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Terviseameti järelevalve osakonnas töötab alates 01.01.2010 neli inspektorit, kes 
teostavad järelevalvet kemikaali ja tooteohutuse üle kogu Eestis. Inspektorite vahel on 
töö jaotatud territoriaalselt. 
 
2010. aastal toimus tarbekaupade üle järelevalve järgmistes valdkondades: 
kosmeetikatooted, kemikaalid, sh. detergendid ja biotsiidid, mänguasjad ning 
lastelutid. 
 
Kontrollid toimusid: plaaniliselt, RAPEX-i süsteemi raames, tarbijate avalduste alusel 
ning Tarbijakaitseameti teadete alusel. 
2010. aastal olid prioriteetseteks ülesanneteks: 
 

1. Korraldada ümber järelevalve kemikaaliohutuse üle, lähtudes riiklikust 
kemikaaliohutuse strateegilisest arengukavast 2008-2013. a ning laiendada 
seda vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutusse lubamist ja kemikaalide 
rakendamise piiramist (REACH). 

 
2. RAPEX-i teadetest saadud informatsiooni alusel ohtlike toodete 

väljaselgitamine Eesti turul, vastavate meetmete rakendamine ja elanikkonna 
teavitamine. 

 
3. Jätkata koostööd teiste ametkondadega (Tarbijakaitseamet, Maksu- ja 

Tolliamet) tarbekaupade ohutuse valdkonnas. 
 

4. Läbi viia sihtuuringuid.  
 
Kõike eelpool mainitut võeti arvesse ka järelevalve korraldamisel tarbekaupade üle.  
 
Terviseameti 2010. a tööplaan kosmeetikatoodete järelevalve kohta sai täidetud.  
 
Vastavalt plaanile pidi kontrollivatest kemikaalidest vastama nõuetele 75%, kuid 
kontrollimisel avastati rohkem mittevastavaid kemikaale (37,7%). See oli seotud 
registreerimata biotsiidide müümisega ja sellega, et detergentide koostisosade 
andmelehed olid Terviseametile esitamata. 
Sihtuuringud viidi läbi vastavalt plaanile ning andmed kontrollimiste kohta esitati TA 
kemikaali ja tooteohutuse büroole. Labori plaan täideti 100%-liselt.  
 

Kemikaalide ja toodete turujärelevalve tulemused 
 

2010 2009 

Kontrollitud 
tooted 

Ettekirjutuste 
arv 

Ettepanekute 
arv 

Kontrollitud 
tooted 

Ettekirjutuste arv 

3342 115 262 5993 223 

 



2010. aastal kontrolliti üle Eesti 396 objekti, kontrollimiste üldarv oli 495, tehti 115 
ettekirjutust ja 262 ettepanekut.  
Kontrolliti 3342 erinevat toodet, sh. 1037 keemiatoodet (2009. a – 1293), 1211 
kosmeetikatoodet (2009. a – 1811), 847 mänguasja ja 232 lastehooldusvahendit. 
Nõuetele ei vastanud 666 (2009. a - 493) toodet ehk 19,9% (2009. a - 8,2%).  
 
Võrreldes 2009. aastaga on vähenenud kontrollitavate toodete arv, kuid mittevastavate 
toodete määr on suurenenud 11,7% võrra. 2010. a koostati rikkumiste puhul 377 
ettekirjutust/ ettepanekut.  
Mittevastavate toodete- ja ettekirjutuste/ettepanekute arv näitab, et järelevalve 
teostamine oli 2010. aastal tõhusam kui 2009. aastal.  
 
Ettekirjutuste vormistamise alused olid järgmised: 
 

• Registreerimata biotsiidide müük; 
• Ohtlike toodete avastamine turul (Euroopa Komisjoni infosüsteemist RAPEX 

saadud teabe alusel, laboratoorsete uuringute alusel);  
• Kehtivate nõuete rikkumised kosmeetikatoodete tootmisel.  

 
Ettepanekud vormistati, kui : 
 

• Kemikaalide ohutuskaartide formaat ei vastanud REACH-määruse nõuetele;  
• Kemikaalide, kosmeetikatoodete ja mänguasjade märgistus ei vastanud 

kehtivatele nõuetele;  
• Teave hoiatuste kohta oli puudulik. 

 
 
Ettepanekute täitmise kontrollimisel olid rikkumised kõrvaldatud. 
 
 

1. Turujärelevalve kemikaalide, kosmeetikatoodete, mänguasjade ja 
lasteluttide üle  

 
1.1 Järelevalve keemiatoodete üle 
Kemikaaliseaduse kohaselt tehti järelevalvet hulgimüügis olevate kemikaalide 
ohutusnõuete täitmise ja kemikaalidega teenuse osutamise üle.  
 
Kontrolliti 185 kemikaalidega tegelevat ettevõtet, nendest 164 olid tootjad ja 
importijad ning 21 käitlejad.  
 

Järelevalve kemikaalide üle 
 

2010 2009 

Kontrollitud tooted Ei vastanud Kontrollitud tooted Ei vastanud 

1037 37,7% 1293 20,0% 

 
Võrreldes 2009. aastaga on suurenenud mittevastavate keemiatoodete arv 17,7% võrra 
ning kontrollitud toodete arv on vähenenud 1,2 korda. 



 
Kontrolle viidi läbi 232 ning rikkumiste puhul tehti 42 ettekirjutust ja 186 
ettepanekut, müügilt kõrvaldati üks toode ja peatati 14 registreerimata biotsiidi müük. 
 
Registreerimata biotsiidide müük peatati kaheksas ettevõttes. 
 
1.2 Kemikaalide terviseohutuse turujärelevalve tulemused 
 

Kontrollitud tooted Rakendatud meetmed 

Eesti 
tooted 

Neist ei 
vastanud 

(%) 

Import-
tooted 

Neist ei 
vastanud 

(%) 

Müügilt 
kõrvaldatud 

Müük peatatud 

211 34,5% 826 38,4% 1 14 

 

2010. aastal kontrolliti järelevalve käigus 1037 keemiatoodet, nendest 826 
importtoodet ja 211 Eesti toodet, neist ei vastanud nõuetele 391 ehk 37,7%, sh. 318 
importtoodet ja 73 Eesti toodet. 
 
Kõige rohkem mittevastavusi leiti autopuhastusvahendite (62,2%), puhastusvahendite 
(52,9%), pesuvahendite (50,6%) ja autohooldusvahendite (48%) kontrollimisel. 
 
1.3 Turujärelevalve käigus läbivaadatud keemiatooted kemikaalide liikide kaupa 
 

Kemikaali liik Kokku Sellest Sellest ei vastanud 

  
Eesti 
toode 

Import- 
toode 

Eesti 
toode 

Import- 
toode 

Auto värv 19 0 19 0 3 
Auto värvi eemaldaja 2 0 2 0 0 
Auto hooldusvahend 50 0 50 0 24 
Auto puhastusvahend 74 17 57 15 31 
Kütuse, õli lisand 32 0 32 0 7 
Auto roostetõrjevahend 6 0 6 0 3 
Pisiremondivärvid 4 0 4 0 3 
Lakid 24 3 21 0 10 
Ehitusvärvid 61 15 46 1 11 
Liim 34 3 31 0 5 
Puhastusvahend 189 30 159 15 85 
Pesuvahend 75 27 48 12 26 
Nõudepesuvahend 26 5 21 1 9 
Riidehooldusvahend 2 0 2 0 1 
Jalatsi hooldusvahend 32 5 27 0 7 
Õhuvärskendi 14 0 14 0 5 
Kantseleivahend 0 0 0 0 0 
Insektitsiid 32 0 32 0 9 
Rodentitsiid 29 2 27 1 4 
Desinfektant 38 3 35 0 19 
Puiduimmutusvahend 40 30 10 15 4 



Muu 254 71 183 13 52 
Kokku: 1037 211 826 73 318 
 

1.4 Kontrollimisel pöörati tähelepanu järgmistele küsimustele: 
 
• toote ohutuskaardi olemasolu;  
• ohutuskaardi punktides 2-16 esitatud teave, arvestades ohutuskaardis 

kirjeldatud andmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 1907/2006; 

• kas ohutuskaardil ja toote etiketil olevad andmed langevad kokku (märgistus, 
ohutunnused, R- ja S-lausete valik, teksti loetavus jne); 

• toote pakendi vastavus nõuetele; 
• detergentide hindamine, lähtudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

31.03.2004. a määruse nr.648/2004 nõuetest; 
• biotsiidi turustamise ja kasutamise hindamine vastavalt kehtivatele nõuetele; 
• andmed lenduvate orgaaniliste ühendite kohta värvide märgistusel. 

 
1.5 Põhilised puudused keemiatoodete puhul:  
 

• kemikaalide ohutuskaartide keel ja rubriikide nimetused ei vastanud REACH 
määruse nõuetele; 

• ohtlikud koostisosad või kemikaal olid ohtlikkuse osas valesti klassifitseeritud; 
andmed ohutuskaartidel ja toodete etikettidel ei langenud kokku; 

• ohutuskaartidel ja märgistustel puudusid ohtlike koostisainete nimetused; 
• eestikeelsel märgistusel kasutatakse väljendit „toode on kahjutu, toode on 

keskkonnasõbralik”; 
• pakenditel puudusid nõuetekohane teave, ohusümbolid, riski- ja ohutuslaused; 
• biotsiidide etikettidel puudusid biotsiidide registreerimisnumbrid ning tekst 

„Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda 
kasutusjuhendiga“; 

• detergentide pakenditel puudus info pindaktiivsete ainete kohta, kasutatavate 
säilitusainete ja allergeensete lõhnainete kohta; 

• detergentide koostisosade andmelehed ei olnud esitatud Terviseameti 
kemikaaliohutuse osakonnale; 

• värvide märgistusel puudusid andmed LOÜ sisalduse kohta. 
 
1.6 Kemikaalide valdkonnas toimus kaks sihtkontrolli, sh.  
 

1. Jätkati „REACH-en-Force 1“ foorumi järelevalveprojekti, mis käsitleb 
faasiainete (phase-in) eelregistreerimist/registreerimist ja ohutuskaartide 
kontrolli. 

 
2. „Aromaatsete amiinide eraldumine lastele ette nähtud tekstiil- ja 

nahatoodetest“. 
 
Andmed sihtuuringute tulemuste kohta esitati kemikaali ja tooteohutuse büroole. 
 



1. Sihtuuring: „REACH-EN- FORCE 1“ 

Sihtuuringu eesmärgiks oli:  

• Hinnata ainete tootjate ja importijate REACH sätete nõuete täitmist 
registreerimise ja ohutuskaartide osas. 

• Anda tootjatele ja/või importijatele kemikaale käsitlevat teavet keemiliste 
ainete registreerimise ja ohutuskaartidele esitatavate nõuete kohta. 

• Anda nõuandeid tootjatele/importijatele ja vaadelda nende teadmiste taset 
REACH’i kohta. 

 
Projekti raames kontrolliti tootjate/importijate poolt keemiliste ainete 
eelregistreerimist vastavalt määruse nr. 1907/2006 (REACH) art. 5 ja 6 nõuetele ja 
ohutuskaartide olemasolu ettevõtetes, keelt ja rubriikide järjestust vastavalt REACH 
määruse art. 31,1-31,6 nõuetele. Kontrolliti viit ettevõtet. Seoses ohutuskaartide 
mittevastavusega REACH-määruse nõuetele tehti üks ettekirjutus. 
 
   2. Sihtuuring: „Aromaatsete amiinide eraldumine lastele ette nähtud tekstiil- ja 
nahatoodetest“  
 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eesti turul olevate lastele ette nähtud 
tekstiil- ja nahatoodete vastavus nõuetele aromaatsete amiinide eraldumise osas. 
 
Laboratoorselt uuriti 12 toodet. Uuritud tooted vastasid Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 - REACH XVII lisa (teatud ohtlike ainete, 
valmististe ja toodete tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud) p 43 nõuetele. 
 

• Teostati kontroll joogiveega kokkupuutuvate materjalide üle. 2010. aasta 
jooksul kontrolliti kaht joogivee torude tootjat. Kontrollimise käigus puudusi 
ei avastatud. 

 
Seoses Komisjoni 17.03.2009. a otsusega nr 2009/251/EÜ (millega kohustatakse 
liikmesriike tagama, et biotsiidi dimetüülfumaraat sisaldavaid tooteid ei lasta turule 
ega tehta turul kättesaadavaks) võeti maaletoojalt analüüsiks 12 toodet.  
Teostatud laboratoorsetele uuringute kohaselt ei vastanud nõuetele seitse proovi:  

• viis jalatsikarpidesse pandud kotikest. Kotikesed kõrvaldati turult; 
• Naiste sandaalid Brand Wodmeng ja jalatsikarpidesse pandud kotikesed. 

Informatsioon ohtlikest toodetest edastati RAPEXi kaudu ning avaldati 
Euroopa Komisjoni leheküljel. 

 



 
 
1.7 Järelevalve kahjuritõrje teenuse ja teenust osutavate ettevõtete nõuetele 
vastavuse üle 
 
Kahjuritõrje teenuse osutamisel kontrollitakse ohutusnõuete täitmise vastavust 
Sotsiaalministri 03.juuli 2009. a määrusega nr 66 „Täpsustatud nõuded kahjuritõrje 
läbiviimisele, plaanile ja aruandele“ kinnitatud nõuetele. 
 
Vastavalt majandustegevuse registri andmetele oli 2010. aastal kahjuritõrje teenuseid 
osutavate ettevõtete arv 31, neist kontrolliti 21, tehti kaks ettekirjutust (esitatud 
desinsektsiooni- ja deratisatsioonitööde aruanded olid puudulikud). 
 
Kahjuritõrje teenuseid osutavatest ettevõtetest plaanisid kaheksa ehitusfirmat teostada 
joogivee torude desinfektsiooni. Kuna 2010. aasta jooksul ehitusfirmad 
joogiveetorude desinfitseerimiseks tellimusi ei saanud, puudus võimalus kontrollida 
ehitusfirmade tegevuse vastavust kinnitatud nõuetele.  
 
1.8 Laboratoorne kontroll 

 
2010. a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuteks plaaniliselt kaheksa liimi, 12 
tekstiiltoodet, 12 proovi jalanõudest ja kotikestest ja kolm toodet kaebuse alusel 
(diivan Johanna dimetüülfumaraadi sisalduse määramiseks, kleebised ja meeste sussid 
naftaleeni sisaldusele). 
  
 
1.9 Kaebused: 
 
Tarbijate poolt laekus 11 kaebust keemiatoodete kohta ja neli kaebust biotsiidsete 
toodete kohta. Laekunud kaebustest kaheksa olid põhjendatud kaebused, sh: 
 
1. Tarbija kaebus toote „Nitrolahusti“ pakendi kohta. Kemikaali kontrollimisel selgus, 
et toote jaemüügipakend ei olnud varustatud lastekindla turvasulguriga, millega rikuti 
kehtestatud nõudeid. Ettevõttele tehti ettekirjutus. 
 



2. Kaebus toote „MP FR“ kohta ning selle väidetavast mittevastavusest kehtestatud 
nõuetele. Ohutuskaardi ja märgistuse kontrollimisel leiti puudused. Puuduste 
kõrvaldamiseks esitati ettevõttele ettekirjutus. 
 
3. Kaebus registreerimata biotsiidiga kauplemise kohta. Kontrollimisel selgus, et 
putukatõrje vahend ei olnud registreeritud Terviseametis. Ettevõttele tehti ettekirjutus 
ning peatati registreerimata biotsiidi müük. 
 
4. Tarbija kaebus Laagri Maksimarketis müüdavate meeste susside ja laste kleebiste 
tugeva lõhna kohta. Kontrolli käigus võeti tooted laboriuuringuks. Vastavalt 
analüüside tulemustele selgus, et uuritud tooted sisaldavad naftaleeni. Meeste susside 
ja laste kleebiste maaletoojalt paluti selgitusi, millisel eesmärgil kasutati  nimetatud 
toodetes naftaleeni.  
 
5. Tarbija kaebus toote „Jääsulatusvahend Icemelt” kohta. Toote kasutamise tagajärjel 
purunes tarbijal betoonist kõnnitee. 
Kontrolli käigus selgus, et märgistusel ning kasutusjuhendis esinesid puudused: 
märgistusel oli kasutatud väljendit “loodussõbralik”. Kasutusjuhendis jäi esitamata 
teave, mis on ettenähtud tootjapoolses tehnilises dokumentatsioonis, et toode ei oma 
hävitavat toimet tee-ehitusmaterjalidele, betoonile (üle 1 aasta vana) ja 
metallkonstruktsioonidele, kui toode on nõuetekohaselt töödeldavalt pinnalt 
eemaldatud. Puuduste kõrvaldamiseks esitati ettevõttele ettekirjutus. 
 
6. Tarbija kaebus Maxima Eesti OÜ kauplustes müüdava metanooliga klaasi-
pesuvedeliku kohta, mille pakendil puudus lastekindel turvasulgur. 
Kontrollimisel selgus, et toode sisaldab 25% metanooli ja klassifitseeritakse 
mürgiseks, kuid toote jaemüügipakend ei olnud varustatud lastekindla turvasulguriga, 
millega rikuti kehtestatud nõudeid. Seoses sellega tehti klaasipesuvedeliku tootjale 
ettekirjutus kõrvaldada toode müügilt pakendi nõuetele vastavusse viimiseni. 
 
7. Pöördumine Veeteede Ameti poolt registreerimata biotsiidi kohta, mida kasutatakse 
laevade värvimisel veeorganismidega kattumise vältimiseks. 
Seoses sellega tehti maaletoojale ettekirjutus registreerida toode Terviseametis. 
 
8. Kaebus Ülemiste kaubanduskeskuses müüdava ja märgistamata sääsetõrjevahendi 
Ben`s peale.  
Toote ohutuskaardi ja eestikeelse märgistuse kontrollimisel mingeid märkusi ei 
tehtud.  
Kuna tegemist on jaemüügiga, edastati teave müüdava märgistamata 
sääsetõrjevahendi kohta Tarbijakaitseametile, kui biotsiidi jaemüüginõuete täitmise 
üle järelevalve tegijale biotsiidiseaduse § 43 lg 3 alusel järelevalve teostamiseks.  
 
Järelevalvet kemikaalide üle teostati koostöös Tarbijakaitseametiga ning 
Tööinspektsiooniga. Tarbijakaitseameti ja Tööinspektsiooni poolt edastatud 
informatsiooni järgi kontrolliti 68 keemiatoodet. 
 
Põllumajanduseametist saadetud info alusel kontrolliti toodete Contact, Aventrol, 
Atplus 463, Cet M (kleepained) etikette ja ohutuskaarte. Toote Contact puhul 
ilmnenud puuduste kohta tehti ettekirjutus. 
 



2. Järelevalve kosmeetikatoodete üle 
 
Järelevalve kosmeetikatoodete terviseohutuse üle toimus tootjate ja importijate juures 
esmalt kolmandatest riikidest imporditud kosmeetikatoodetele.  
Kõigis ettevõtetes kontrolliti kosmeetikatoodete märgistuste vastavust nõuetele. 
 
2010. aastal kontrolliti turujärelevalve käigus 1211 kosmeetikatoodet, nendest 1094 
importtoodet ja 67 Eesti toodet. Nõuetele ei vastanud 133 importtoodet ja 67 Eesti 
toodet.  
 
140 kosmeetikatoodetega tegelevat ettevõtet kontrolliti 167 korral ning rikkumiste 
puhul tehti 31 ettekirjutust ja 57 ettepanekut, müügilt kõrvaldati kaheksa artiklit.  
 

Järelevalve kosmeetikatoodete üle 
 

2010 2009 

Kontrollitud tooted Ei vastanud Kontrollitud tooted Ei vastanud 

1211 16,5% 1811 3,5% 

Võrreldes 2009. aastaga on suurenenud mittevastavate kosmeetikatoodete arv 13% 
võrra ning kontrollitud toodete arv on vähenenud 1,4 korda. 
 
2010. a jooksul määrati sunniraha 5000 (viis tuhat) krooni ühele ettevõttele seoses 
ettekirjutuse täitmata jätmisega. 
 

2.1 Kosmeetikatoodete terviseohutuse turujärelevalve tulemused. 
 

Kontrollitud tooted Rakendatud meetmed 

Eesti 
tooted 

Neist ei 
vastanud 

Import-
tooted 

Neist ei 
vastanud 

Sunniraha 
Müügilt 

kõrvaldatud 

117 57,2% 1094 12,1% 5000 EEK 8 artiklit 

 
Kõige rohkem mittevastavusi leiti nahahooldusvahendite (20%) ning jumestus-
vahendite (50%) kontrollimisel. 
 
2.2 Turujärelevalve käigus läbivaadatud kosmeetikatooted 
 

Kosmeetikatoodete liik Kokku Sellest Sellest ei vastanud 

  
Eesti 
toode 

Import- 
toode 

Eesti 
toode 

Import- 
toode 

Nahahooldusvahendid 455 64 391 46 45 
Näomaskid 30 0 30 0 2 
Toonivad alused 4 0 4 0 1 
Puudrid 4 0 4 0 0 
Seebid 68 34 34 13 1 
Lõhnaõlid, odekolonnid 7 0 7 0 0 
Vanni-ja dušivahendid 72 5 67 3 5 



Depileerimisvahendid 4 0 4 0 1 
Keha deodorandid 17 0 17 0 0 
Juuksevärvid 21 0 21 0 2 
Lokivahendid ja -fiksaatorid 6 0 6 0 1 
Juukseviimistlusvahendid 6 0 6 0 0 
Juuksepuhastusvahendid 71 1 70 0 5 
Juuksetaastusvahendid 63 0 63 0 5 
Soenguviimistlusvahendid 16 0 16 0 0 
Raseerimisvahendid 8 0 8 0 0 
Jumestusvahendid 65 0 65 0 33 
Huultehooldus vahendid 22 1 21 1 0 
Hammaste- ja 
suuõõnehooldusvahend 

66 0 66 0 5 

Küüntehooldus-vahendid 85 2 83 1 7 
Intiimhügieenivahendid 
välispidiseks kasutamiseks 

13 1 12 0 0 

Päevitusvahendid 29 3 26 0 0 
Pruunistavad vahendid 9 0 9 0 0 
Kortsudevastased vahendid 16 0 16 0 1 
Muud 54 6 48 3 19 
Kokku: 1211 117 1094 67 133 
 
2.3 Põhilised puudused kosmeetikatoodete puhul: 
 

• puudusid koostisainete nimetused INCI järgi;  
• toodete märgistused ei vastanud kehtivatele nõuetele (polnud märgitud 

toote otstarve ning avatud kreemipurgi sümbol jne); 
• puudulik informatsioon toote kasutamise eritingimuste ja hoiatuste kohta; 
• vale teave säilivusaja ja toote toime kohta; 
• importija ei teatanud oma ärinime ja tegevuskoha aadressi Eestis;  
• pakendil puudus eestikeelne märgistus; 
• kosmeetikatoodetel puudusid terviseohutuse sertifikaadid 
• puudusid spetsifikaadid toodete füüsikaliste, keemiliste ja 

mikrobioloogiliste näitajate kohta; 
• puudusid tootjapoolsed andmed toote kvantitatiivse ja kvalitatiivse 

koostise kohta; 
• märgistusel olid esitatud meditsiinilised näidustused ja väited.  

 
2010. aasta jooksul kõrvaldati müügilt 249 erinevat kosmeetikatoodet (kaheksa 
artiklit), sh. 
 

1. Hambapasta „Aloe ICE gel” sisaldas keelatud koostisainet K1 vitamiini ehk 
phytomenadione.  



 
 

2. „Niisutav ning toitev kehavaht rohke kakaovõiga“ mesofiilsete aeroobide 
sisaldus on >3,0x105 PMÜ/g, mis ei vasta Rahvatervise seaduse § 12² 
punktides 1, 6 ja Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määruse nr 21 
“Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele“ §5 punktis 1 esitatud 
nõuetele.  

 
3. Venemaa päritoluga juuksetaastusvahend „Antisedin“. Toote koostises 

avastati plii, mis on kosmeetikatoodetes kasutamiseks keelatud.  
 

 
 

4. Venemaa päritoluga palsam “Mägivereurmarohi”. Laboratoorsete uuringute 
andmetel sisaldas toode ca 25% ammoniaaki, mis ületas 4,2 korda lubatud 
sisaldust kosmeetikatoodetes. 

 



 
 

5. Avastati Euroopa Komisjoni infosüsteemi RAPEX saadud teates nr 0766/10 
USA-s toodetud ohtlik kosmeetikatoode juustele Brazilian Keratin Treatment. 
Toote koostises avastati vaba formaldehüüd, mis ületas lubatud piirväärtust 10 
korda. 

 

 
 
 

6. Iisraeli päritoluga kätekreem Fresh Look Mineral Hand Cream. Laboratoorse 
uuringu tulemusel ületas mesofiilsete aeroobide arv tootes tunnustatud 
piirväärtusi. 

 



 
 

7. Toode „Ripsi permanentti puhdistusaine“. Toote ümbrispakendil 
olemasolevate koostisainete loetelus on esitatud koostisainena 
„Methyldibromo glutaronitrile“. Kehtivate nõuete alusel ei tohi 
metüüldibromo-glutaronitriili kasutada säilitusainena alates 23. märtsist 2008. 
Peatati toote müük aine otstarbe väljaselgitamiseni. 

 
8. Depileerimisvahendi „Hair removal cream Enriched with Natural Honey for 

Smooth Soft Skin“ kasutamisel tekkis tarbija näol tugev ärritus. Kontrollimisel 
selgus, et maaletooja esitas toote eestikeelsel märgistusel ja kasutusjuhendil 
eksitava teabe toote sobivuse kohta näopiirkonnale. Peatati toote müük 
märgistuse ja kasutusjuhendi parandamiseni. 

 

Kontrollimise käigus on peatati tegevus kolmes kosmeetika tootmise ettevõttes.  
 
Tegevuse peatamise põhjuseks olid: 

• kosmeetikatoodete tootmine asub eramaja ruumis, mida kasutatakse ka 
pereköögina;  

• puudusid spetsifikaadid toodete füüsikaliste, keemiliste ja 
mikrobioloogiliste näitajate kohta;  

• puudus tootmismeetodi kirjeldus; 
• puudus terviseohutuse hinnang;  
• puudusid koostisainete nimetused INCI järgi;  
• märgistusel oli esitatud teave, milles viidatakse toote põletikuvastastele 

ja ravivatele omadustele. 
 

 

2.5 Laboratoorne kontroll 
 

2010. a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuteks 148 toodet, nendest 55 
mikrobioloogilist uuringut ja 93 keemilist uuringut, neist ei vastanud 10 toodet: kahes 
nahahooldusvahendis ületas mesofiilsete aeroobide sisaldus piirnormi, kolm toodet ei 
vastanud keemiliste näitajate poolest (plii, ammoniaagi ning formaldehüüdi sisaldus 
ületas piirnormi).  
 



Vastavalt laboratoorsete uuringutele sisaldasid viis toodet lõhnainet, mis vastavalt 
sotsiaalministri 23.02.2007 määruse nr 21 "Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende 
käitlemisele" lisa 3 nõuetele esitatakse märgistusel koostisainete loetelus, kui selle 
sisaldus ületab 0,001% mittemahapestavates toodetes, kuid uuritud toodete 
märgistusel koostisainete loetelus teave lõhnaainete sisalduse kohta puudus.  
 
RAPEX-i süsteemi teate nr 0766/10 alusel kõrvaldati turult neli pakendit ohtlikku 
kosmeetikatoodet juustele – Brazilian Keratin Treatment.  
 
Kosmeetikatoodete valdkonnas tehti koostööd Tarbijakaitseametiga.  
Tarbijakaitseameti informatsiooni järgi kontrolliti 31 kosmeetikatoodet. 
 
2.6 Kaebused: 
2010. aastal laekus kuus kaebust kosmeetikatoodete peale, millest neli olid 
põhjendatud:  
 
1. Kaebus kosmeetikatoodete märgistuse kohta. Kontrollimise käigus avastati, et toote 
pakendil on puudulik koostisainete loetelu INCI nimetusega. Ettevõttele tehti 
ettekirjutus. 
 
2. Tarbija kaebus „Hair removal cream Enriched with Natural Honey for Smooth Soft Skin“ 
depileerimisvahendi kohta, mille kasutamisel tekkis tarbija näol tugev ärritus. 
Kontrollimisel selgus, et algupärasel tootja märgistusel ja kasutusjuhendil on 
inglisekeelne lause, mis hoiatab tarbijat, et toode ei sobi kasutamiseks näo piirkonnas, 
kuid eestikeelsel märgistusel ja kasutusjuhendil esitati tarbijale eksitav teave toote 
sobivuse kohta näopiirkonnale. Maaletoojale tehti ettekirjutus peatada toote müük 
märgistuse ja kasutusjuhendi parandamiseni. 
 
3. Tarbija kaebus nuuskpiirituse lõhna üle kosmeetikatootel „Mäe vereurmarohu 
palsam“. 
Antud toode võeti laboriuuringuks. Tulemused näitasid, et toode sisaldab ca 25% 
ammoniaaki, mis ületab 4,2 korda maksimaalselt lubatud sisaldust kosmeetikatootes. 
Toote maaletoojale tehti ettekirjutus kõrvaldada turult „Palsam Mäe vereurmarohi“.  
 
4. Tarbija kaebus seoses teepuuõli sisaldava toote märgistusega: märgistusel pole 
näidatud mitme %-lise lahusega on tegemist. Kontrollimisel selgus, et toote 
retseptuuri kohaselt on tegemist 100%-lise teepuuõliga. Samuti avastati toote 
märgistusel meditsiiniliste väljendite olemasolu, mis ei vasta kosmeetikatoodete 
definitsioonile. Toote tootjale tehti ettekirjutus toote märgistuse parandamise kohta. 
 
3. Järelevalve mänguasjade ja lastehooldusvahendite üle 
 
Turujärelevalve mänguasjade ja lasteluttide üle toimus plaaniliselt ja RAPEX-i 
teadete alusel.  
Laekus üle 500 RAPEXi teate EL riikides avastatud ohtlike lastetoodete kohta. 
 
Aasta jooksul kontrolliti 1079 lastetoodet, nendest 847 mänguasja, 232 lastelutti. 
69 ettevõtet kontrolliti 79 korral ning rikkumiste korral tehti 38 ettekirjutust ja seitse 
ettepanekut. Müügilt kõrvaldati 1451 toodet (kaheksa artiklit).  
 



 
Järelevalve mänguasjade ja lastehooldusvahendite üle 

 
2010 2009 

Mänguasjad 
Lastehooldus- 

vahendid 
Mänguasjad 

Lastehooldus- 
vahendid 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei 
vasta-
nud 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei 
vasta-
nud 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei 
vasta-
nud 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei 
vasta-
nud 

847 5,7% 232 8,1% 1987 3,4% 683 20,8% 

 
Võrreldes 2009. aastaga on kontrollitud mänguasjade ja lastehooldusvahendite arv 
vähenenud 2,3 ja 2,9 korda. Mittevastavate mänguasjade arv on suurenenud 2,3% 
võrra ja lastehooldusvahendite arv on vähenenud 12,7% võrra. 
 
Euroopa Komisjoni infosüsteemi RAPEX kaudu saadud teate nr 0778/10 alusel 
avastati ohtlik mänguasi „Zabavka za cuszkiem 12 elementow“ („Aktiivsus 
kettmänguasi“), koguses 12 tk. Tehti ettekirjutus toote turult kõrvaldamise kohta.  
RAPEX-i ülalnimetatud teate alusel ei vasta mänguasi Euroopa standardi EN 71-
1:2006 p. 5.8 nõuetele ja võib põhjustada lämbumist, kuna osa detaile läbib šablooni 
A.  

 
 
 
3.1 Mänguasjade ja lasteluttide terviseohutuse turujärelevalve tulemused 
 

Rakendatud meetmed Kontrollitud tooteid 

Kontrollitud Trahvid 
Kõrvaldatud 

müügilt 
Kontrollitud 

tooted 
Neist ei 
vastanud 

97% - 1451 1079 68 (6,3%) 

 
Põhilised puudused lastetoodete puhul: 
 

• toodete märgistus ei vastanud nõuetele; 
• laboratoorsetel katsetel ei vastanud tooted kehtivatele nõuetele. 

 
2010. aastal kõrvaldati laboratoorsete uuringute alusel 1439 toodet (seitse artiklit): 



 
• Testitud mänguasi Jonnipunn „Bimbo” võib põhjustada lämbumist, sest 

testimisel eraldusid osakesed, mis mahuvad väikeste osade silindrisse.  
 

 
 

• Mänguasi „Funny ball“ võib tekitada vigastusi, sest testimisel tekkisid teravad 
servad kaane purunemiskohtadesse.  

 
 

• Mänguasi mobiiltelefon „6230 emulation phone“ võib kahjustada kuulmist, kuna 
mobiiltelefonide erinevate meloodiate helirõhutasemed ületavad lubatud taset. 

 



 
Mänguasi „Kõristi“ võib põhjustada lämbumist, kuna  

• pingul oleva kummi pikkus ületas kummi pikkust vabas olekus rohkem kui 
40%; 

• kummi jämedus on vähem kui 1,5mm; 
• testimisel eraldusid osakesed, mis mahuvad väikeste osade silindrisse;  
• Mänguasi võib tekitada vigastusi, kuna testimisel tekkisid teravad servad. 

 

 
 

• Mänguasi „Käsitöönöör 2 mm“ (Scoobidous for creative designideas) on 
ohtlik laste tervisele, kuna sisaldab dibutüülftalaati (DBP) (CAS nr 84-74-2) 
koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 25 korda.  

 

 

 

• Mänguasi „Konnad“ võib olla laste tervisele ohtlik, kuna sisaldab: 
diisononüülftalaati (DINP) (CAS nr 28553-12-0) koguses, mis ületab lubatud 
piirväärtust 336 korda.  



 

 

• Mänguasi „Ponid Baby“ 6 tk kotis on ohtlik laste tervisele, kuna sisaldab 
dietüülheksüülftalaati (DEHP) (CAS nr 117-81-7) koguses, mis ületab lubatud 
piirväärtust 257,8 korda ja dibutüülftalaati (DBP) (CAS nr 84-74-2) koguses, 
mis ületab lubatud piirväärtust 5,3 korda. 

 

 

 

Põhilised võimalikud ohud kõrvaldatud ohtlike mänguasjade puhul olid lämbumisoht, 
vigastusoht, kuulmise kahjustuse oht ning tervisekahjustuse oht seoses pikaajalise 
ftalaate sisaldavate mänguasjade kasutamisega. Informatsioon ohtlikest toodetest on 
edastatud RAPEXi kaudu ning avaldatud Euroopa Komisjoni leheküljel. 
 
2010. aastal katsetati laboratoorselt 47 mänguasja. Uuritud toodetest ei vastanud 
nõuetele seitse toodet.  
 
Mänguasjade valdkonnas toimus sihtuuring „Lastetoodete nõuetele vastavus 
ftalaatide sisalduse osas”.  
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis turul olevate lastetoodete 
(mänguasjade, lapsehooldusvahendite jt) nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas 
2010. aastal. 
 
 



Sihtuuringu läbiviimise alus: 
• Toote nõuetele vastavuse seadus; 
• Rahvatervise seadus; 
• Kemikaaliseadus; 
• Vabariigi Valitsuse 15.12.2004 määrus nr 355 „Mänguasja 

ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“; 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 

 
Sihtkontrolli käigus kontrolliti 15 toodet ning nendest ei vastanud ftalaatide osas 
nõuetele kolm.  
 
2010. aastal ei laekunud kaebusi lastetoodete kohta.  
Mänguasjade valdkonnas toimus koostöö Tarbijakaitseametiga. 
 
 
Koostöö teiste asutustega 
 

• 16 ettevõttes (45 toodet) kontrolliti lenduvaid orgaanilisi ühendeid 
sisaldavate värvide ja lakkide märgistuse vastavust “Välisõhu kaitse 
seaduse” § 32 lõikes 3 sätestatud nõuetele.  

• Tarbijakaitseameti informatsiooni järgi kontrolliti 26 ettevõttes 99 
keemia- ja kosmeetikatoodet ; 

• Tööinspektsiooni teabe järgi kontrolliti kahes ettevõttes kaht toodet; 
• Põllumajanduseametist saadetud info alusel kontrolliti kahes 

ettevõtetes kaht toodet (kleepained); 
• Veeteedeametist saadetud info alusel kontrolliti biotsiidiga tegelevat 

ettevõtet. 
• Koostöö Ravimiametiga kosmeetikatoodete määratlemise puhul  

 
 


