheduse mõõdistamise kohta. 
 


