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EESSÕNA 

Terviseameti (TA) järelevalve osakonnas töötab alates 01.01.2010 neli inspektorit, 
kes teostavad järelevalvet tooteohutuse üle kogu Eestis. Inspektorite vahel on töö 
jaotatud territoriaalselt.  
 
2011. aastal toimus järelevalve tarbekaupade üle järgmistes valdkondades: 
kosmeetikatooted, kemikaalid, sh. detergendid ja biotsiidid, mänguasjad ning 
lastelutid. 
 
Kontroll toimus Terviseameti tööplaani, turujärelevalve programmi 2011. a alusel, 
RAPEX-i süsteemi raames, tarbijate avalduste ja Tarbijakaitseameti teadete alusel. 
 
2011. 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, Keskkonnainspektsioon) tarbekaupade ohutuse valdkonnas. 
 

4. Läbi viia sihtuuringud.  
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Kemikaalide ja toodete turujärelevalve tulemused 
 
Terviseameti 2011. a tööplaan kosmeetika- ning keemiatoodete järelevalve kohta on 
täidetud, 93% kontrollitud kosmeetikatoodetest ja 73,2% keemiatoodetest vastab 
nõuetele. Vastavalt plaanile peab kontrollitavatest kemikaalidest vastama nõuetele 
75% ja kosmeetikatoodetest 85%. 
 
Sihtuuringud on läbi viidud plaani järgi ning andmed kontrollimiste kohta on esitatud 
TA kemikaali ja tooteohutuse büroole. Labori plaan on täidetud 100%.  
 
2011. aastal kontrolliti üle Eesti 376 objekti, kontrollimiste üldarv oli 507. Aasta 
jooksul koostati rikkumiste puhul 54 ettekirjutust ja 101 ettepanekut. Kõik 
ettekirjutused täideti tähtajaks ning sunniraha hoiatust ei rakendatud.  
 

2011 2010 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei vasta-
nud 

nõuetele 

Ettekirju-
tuste arv 

Ettepane-
kute arv 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei vasta-
nud 

nõuetele 

Ettekirju-
tuste arv 

Ettepane-
kute arv 

3055 496 54 101 3342 666 115 262 

 
2011. aastal vähenes objektide üldarv kemikaalide-, kosmeetika- ning mänguasjade 
valdkondades 72 asutuse võrra, mistõttu vähenes ka kontrollitud toodete arv. 
2011. aastal suunati põhirõhk keemiatoodete kontrollimisele. Võrreldes 2010. aastaga 
on suurenenud kontrollitud toodete arv 1,2 korda. Rikkumiste puhul koostati neli 
ettekirjutust ja 80 ettepanekut. 
Neljas ettevõttes peatati registreerimata biotsiidide müük. Müügilt kõrvaldati kaheksa 
kosmeetikatoodete artiklit, kaks artiklit biotsiidi dimetüülfumaraat sisaldavaid 
jalanõusid ning kaheksa mänguasjade artiklit. Kokku kõrvaldati turult 879 toodet. 
 
Ettekirjutuste vormistamise alused olid järgmised: 
 

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

kaudu 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.  
 
Ettepanekute ja ettekirjutuste täitmise kontrollimisel olid rikkumised kõrvaldatud. 
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Turujärelevalve kemikaalide, kosmeetikatoodete, mänguasjade ja lasteluttide üle  
 

1. Järelevalve keemiatoodete üle 
Kemikaaliseaduse kohaselt tehti järelevalvet hulgimüügis olevate kemikaalide 
ohutusnõuete täitmise ja kemikaalidega teenuse osutamise üle.  
 
Kontrolliti 190 kemikaalidega tegelevat ettevõtet, nendest 31 tootjat ja 138 maletoojat 
ning 21 teenindusettevõtet.  
 
 

Järelevalve kemikaalide üle 
 

2011 2010 

Kontrollitud tooted Ei vastanud 
Kontrollitud 

tooted 
Ei vastanud 

1253 26,9% 1037 37,7% 

 
Võrreldes 2010. aastaga on kontrollitud toodete arv suurenenud 1,2 korda ning 
mittevastavate keemiatoodete arv on vähenenud 10,8% võrra. 
 
Kontrollid toimusid 257 korral ning rikkumiste puhul tehti neli ettekirjutust ja 80 
ettepanekut.  
Registreerimata biotsiidide müük peatati neljas ettevõttes ning üks ettevõte peatas 
biotsiidide müügi omal tahtel. 
 

1.1 Kemikaalide terviseohutuse turujärelevalve tulemused 
 

2011. aastal kontrolliti järelevalve käigus 1253 keemiatoodet, nendest 954 
importtoodet ja 299 Eesti toodet. Neist ei vastanud nõuetele 337 ehk 26,9% toodetest, 
sh. 310 importtoodet ja 27 Eesti toodet. 
 

Kontrollitud tooted Rakendatud meetmed 

Eesti 
tooted 

Neist ei 
vastanud 

(%) 

Import-
tooted 

Neist ei 
vastanud 

(%) 

Ettekirjutuste/ 
ettepanekute 

arv 

Peatatud/kõrvaldatud 
müük 

299 9 % 954 32,4% 4/80 6 toodet 

 
Kõige rohkem mittevastavusi leiti puhastusvahendite (22,8%), autohooldusvahendite 
(13%), pesuvahendite (10%) ja desinfitseerimisvahendite (7,4%) kontrollimisel. 
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1.2 Turujärelevalve käigus läbivaadatud keemiatooted kemikaalide liikide kaupa 

Kemikaali liik Kokku Sellest Sellest ei vastanud 

  
Eesti 
toode 

Import- 
toode 

Eesti 
toode 

Import- 
toode 

Auto värv 37 0 37 0 15 
Auto värvi eemaldaja 0 0 0 0 0 
Auto hooldusvahend 126 9 117 0 44 
Auto puhastusvahend 93 36 57 1 26 
Kütuse, õli lisand 44 0 44 0 14 
Auto roostetõrjevahend 5 0 5 0 1 
Pisiremondivärvid 0 0 0 0 0 
Lakid 13 4 9 0 6 
Ehitusvärvid 63 20 43 3 2 
Liim 25 3 22 0 4 
Puhastusvahend 249 63 186 11 66 
Pesuvahend 91 17 74 6 28 
Nõudepesuvahend 36 3 33 0 16 
Riidehooldusvahend 4 0 4 0 3 
Jalatsi hooldusvahend 12 0 12 0 7 
Õhuvärskendi 7 0 7 0 1 
Kantseleivahend 0 0 0 0 0 
Insektitsiid 50 0 50 0 6 
Rodentitsiid 41 1 40 0 0 
Desinfektant 59 8 53 4 23 
Puiduimmutusvahend 12 10 2 0 1 
Muu 286 125 159 2 47 
Kokku: 1253 299 954 27 310 
 

1.3 Kontrollimisel pöörati tähelepanu järgmistele küsimustele: 
 
• ohutuskaardi olemasolu aine ja segu kohta;  
• aine klassifikatsioon vastavalt CLP-määrusele;  
• ohutuskaardi punktides 2-16 esitatud teave, arvestades ohutuskaardis Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006 kirjeldatud andmeid; 
• 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. 

 
1.4 Põhilised puudused keemiatoodete puhul:  
 

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

• ohtlikud koostisosad või kemikaal olid ohtlikkuse osas valesti klassifitseeritud; 
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• andmed ohutuskaartidel ja toodete etikettidel ei langenud kokku; 
• ohutuskaartidel ja märgistustel puudusid ohtlike koostisainete nimetused; 
• eestikeelsel märgistusel kasutati väljendit „toode on kahjutu, toode on 

keskkonnasõbralik”; 
• pakenditel puudusid nõuetekohased teabed, ohusümbolid, riski- ja 

ohutuslaused; 
• biotsiidide etikettidel puudusid biotsiidide registreerimisnumbrid, tekst  

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

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

• detergentide koostisosade andmelehed ei olnud Terviseameti 
kemikaaliohutuse osakonnale esitatud; 

• värvide märgistusel puudusid andmed LOÜ sisalduse kohta. 
 
1.5 Kemikaalide valdkonnas toimus viis sihtkontrolli, sh.  
 

1. Allkasutajate ja segude valmistajate kontroll ECHA Foorumi 
järelevalveprojekti „REACH-en-Force 2“ raames. Projekti eesmärk on tagada, et 
segude tootjad, kes moodustavad olulise allkasutajate rühma, täidaksid mõningaid 
REACH- ja CLP-määruste olulisi nõudeid.  
 
2. Biotsiidide kasutamine tervishoiuteenuseid osutavates ettevõtetes. 

 
3. Aromaatsete amiinide eraldumine lastele ette nähtud tekstiil- ja nahatoodetest. 
 
4. Elanikkonnale müügiks ette nähtud pürotehniliste toodete kontrollimine 

hulgimüügiettevõtetes heksaklorobenseeni sisalduse osas CLEEN projekti 
raames. 

 
5. Erinevad tooted sh jalanõud ja kotikesed uurimine dimetüülfumaraadi 

sisalduse suhtes. 
 
Andmed sihtuuringute tulemuste kohta esitati TA kemikaali ja tooteohutuse büroole 
 

 

1. Sihtuuring: „REACH-EN- FORCE 2“ 

Sihtuuringu eesmärkideks olid:  
• jõustada REACH- ja CLP-määruse sätted segude tootjate kui allkasutajate 

proovirühma suhtes, et vähendada ohte inimeste tervisele ja keskkonnale; 
• jõustada EMP riikide kemikaalisektoris põhimõte „puuduvad andmed, puudub 

turg”;  
• uurida segude tootjate REACH- ja CLP-määruse alase teadlikkuse taset ning 

nõustada neid tarneahelas teabe edastamise nõuete, allkasutajate üldiste 
kohustuste ja kemikaalidega seotud registreerimiskohustuste alal. 

 
Projekti raames kontrolliti 14 ettevõtet ja koostati kaks ettepanekut (ohutuskaartide 
REACH-määruse nõuetele mittevastavuse puhul). 
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2. Sihtuuring: „Biotsiidide kasutamine tervishoiuteenuseid osutavates 
ettevõtetes“ 

 
Sihtuuring teostati koos kemikaali ja tooteohutuse büroo peaspetsialistidega. 
Sihtuuringu eesmärgiks oli saada ülevaade tervishoiuteenuseid osutavates ettevõtetes 
kasutatavatest biotsiidsetest toodetest ja nende tootjatest/maaletoojatest. 
Sihtuuringu käigus kontrolliti 12 biotsiidide maaletoojat ja ühte biotsiidide tootjat 
(kokku 23 toodet). Kahes ettevõttes tehti ettepanek biotsiidide registreerimiseks 
Terviseametis (4 toodet).  

 
 

3. Sihtuuring: „Aromaatsete amiinide eraldumine lastele ette nähtud tekstiil- ja 
nahatoodetest“  

 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis 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. 
 

4. Sihtuuring: „Elanikkonnale müügiks ette nähtud pürotehniliste toodete 
kontrollimine hulgimüügiettevõtetes heksaklorobenseeni sisalduse osas CLEEN 
projekti raames“.  

 
Sihtuuringu käigus võeti vastavalt plaanile laboriuuringuks 10 toodet pürotehniliste 
toodete importijatelt.  
 

5. Sihtuuring: „Erinevate toodete sh jalanõude ja kotikeste uurimine 
dimetüülfumaraadi sisalduse osas“. 

 
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 laboratoorsete uuringute kohaselt ei vastanud nõuetele kaks proovi, kuna 
sisaldavad biotsiidi dimetüülfumaraat (DMF), mis ületab kümnekordselt lubatud 
piirväärtust. Müügilt kõrvaldati naiste suvekingad „Mizia“ ja laste jalanõud „Jinylte“ 
(kokku 103 toodet), koostati kümme ettekirjutust. 
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• Laste kingad „JINYLTE” . 

 
• Naiste suvekingad „MIZIA”.  

 
 
Informatsioon ohtlikest toodetest edastati RAPEXi kiirteavitusesüsteemi kaudu ning 
avaldati Euroopa Komisjoni koduleheküljel ja Terviseameti koduleheküljel. 
Tehti kaks ettekirjutust levitajatele ning elanikkonna teavitamiseks turult avastatud 
ohtlikest toodetest ilmus meedias kaks artiklit. 
 
1.6 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 2011. aastal kahjuritõrje teenuseid 
osutavate ettevõtete arv 26, neist kontrolliti 21. Kontrollitud kahjuritõrje teenust 
osutavad ettevõtted vastasid nõuetele, puudusi ei tuvastatud. 
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1.7 Laboratoorne kontroll 
 

2011. a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuteks plaaniliselt kümme 
pürotehnilist toodet, 12 tekstiiltoodet, 12 proovi jalanõudest ja kolm toodet kaebuse 
alusel (pehme mänguasi „Lepatriinu“, REIMA kaubamärgiga fliis dimetüülfumaraadi 
sisalduse määramiseks ning meeste sussid naftaleeni sisaldusele). 
  
1.8 Kaebused 
 
Tarbijate poolt laekus neli kaebust keemiatoodete kohta, kaks kaebust biotsiidsete 
toodete kohta ja kuus kaebust lõhna ja allergiliste reaktsioonide kohta toodete 
kasutamisel. Laekunud kaebustest kolm olid põhjendatud kaebused, sh: 
 
1. Tarbija kaebas ostetud toasussidest eralduva tugeva lõhna peale. Menetluse käigus 

võeti sussid laboratoorseks uuringuks ning avastati koostises suures koguses 
naftaleeni (132 mg/kg). Maaletooja kõrvaldas vabatahtlikult toasussid müügilt. 

 
2. Kaebus toote „Grillsöe süütevedeliku“ kohta, st toote vastavusest kehtestatud 

nõuetele. Kontrolli käigus selgus, et ohutuskaardi formaat ja sisu ei vastanud 
sätestatule ning toote klassifikatsioon märgistusel ei langenud kokku 
ohutuskaardiga. Ohutuskaardi ja märgistuse kontrollimisel ilmnenud puuduste 
kohta tehti ettevõttele ettepanek puuduste kõrvaldamiseks. 

 
3. Kaebus toote „Koroona pulber 20 g“ ebaseadusliku müügi kohta. Kontrollimise 

käigus selgus, et tootes „Koroona pulber 20 g“ kasutatakse pulbrina boorhapet 
koroona laua libisemise parandamiseks, mis on klassifitseeritud 2. kategooria 
reproduktiivtoksilise ainena ning on keelatud müüa tarbijatele. Vastavalt 
15.08.2011 saadetud kirjale kõrvaldas ettevõte vabatahtlikult müügilt toote 
„Koroona pulber 20 g“. 

 
 
Järelevalvet kemikaalide üle teostati koostöös Tarbijakaitseametiga. 
Tarbijakaitseameti poolt edastatud informatsiooni järgi kontrolliti kaheksa 
keemiatoodet. 
 
 

2.1 Järelevalve kosmeetikatoodete üle 
 
Järelevalve kosmeetikatoodete terviseohutuse üle toimus tootjate, levitajate ja 
importijate juures, eelkõige kolmandatest riikidest imporditud kosmeetikatoodetele.  
Kõigis ettevõtetes kontrolliti kosmeetikatoodete märgistuste vastavust nõuetele ning 
SoM määrusele nr 21 § 8 toodud teabe olemasolu. 
 
2011. aastal kontrolliti turujärelevalve käigus 1033 kosmeetikatoodet, nendest 989 
importtoodet ja 44 eesti toodet. Nõuetele ei vastanud 54 importtoodet ja 19 eesti 
toodet.  
 
Kontrolliti 115 kosmeetikatoodetega tegelevat ettevõtet 129 korral ning rikkumiste 
puhul tehti kolm ettekirjutust ja 15 ettepanekut, müügilt kõrvaldati kaheksa artiklit.  
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Järelevalve kosmeetikatoodete üle 
 

2011 2010 

Kontrollitud tooted Ei vastanud 
Kontrollitud 

tooted 
Ei vastanud 

1033 7% 1211 16,5% 

 
Võrreldes 2010. aastaga on vähenenud mittevastavate kosmeetikatoodete arv 9,5% 
võrra. 
 
 

1.2 Kosmeetikatoodete terviseohutuse turujärelevalve tulemused 
 
 

Kontrollitud tooted Rakendatud meetmed 

Eesti 
tooted 

Neist ei 
vastanud 

(%) 

Import-
tooted 

Neist ei 
vastanud 

(%) 

Ettekirjutuste/ 
ettepanekute 

arv 

Peatatud/ 
kõrvaldatud 

44 43,1 % 989 5,4% 3/15 8 artiklit 

 
Kõige rohkem mittevastavusi leiti seepide (27,5%) ning nahahooldusvahendite (4,5%) 
kontrollimisel. 
 

2.2 Turujärelevalve käigus läbivaadatud kosmeetikatooted 
 
 

Kosmeetikatoodete liik Kokku Sellest 
Sellest ei 
vastanud 

  Eesti 
toode 

Import- 
toode 

Eesti 
toode 

Import- 
toode 

Nahahooldusvahendid 438 0 438 0 20 
Näomaskid  18 0 18 0 1 
Toonivad alused  6 0 6 0 0 
Puudrid  9 0 9 0 0 
Seebid  69 41 28 16 3 
Lõhnaõlid, lõhnaveed, 
odekolonnid  

0 0 0 0 0 

Vanni- ja dušivahendid  65 3 62 3 2 
Depileerimisvahendid  0 0 0 0 0 
Keha deodorandid ja 
antiperspirandid  

14 0 14 0 1 

Juuksevärvid ja -pleegitajad 15 0 15 0 4 
Lokivahendid ja -fiksaatorid 0 0 0 0 0 
Juukseviimistlusvahendid 8 0 8 0 1 
Juuksepuhastusvahendid 95 0 95 0 7 
Juuksetaastusvahendid  64 0 64 0 1 
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Kosmeetikatoodete liik Kokku Sellest 
Sellest ei 
vastanud 

Soenguviimistlusvahendid  23 0 23 0 0 
Raseerimisvahendid  12 0 12 0 1 
Jumestusvahendid  20 0 20 0 0 
Huulte hooldusvahendid  9 0 9 0 3 
Hammaste- ja 
suuõõnehooldusvahendid  

33 0 33 0 3 

Küünte hooldusvahendid  83 0 83 0 4 
Intiimhügieenivahendid 
välispidiseks kasutamiseks  

4 0 4 0 0 

Päevitusvahendid  9 0 9 0 2 
Pruunistavad vahendid  0 0 0 0 0 
Nahapleegitusvahendid  0 0 0 0 0 
Kortsudevastased vahendid  16 0 16 0 1 
Muud 23 0 23 0 0 
KOKKU: 1033 44 989 19 54 

 
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.  

 
2.4 Kosmeetika valdkonnas toimus üks sihtuuring: „Järelevalve laste 

kosmeetikatoodete nõuetele vastavuse üle vastavalt PEMSACi tööplaanis 
2010/2011 ettenähtud projektile“. 

 
Sihtuuringu käigus kontrolliti viie lastekosmeetika importija juures kuut kolmandatest 
riikidest imporditud toodet. Pöörati tähelepanu järgmistele küsimustele:  
 
1. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis 
2. Füüsikalis-keemilised ja mikrobioloogilised spetsifikatsioonid 
3. Valmistamismeetod (mis vastab GMP-le) 
4. Valmistoote ohutuse määramine inimese tervisele 
5. Kvalifitseeritud isik, kes vastutab lõpptoote terviseohutuse hinnangu eest 
6. Andmed tootja, selle agentide, varustajate jne poolt läbi viidud loomkatsete kohta 
7. Kosmeetikatoote toime tõestamine 
8. Lõpptähtaeg või avatud kreemipurgi sümboli olemasolu 
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9. Koostiste üleandmine mürgistusteabekeskusele. 
 
Maaletoojad esitasid kõikide kosmeetikatoodete andmed kvantitatiivse ja kvalitatiivse 
koostise kohta, kuid puudusid andmed valmistoodete ohutuse määramise kohta 
inimese tervisele ja kosmeetikatoodete toime tõestamise kohta.  
Kontrollimise käigus saadeti täidetud küsitluslehed TA-sse . 
 
2.5 Müügilt kõrvaldatud tooted:  
 
2011. aasta jooksul kõrvaldati müügilt kahksa kosmeetikatoodete artiklit, sh. 
 
1. Toodete: dušigeel Vitamin Mix exotic, dušigeel Vitamin Mix flowers, šampoon 
Naturosept teepuu õliga ümbrispakendil olemasolevate koostisainete loetelus on 
esitatud koostisainena „Methyldibromo glutaronitrile“. Kehtivate nõuete alusel ei tohi 
metüüldibromo-glutaronitriili kasutada säilitusainena alates 23.märtsist 2008, kuna 
aine võib tekitada allergilist kontaktdermatiiti.  

 
 
Informatsioon ohtlikest toodetest edastati RAPEXi kiirteavitusesüsteemi kaudu ning 
avaldati Euroopa Komisjoni koduleheküljel ja Terviseameti koduleheküljel. 
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kemikaaliohutus/tooted/ohtlikud_tooted_20
11_juuli.pdf 

  

2. GIGI vahatamisjärgses losjoonis oli mesofiilsete aeroobide sisaldus 1,0x105 
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.  
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3. Juuksehooldusvahend Coco´s Brazilian Keratin Treatment Chocolate. 
Toote koostises avastati 0,7 % formaldehüüdi, mille kontsentratsioon ületas lubatud 
piirväärtust (norm on 0,2%). Ettevõte lõpetas vabatahtlikult ohtliku toote müügi. 
Informatsioon ohtlikust tootest edastati RAPEXi kiirteavitusesüsteemi kaudu ning 
avaldati Euroopa Komisjoni koduleheküljel ja Terviseameti koduleheküljel.  
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kemikaaliohutus/tooted/ohtlikud_tooted_11
_2011.pdf 
 

 
 
4. Hambavalgendustoote „Crest 3D Whitestrips Advanced Vivivid 14 plaastrit“    
importijal puudusid tootjapoolsed andmed toote kvantitatiivse ja kvalitatiivse koostise 
ning terviseohutuse hinnangu kohta, millega rikuti sotsiaalministri 23.02.2007. 
määruse nr 21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele“ § 8 lg1 p1, p 5 
kehtestatud nõudeid.  
Hambavalgendustoode kõrvaldati müügilt omal tahtel. 
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5. Hambavalgendustoode "Opalescence Treswhite Supreme" oli jaemüügis 
Stockmanni kaubamajas. Toode sisaldas 15% vesinikperoksiidi ja tootjapoolse info 
kohaselt oli ettenähtud üksnes professionaalseks kasutamiseks. 
Hambavalgendustoode kõrvaldati müügilt omal tahtel. 
 
6. RAPEX süsteemi teate nr 1434/11 alusel avastati Eesti turul kosmeetikatoode 
“ESTABILIZANTE 1:1” (Brand: SALERM COSMETICS). Levitaja kõrvaldas 
ohtlikud tooted (4 tk) turult omal tahtel. 
 
Kontrollimise käigus on peatatud ühe ettevõtte tegevus kosmeetika tootmise vallas. 
Tegevuse peatamise põhjuseks olid: 

1. kosmeetikatoodete tootmine asus eramajas ruumis, mida kasutatakse ka 
pereköögina;  

2. puudusid spetsifikaadid toodete füüsikaliste, keemiliste ja mikrobioloogiliste 
näitajate kohta;  

3. puudus tootmismeetodi kirjeldus; 
4. puudus terviseohutuse hinnang;  
5. puudusid koostisainete nimetused INCI järgi. 

 
2.6 Laboratoorne kontroll 
 
2011. a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuteks 157 toodet, nendest 55 
mikrobioloogilist uuringut ja 102 keemilist uuringut, millest ei vastanud nõuetele kaks 
toodet: ühes nahahooldusvahendis ületas mesofiilsete aeroobide sisaldus piirnormi, 
üks toode ei vastanud nõuetele keemiliste näitajate poolest (formaldehüüdi sisaldus 
ületas piirnormi).  
 
Kosmeetikatoodete valdkonnas tehti koostööd Tarbijakaitseametiga.  
Tarbijakaitseameti informatsiooni põhjal kontrolliti 12 kosmeetikatoodet. 
 
2.7 Kaebused: 
 
2011. aastal laekus viis kaebust kosmeetikatoodete kohta, millest kaks olid 
põhjendatud:  
 
1. Tarbija kaebus internetipoes müüdava „ Coco`´s Brazilian Keratin Treatment“ 
juuste hoolduse minikomplekti kohta, mille kasutamine tekitas peavalu ja 
hingamisraskusi. Menetluse käigus avastati toote Coco`´s Brazilian Keratin Treatment 
Chocolate koostises 0,7 % formaldehüüdi, mille kontsentratsioon ületas lubatud 
piirväärtust (0,2%). Seoses sellega lõpetas ettevõte omal tahtel ohtliku toote müügi.  
 
2. Tarbija kaebus Eestis toodetud seebi kohta, mille kasutamisel tekkis tarbija nahale 
lööve. Menetluse käigus avastati selliseid rikkumisi, mille alusel kosmeetika tootja 
tegevus peatati. 
 

2. Järelevalve mänguasjade ja lastehooldusvahendite üle 
 
Turujärelevalve mänguasjade ja lasteluttide üle toimus plaaniliselt ja RAPEX-i 
teadete alusel.  
Laekus umbes 650 RAPEX-i teadet EL riikides avastatud ohtlike lastetoodete kohta. 
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Aasta jooksul kontrolliti 735 lastetoodet, nendest 584 mänguasja ning 151 lastelutti. 
71 ettevõtet kontrolliti 87 korral ning rikkumiste korral tehti 37 ettekirjutust ja kuus 
ettepanekut, müügilt kõrvaldati 767 toodet (kaheksa artiklit).  
 

Järelevalve mänguasjade ja lastehooldusvahendite üle 
 

2011 2010 

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 

584 6,4% 151 31,1% 847 5,7% 232 8,1% 

 
Võrreldes 2010. aastaga on kontrollitud mänguasjade ja lastehooldusvahendite arv 
vähenenud 1,5 korda. Mittevastavate mänguasjade arv on suurenenud 0,7% võrra ja 
lastehooldusvahendite arv – 23 % võrra.  
 
2011. aastal võeti vastu uus lasteluttide ohutuse inspekteerimise akt, mille alusel 
teostati lasteluttide maaletoojate üle järelevalvet. 
Võrreldes 2010. aastaga vähenes kontrollitud lasteluttide arv, kuna uue kontrollakti 
täitmisel tuleb ühte toodet kirjeldada palju põhjalikumat. 
 
Võrreldes 2010. aastaga on vähenenud mänguasjade maaletoojate objektide üldarv 15 
asutuse võrra, mille tõttu on vähenenud kontrollitud toodete arv. 
 
3.1 Mänguasjade ja lasteluttide terviseohutuse turujärelevalve tulemused 
 
Põhilised puudused lastetoodete puhul: 
 

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

 
 
3.2 Müügilt kõrvaldatud tooted 
 
2011. aastal kõrvaldati laboratoorsete uuringute alusel 767 toodet (kaheksa artiklit): 
 

1. Testitud mänguasi „Telefon“ võib kahjustada kuulmist, kuna mobiiltelefonide 
erinevate meloodiate helirõhutasemed ületavad lubatud taset. 

. 
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2. Mänguasi „Püramiid“ võib põhjustada lämbumist, kuna testimisel eraldus 
klouni nina, mis mahub väikeste osade silindrisse. 

 
 

 

3. Mänguasi „Kõrin lehm“ on ohtlik laste tervisele, kuna sisaldab 
dietüülheksüülftalaati (DEHP) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 3 
korda. 
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4. Mänguasi „Mobiiltelefon HJ. 8520“ võib kahjustada kuulmist, kuna 

mobiiltelefonide erinevate meloodiate helirõhutasemed ületavad lubatud taset. 
 

 
 

5. Mänguasi „My little pony“ (komplektis on valged ja lillad hobused) on ohtlik 
laste tervisele, kuna lilla hobune sisaldab dietüülheksüülftalaati (DEHP) 
koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 269 korda ning valge hobune sisaldab 
dietüülheksüülftalaati (DEHP) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 245 
korda ja dibutüülftalaati (DBP) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 13,2 
korda. 

 

 

 

6. Mänguasi „Mänguhaamer“  
 

• võib põhjustada lämbumist , kuna testimisel läbis haamri vars šabloone A ja B 
ning testimisel mänguasi purunes, kusjuures tekkisid osakesed, mis mahuvad 
väikeste osade silindrisse.  

• võib tekitada vigastusi, kuna testimisel tekkisid teravad servad.  
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7. Väikelaste kõristi „Baby Play Center Kids’ choice” võib põhjustada 
lämbumist, kuna testimisel läbis kõristi rõngas šablooni A. 

 

 

 

8. Mänguasi kõristi ,, Dreams series" võib põhjustada lämbumist, kuna testimisel 
läbis kõristi vars šabloone A ja B. 
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Põhilised võimalikud ohud kõrvaldatud ohtlike mänguasjade puhul olid lämbumise 
oht, vigastuse oht, kuulmiskahjustuse oht ning tervisekahjustuse oht seoses pikaajalise 
ftalaate sisaldavate mänguasjade kasutamisega. Informatsioon ohtlikest toodetest on 
edastatud RAPEXi kaudu ning avaldatud Euroopa Komisjoni koduleheküljel ja 
Terviseameti koduleheküljel. 
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kemikaaliohutus/tooted/ohtlikud_tooted_11
_2011.pdf 
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kemikaaliohutus/tooted/ohtlikud_tooted_20
11_juuli.pdf 
 
Importijale ja levitajale tehti seitse ettekirjutust ning elanikkonna teavitamiseks turult 
avastatud ohtlikest toodetest ilmus meedias seitse artiklit. 
 
2011. aastal katsetati laboratoorselt 43 mänguasja. Uuritud toodetest ei vastanud 
nõuetele kaheksa toodet.  
 
Mänguasjade valdkonnas toimus kaks sihtkontrolli, sh.  
 
1. Sihtuuring „Lastetoodete nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas”.  
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis turul olevate lastetoodete 
(mänguasjade, lapsehooldusvahendite jt) nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas 
2011 aastal. 
 
Sihtuuringu läbiviimise alus: 

• Toote nõuetele vastavuse seadus; 
• Rahvatervise seadus; 
• Kemikaaliseadus; 
• Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määrus nr 57 „Mänguasja 

ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“; 
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• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH). 
 
Sihtkontrolli käigus kontrolliti 13 toodet ning nendest ei vastanud ftalaatide osas 
nõuetele kaks toodet.  
 
 
2. Sihtuuring: „N-nitrosoamiinide ja n-nitrosoühendeid moodustavate ainete 
uurimine lutipudelites ja luttides“. 
 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis turul olevate lastele ette nähtud 
lutipudelite ja luttide nõuetele vastavus n-nitrosoamiinide ja n-nitrosoühendeid 
moodustavate ainete osas. 
Laboratoorselt uuriti viit toodet. Uuritud tooted vastasid sotsiaalministri 01.03.2000. a 
määrusega nr 14 “Tervisekaitsenõuded lasteluttidele” kinnitatud nõuetele. 
 
2011. aastal laekus üks kaebus mänguasjade kohta.  
 
Tarbija kaebus pehme mänguasja „Lepatriinu“ kohta, mille kasutamisel tekkis lapsel 
allergiline reaktsioon. Mänguasi võeti laboriuuringuks. Tulemused näitasid, et testitud 
tootes ei ületanud dimetüülfumaraadi sisaldus lubatud piirväärtust (0,1 mg/kg) ning 
aromaatsete amiinide sisaldus tootes vastas nõuetele.  
 
Mänguasjade valdkonnas toimus koostöö Tarbijakaitseametiga. 
 
4. Koostöö teiste asutustega 
 

• Tarbijakaitseameti informatsiooni järgi kontrolliti 14 ettevõttes 20 
keemia- ja kosmeetikatoodet; 

• Lääne-Harju politseiosakonna saadetud info alusel kontrolliti 
kemikaalidega tegelevat ettevõtet; 

• Keskkonnainspektsiooni Ida regiooni saadetud info alusel kontrolliti 
biotsiididega tegelevat ettevõtet; 

• Jõhvi Vallavalitsuse teabe järgi kontrolliti ühes ettevõttes üht 
kosmeetikatoodet; 

• Keskkonnainspektsiooni poolt esitatud värvide andmebaasi täitmine;  
• Tartu Tervishoiukõrgkooli viis tudengit läbisid oma õppepraktika 

Terviseameti Järelevalve osakonna tooteohutuse valdkonnas. 
 


