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EESSÕNA 
 
Terviseameti järelevalveosakonnas töötab alates 01.01.2010 4 inspektorit, kes 
teostavad järelevalvet tooteohutuse üle Eestis.  
Alates 01.08.2014 alustas järelevalveosakonnas tööd inspektor, kes teostab 
järelevalvet REACH- ja CLP-määruste nõuete vastavuse üle toodete valmistajate 
juures.  
 
2015. aastal toimus järelevalve tarbekaupade üle järgmistes valdkondades: 
kosmeetikatooted, kemikaalid sh. detergendid ja biotsiidid, mänguasjad ja lastelutid. 
Kontroll toimus plaaniliselt, turujärelevalve 2015. a programmi alusel, RAPEX-i 
süsteemi raames, tarbijate avalduste alusel ja Tarbijakaitseameti teadete alusel. 
 
2015. aasta  prioriteetsed ülesanded: 
 

• Järelevalve ümberkorraldamine seoses kemikaaliseaduse muutumisega. 
• Maksu- ja Tolliametiga koostöö arendamine vastavalt 765/2008/EÜ ja 

REACH-määrustele. 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide määruse 528/2012/EL 

rakendamine. 
• Järelevalve tõhustamine REACH- ja CLP-määruste osas ning kemikaalidest 

tingitud ohtude vähendamine.  
• Ohtlike toodete väljaselgitamine Eesti turul RAPEXi teadetest saadud 

informatsiooni alusel ning vastavate meetmete rakendamine ja elanikkonna 
teavitamine. 

• Koostöö jätkamine teiste ametkondadega (Ravimiamet, Tarbijakaitseamet,   
Keskkonnainspektsioon) tarbekaupade ohutuse valdkonnas. 

• Sihtuuringute läbiviimine. 
 
 
Kemikaalide ja toodete turujärelevalve tulemused 
 
Terviseameti 2015. a tööplaan kosmeetika- ning keemiatoodete järelevalve osas on 
täidetud. 91% kontrollitud kosmeetikatoodetest ja 78% keemiatoodetest vastab  
seaduses kehtestatud nõuetele.  
Sihtuuringud on läbi viidud plaanipäraselt. TA kemikaali ja tooteohutuse büroole on 
esitatud andmed kontrollkäikude kohta.  
 
2015. aastal on tehtud  järgmised sihtuuringud: 
 

• “Foorumi esimene autoriseerimisalane katseprojekt”; 
• Toodete (sh jalanõud ja kotid) kontroll dimetüülfumaraadi sisalduse suhtes; 
• „Nahktoodete (mis puudutavad kokku nahaga) kontroll kroom VI  sisalduse 

suhtes“; 
• „Lasteturvasulgurite vastavuse nõuetele kontrollimine vastavalt ECHA 

Foorumi järelevalve pilootprojekti raames“; 
• CLEEN (Chemical Legislation European Enforcement Network) raames 

“Eurobiotsiid III projekt”;  
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• „Ftalaatide võimaliku sisalduse uurimine lastetoodetes ja pehmetes 
mänguasjades“.  

 
TA labori plaan on täidetud 100%.  
 
2015. aastal kontrolliti üle Eesti 373 objekti. Kontrollkäikude üldarv oli 438. Aasta 
jooksul koostati ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks 3 ettekirjutust ja 110 ettepanekut.  
 
Ettepanekute ja ettekirjutuste järelkontrollimisel selgus, et puudujäägid olid  
kõrvaldatud. See näitab, et Terviseameti poolt tehtud selgitustöö andis tulemusi. 
 
Tabel 1 
 

2015 2014 
 

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 

2532 353 
(14%) 

3 110 2860 389 
(13,6%) 

3 128 

 
2015. aastal suunati põhirõhk keemiatoodete kontrollimisele. Kontrollitud 
keemiatoodete arv suurenes 41 toote võrra võrreldes 2014. aastaga.  

 

Joonis 1. 

 
 
 
Laboratoorse uuringu käigus avastati ja kõrvaldati müügilt 3 artiklit niklit sisaldavaid 
tooteid,  4 artiklit kroom VI sisaldavaid jalanõusid, 1 kosmeetikatoodete artikkel ning 
4 mänguasjade artiklit. Kokku kõrvaldati turult 2966 toodet. 
Saabunud RAPEX-teatiste alusel tehti järelepärimine 5 ettevõttele 6 mänguasja artikli 
osas. Saabunud teadete alusel kõrvaldati 606 mänguasja. Mänguasjad ei vastanud 
nõuetele keemiliste näitajate ning mehhaaniliste ja füüsikaliste omaduste tõttu. 
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Informatsioon ohtlikest toodetest edastati Terviseameti kemikaali- ja tooteohutuse 
büroole RAPEX kiirteavitamissüsteemis avaldamiseks. 
 
 Ettekirjutuste vormistamise alused olid järgmised: 
 

• rikkumised mänguasjade märgistamise osas; 
• laboratoorsete uuringute alusel ohtlike toodete avastamine turul. 
 

Ettepanekud vormistati juhtudel, kui  avastatud puudused ei olnud otseselt tarbijate 
tervisele ohtlikud. Ettepanekute vormistamise alused olid järgmised:  
 

• kemikaalide ohutuskaartide formaat ja sisu ei vastanud REACH-määruse 
nõuetele; 

• kemikaalide, kosmeetikatoodete, mänguasjade ja lasteluttide märgistus ei 
vastanud kehtivatele nõuetele. 

 
Ettepanekud vormistati ka juhul, kui  toodete laboriuuringute tulemused ei vastanud 
nõuetele ning ettevõtjad kõrvaldasid vabatahtlikult mittevastavad tooted turult.  
 
Kõik ettekirjutused ja ettepanekud olid täidetud tähtajaks ning sunniraha 
väljanõudmist ei rakendatud.  
 
2015. a jooksul kontrolliti 2532 toodet, mis jagunesid toote liigiti järgmiselt: 
 
Joonis 2.   
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1. Järelevalve keemiatoodete üle 
 
Kemikaaliseaduse kohaselt tehti järelevalvet hulgimüügis olevate kemikaalide 
ohutusnõuete täitmise ja kemikaalidega teenuse osutamise üle.  
 
Kontrolliti 213 ettevõtet, nendest 18 tootjat, 18 importijat, 109 levitajat, 42 
allkasutajat ning 6 kahjuritõrjeteenust osutavat ettevõtet. 
 

 
Tabel 2                               Järelevalve kemikaalide üle 

 
2015 

 
2014 

Kontrollitud tooted Ei vastanud 
nõuetele 

Kontrollitud tooted Ei vastanud 
nõuetele 

 
1192 

 
263 

 
1151 

 
270 

 
Võrreldes 2014. aastaga suurenes kontrollitud toodete arv 41 toote võrra. 
Nõudmistele mittevastavate keemiatoodete arv on vähenenud 1,5% võrra.  
 
Kontrollkäikude üldarv oli 257 ning rikkumiste puhul tehti 80 ettepanekut.  

Toodete kontrollimisel avastati 12-s ettevõttes registreerimata biotsiide. Ettevõttetele 
on tehtud ettepanekud biotsiidide registreerimiseks. 11-s ettevõttes peatati 
registreerimata biotsiidide müük (kokku 23 toodet).  
 
Tabel 3                                              Registreerimata biotsiidid 
 

ETTEVÕTE 
NIMETUS 

TOODE NIMETUS RAKENDATUD MEETMED 

Sia Daw Baltica 
Eesti filiaal   

Puidukaitsevahendid: Capalac Holz, 
Capacryl Holzschut 
 

Turustamine peatatud 

OÜ Trident  Desinfitseerimisvahendid: Dermocol 
Gel New, Dermocol Silk, Unisepta all 
Surface 

Turustamine peatatud 

OÜ Pro Kosmeetika  Desinfitseerimisvahendid: Barbicide, 
Strictly Professional solaariumi 
puhastusvedelik, Strictly Professional 
kätepesugeel, Kirurgiline piiritus 

Turustamine peatatud 

OÜ Bestvendor   Desinfitseerimisvahendid: Pure Klenz 
käte desinfitseerimisvaht, Pure Klenz 
käte desinfitseerimisgeel 

Ettevõte esitas viivitamatult 
dokumendid biotsiidide 
registreerimiseks. Käesolevaks 
ajaks on biotsiidid registreeritud. 

OÜ Novacleaner  Desinfitseerimisvahendid: Zoom7, 
Perfectclean DA 501 

Turustamine peatatud 

OÜ Pro Dent Desinfitseerimisvahend: AlproSept 
_HD 

Turustamine peatatud 

OÜ Sakret   Hallitusseente ja vetikate tõrjeaine Turustamine peatatud 
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Sakret FR 
AS Saint Global 
Ehitustooted 

Biotsiid weber.prim 416 AlgoStop Turustamine peatatud 

OÜ JYSK Linnenn 
Furniture   

Insektitsiidid: Maga Super, Maga Kids Turustamine peatatud 

OÜ Würth  Desinfitseerimisvahend: 
Desinfitseerimisaine 

Turustamine peatatud 

OÜ Kulukaubandus  Desinfitseerimisvahendid: Des, 
Desonal sauna, Desonal Kiir, Desisam  

Turustamine peatatud 

OÜ Cordeline Desinfitseerimisvahendid: Budesin U 
Des, Orosept SC Des 

Turustamine peatatud 

 
2015. aasta jooksul kasutati järelevalve teostamisel RIPE-infosüsteemi. 
 
 

1.1 Kemikaalide terviseohutuse turujärelevalve tulemused 
 
2015. aastal kontrolliti järelevalve käigus 1192 keemiatoodet, nendest: 
138 toodet tootja juures, 332 toodet allkasutaja juures, 41 – importija juures, 681 – 
levitaja juures. Neist nõuetele ei vastanud 263 ehk 22%. 

 
Tabel 4 

KEMIKAALID 

  
Kontrollitud 
toodete arv 

Ei vastanud 
nõuetele Ettepanekute arv Kõrvaldatud/peatatud 

Tootja 126 5 4 - 
Allkasutaja 332 75 20 - 
Importija 35 14 8 2 
Levitaja 583 140 35 5 
Kokku 1076 234 67 7 

Tabel 5 

 
 
 

BIOTSIIDID 

  
Kontrollitud 
toodete arv 

ei vastanud 
nõuetele 

Ettepanekute arv Kõrvaldatud/peatatud 

Tootja 10 0 0 - 
Importija 0 0 0 - 

Levitaja 63 27 11 
Peatatud 23 

registreerimata biotsiidi 

Kahjuritõrje 22 0 0 - 
Kokku 95 27 11 - 
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Tabel 6 

BIOTSIIDIGA TÖÖDELDUD TOOTED 

  
Kontrollitud 
toodete arv 

ei vastanud 
nõuetele 

Ettepanekute arv Kõrvaldatud/peatatud 

Tootja 2 0 0 - 
Importija 6 0 0 - 
Levitaja 13 2 2 - 
Kokku 21 2 2 - 

 
 
1.2 Turujärelevalve käigus läbivaadatud keemiatooted kemikaalide liikide kaupa 
 
   Tabel 7 
 

Kemikaali liik 
 
 

Kokku Sellest Sellest ei vastanud 

  Eesti 
toode 

Import 
toode 

Eesti 
toode 

Import 
toode 

Aine 143 88 55 13 31 
Autovärv 28 0 28 0 5 
Autovärvi eemaldaja 0 0 0 0 0 
Auto hooldusvahend 72 7 65 0 18 
Auto puhastusvahend 67 38 29 5 10 
Kütuse, õli lisand 19 0 19 0 7 
Auto roostetõrjevahend 0 0 0 0 0 
Pisiremondivärvid 1 0 1 0 0 
Lakid 22 4 18 0 6 
Ehitusvärvid 66 19 47 3 7 
Liim 22 7 15 0 3 
Puhastusvahend 165 44 121 4 25 
Pesuvahend 91 22 69 0 16 
Nõudepesuvahend 43 5 38 0 6 
Riidehooldusvahend 1 0 1 0 1 
Jalatsi hooldusvahend 12 0 12 0 5 
Õhuvärskendi 2 0 2 0 0 
Kantseleivahend 0 0 0 0 0 
Insektitsiid 16 1 15 0 3 
Rodentitsiid 15 0 15 0 0 
Desinfektant 57 9 48 2 24 
Puiduimmutusvahend 39 26 13 0 6 
Biotsiidiga töödeldud 
toode 21 5 16 1 1 
Tooted kemikaalidega 48 28 20 0 3 
Muu 242 123 119 30 28 
Kokku: 1192 426 766 58 205 
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Kõige rohkem mittevastavusi leiti desinfitseerimisvahendite (42%), ainete (30%), 
auto hooldusvahendite (25%) ning erinevate puhastusvahendite (15%) märgistuste 
kontrollimisel. 
 

 Kontrollimisel  pöörati tähelepanu järgmistele küsimustele: 
 

• aine ja segu ohutuskaardi olemasolu; 
• aine klassifikatsioon CLP-määruse kohaselt; 
• ohutuskaardi formaat ja sisu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusele  (EÜ) nr 1907/2006; 
• ohutuskaardi ja toote etiketil olevate andmete kokkulangevus (märgistus, 

ohutunnused, R- ja S-lausete valik, teksti loetavus jne.); 
• toote pakendi vastavus nõuetele; 
• detergentide märgistuse hindamine lähtudes 31.03.2004. a Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse nr 648/2004 nõuetest; 
• biotsiidi turustamise ja kasutamise hindamine vastavalt kehtivatele nõuetele; 
• värvide märgistusel olevate andmete olemasolu lenduvate orgaaniliste 

ühendite sisalduse kohta. 
 
 

1.3 Põhilised puudused keemiatoodete puhul  
 

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

• ohtlike ainete klassifikatsioon ei vastanud CLP-määrusele; 
• ohutuskaartides ja toodete etikettidel olevad andmed ei langenud kokku; 
• ohutuskaartidel ja märgistustel puudusid ohtlike koostisainete nimetused, mille 

alusel toodet on klassifitseeritud ohtlikuks; 
• eestikeelsel märgistusel kasutati keelatud väljendit „toode on kahjutu, toode on 

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

ohutuslaused; 
• biotsiidide etikettidel puudusid biotsiidide registreerimisnumbrid; 
• detergentide pakenditel puudus info pindaktiivsete ainete kohta, kasutatavate 

säilitusainete ja allergeensete lõhnainete kohta; 
• mürgistusteabekeskusele ei esitatud detergentide koostisosade andmelehti; 
• värvide märgistusel puudusid andmed LOÜ sisalduse kohta. 

 
 
1.4 Kemikaalide valdkonnas toimus 5 sihtuuringut  
 

Sihtuuring:  “Foorumi esimene autoriseerimisalane katseprojekt”. 
  
Seoses REACH-määruse artikli 56 nõuetega kontrolliti 4`4-diaminodifenüülmetaani 
(MDA) ja muskusksüleeni turule viimist ja kasutamist autoriseerimiskohustuste 
täitmise suhtes tootja, importija ja allkasutaja juures. 
 
Sihtuuringu eesmärk oli:  
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• koguda teavet ja saada kogemusi autoriseerimisega seotud kohustuste 
jõustamisel. 

 
Projekti raames kontrolliti 6 ettevõttes muskusksüleeni turule viimist ja kasutamist 
ning 2 ettevõttes 4`4-diaminodifenüülmetaani (MDA) turule viimist ja kasutamist.  
 
Täideti „Foorumi autoriseerimisalane katseprojekt“ küsimustikud.  Mittevastavusi 
REACH-määruse artikli 56 (autoriseerimine) täitmise osas ei esinenud.  
Andmed sihtuuringute tulemuste kohta esitati TA kemikaali- ja tooteohutuse büroole. 
 

Sihtuuring: „Toodete (jalanõud ja kotid) kontroll dimetüülfumaraadi 
sisalduse suhtes“. 

 
Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006 määruse 1907/2006/EÜ 
(REACH) XVII lisa p 61 ning komisjoni otsusega nr 2012/48/EL (millega 
kohustatakse liikmesriike tagama, et biotsiidi - dimetüülfumaraati sisaldavaid tooteid 
ei lasta turule ega tehta turul kättesaadavaks) võeti maaletoojalt analüüsiks 10 toodet. 
Uuritud tooted vastasid REACH-määruse nõuetele. 
 

Sihtuuring: „Nahktoodete (mis puudutavad kokku nahaga) kontroll kroom VI  
sisalduse suhtes“. 

 
Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006 määruse 1907/2006/EÜ 
(REACH) XVII lisa kande 47 p 5 ja 6 nõuetega (nahktooteid ja nahkosi sisaldavaid 

tooteid, mis puutuvad kokku nahaga, ei tohi turule viia, kui need sisaldavad kroomi 

(VI), mille kontsentratsioon on võrdne või suurem kui 3 mg/kg (0,0003% massist) 

naha kuivaine kogumassist) võeti maaletoojalt analüüsiks 12 toodet. Sihtuuringu 
käigus avastati ja kõrvaldati müügilt 4 artiklit kroom VI (Cr VI) sisaldavaid 
jalanõusid. 
 

Sihtuuring: „Lasteturvasulgurite vastavuse nõuetele kontrollimine vastavalt  
ECHA Foorumi järelevalve pilootprojekti raames“. 

 
Projekt keskendus tarbijatele mõeldud toodetele, mis sisaldavad lastekindlaid 
turvasulgureid vajavaid ohtlikke aineid või segusid. 
Selliste toodete puhul kontrollitakse CLP-määruse art 35 lõike 2 järgmistele sätetele 
vastavust: 

• turvasulgurid,  
• reljeefsed hoiatusmärgised ja pakendi kuju ning kujundus. 

Sihtrühmaks olid kõik ettevõtted, kuid eelkõige allkasutajad. 
 
Sihtuuringu eesmärkideks oli:  
 

• hinnata vastavust CLP-määruse art 35 lg 2 sätetele; 
• kontrollida, kas lastekindlad turvasulgurid vastavad asjakohastele 

standarditele; 
• kehtestada CLP-määruse jõustamise praktiline viis; 
• vähendada nõuetele mittevastavate pakendite arvu; 
• tõsta teadlikkust inspektsioonide, ettevõtjate ja elanikkonna seas. 
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Projekti raames kontrolliti 11-s ettevõttes 28-t toodet.  
Andmed sihtuuringute tulemuste kohta esitati TA kemikaali- ja tooteohutuse büroole. 
 

CLEEN (Chemical Legislation European Enforcement Network) raames 
Eurobiotsiid III projekt.  

 
Seoses biotsiidimääruse artikli 58 nõuetega kontrolliti biotsiidiga töödeldud tooteid  
tootja ja importija juures ning hulgimüügis. 
Projekti eesmärgiks oli kontrollida, kas biotsiidiga töödeldud toodete märgistus ning 
tootes sisalduv toimeaine vastab kehtivatele nõuetele.  
Projekti raames kontrolliti 11-s ettevõttes 11-t toodet. 
Kontrollimise käigus täidetud küsitluslehed saadeti CLEEN sekretariaadile. 
 
 
1.5 Laboratoorne kontroll 

 
2015. a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuteks plaaniliselt 10 inimese nahaga 
kokku puutuvat toodet (neist 3 proovi ei vastanud nõuetele). 10 proovi võeti 
jalanõudest, 10 proovi nahkkinnastest ja kingadest (neist 4 proovi ei vastanud 
nõuetele) ning 10 proovi pesuvahenditest (detergentidest). 
 

1. Nikli sisalduse suhtes nahaga kokku puutuvates toodetes (kõrvarõngad) 
teostatud laboratoorsete uuringute alusel ei vastanud nõuetele 3 proovi, kuna 
testitud tooted sisaldasid niklit koguses, mis ületas lubatud piirväärtust. 

 
• Kõrvarõngaste niklisisaldus ületas lubatud piirväärtust - kinnituse osa 66 

korda ning kõrvarõnga nõel 14 korda. 
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• Kõrvarõngaste niklisisaldus ületas lubatud piirväärtust 25 korda. 

 
 

• Kõrvarõngaste niklisisaldus ületas lubatud piirväärtust kõrvarõnga nõelal 565 
korda. 
  

 
 

2. Kroomi (VI) sisalduse kontrollimise suhtes ei vastanud toode nõuetele 4 
korral, kuna testitud tooted sisaldasid kroomi (VI) koguses 1,9 – 12 mg/kg. 

 
• Boshimao naistejalatsite kroomi (VI) sisaldus tootes oli 5,8 mg/kg, mis ületas 

lubatud kontsentratsiooni (3 mg/kg) 1,9 korda. 
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• Meeste kinnaste „Glo Fashion“ kroomi (VI) sisaldus tootes oli 7,8 mg/kg, mis 
ületas lubatud kontsentratsiooni 2,6 korda. 

 

 
 

• Poiste sandaalide tald sisaldas ainet kroom (VI) koguses 33mg/kg, mis ületas 
lubatud kontsentratsiooni 11 korda. 
 

 
 

• Poiste sandaalide tald sisaldas ainet kroom (VI) koguses 37 mg/kg, mis ületas 
lubatud kontsentratsiooni 12 korda. 
 

 
 
Lähtudes eeltoodust võeti turustajatelt seletuskirjad ja tehti ettepanekud ohtlike 
toodete turult kõrvaldamiseks. Kokku kõrvaldati müügilt  2127 toodet. 
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Vajalik informatsioon ohtlikest toodetest edastati Terviseameti kemikaali- ja 
tooteohutuse büroole RAPEX-i kaudu avaldamiseks. 
 
 

2. Järelevalve kosmeetikatoodete üle 
 

Järelevalve kosmeetikatoodete terviseohutuse üle toimus tootjate, levitajate ja 
importijate juures.  
Ettevõtetes kontrolliti kosmeetikatoodete koostise ja märgistuse vastavust nõuetele 
ning toodete andmiku olemasolu. 
2015. aasta jooksul kasutati järelevalve teostamisel CPNP-portaali (Cosmetic 

Products Notification Portal).  

 
2015. aastal kontrolliti turujärelevalve käigus 893 kosmeetikatoodet, nendest 720 
importtoodet ja 173 Eesti toodet. Nõuetele ei vastanud 71 importtoodet ja 11 Eesti 
toodet.  
Kontrolliti 111 kosmeetikatoodetega tegelevat ettevõtet 131 korral ning rikkumiste 
puhul tehti 27 ettepanekut.  
 
2015. aastal tuvastati kosmeetikatoodete märgistuse kontrollimisel, et eestikeelsel 
etiketil on esitatud teave, milles viidatakse haigusi ravivatele ja leevendavatele 
omadustele (kokku 44 toodet). 12-le ettevõttele on tehtud ettepanek eemaldada 
märgistuselt meditsiinilised väited. 
       
                  
2.1 Kosmeetikatoodete terviseohutuse turujärelevalve tulemused 
 
Tabel 8 

2015 
 

2014 

Kontrollitud tooted Ei vastanud Kontrollitud 
tooted 

Ei vastanud 

 
893 

 
9,2% 

 
1236 

 
8,5% 

 
2015. aastal kontrolliti järelevalve käigus 893 kosmeetikatoodet, nendest: 
173 toodet tootja juures, 213 toodet importija juures, 507 - levitaja juures. 
Kontrollitud toodetest  ei vastanud nõuetele 82 ehk 9,2%.  
Võrreldes 2014. aastaga vähenes 2015. a kontrollitud toodete arv 343 toote võrra, 
kuna põhirõhk suunati  Eesti  ja väljastpoolt Euroopa Liitu imporditud toodetele.  
Nõudmistele mittevastavate kosmeetikatoodete arv on suurenenud 0,7% võrra. 
 
Tabel 9 

KOSMEETIKATOOTED 
 

  
Kontrollitud 
toodete arv 

ei vastanud 
nõuetele 

Ettepanekute 
arv 

Kõrvaldatud/ 
peatatud 

Tootja 173 11 8   
Importija 213 45 10 1 artikkel 
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Levitaja 507 26 9   
Kokku 893 82 27 1 artikkel 

 
Kõige rohkem mittevastavusi leiti näomaskide (25%) kontrollimisel, 
juuksetaastusvahendite (14%) kontrollimisel ning nahahooldusvahendite (11%) 
märgistuste kontrollimisel, kus toodete andmikud ei vastanud kehtivatele nõuetele ja 
märgistusel olid esitatud meditsiinilised näidustused ja väited.  
 
 
2.2 Turujärelevalve käigus läbivaadatud kosmeetikatooted 
 
Tabel 10 

Kosmeetikatoodete liik 
 
 

Kokku Sellest Sellest ei 
vastanud 

  Eesti 
toode 

Import 
toode 

Eesti 
toode 

Import 
toode 

Nahahooldusvahendid 385 76 309 8 34 

Näomaskid   40 13 27 3 7 

Toonivad alused  3 0 3 0 0 

Puudrid  6 0 6 0 0 

Seebid  69 57 12 0 0 

Lõhnaõlid, lõhnaveed,  
odekolonnid  0 0 0 0 0 

Vanni- ja dušivahendid  42 2 40 0 1 

Depileerimisvahendid  1 0 1 0 0 

Keha deodorandid ja  
antiperspirandid  4 0 4 0 0 

Juuksevärvid ja -pleegitajad 9 0 9 0 0 

Lokivahendid ja -fiksaatorid 0 0 0 0 0 

Juukseviimistlusvahendid 0 0 0 0 0 

Juuksepuhastusvahendid  87 0 87 0 6 

Juuksetaastusvahendid  71 2 69 0 10 

Soenguviimistlusvahendid  8 0 8 0 0 

Raseerimisvahendid  7 0 7 0 0 

Jumestusvahendid  13 0 13 0 0 

Huulte hooldusvahendid  36 10 26 0 5 

Hammaste ja  
suuõõne hooldusvahendid  44 0 44 0 6 

Küünte hooldusvahendid  30 5 25 0 0 

Intiimhügieenivahendid  
välispidiseks kasutamiseks  4 2 2 0 0 

Päevitusvahendid  15 1 14 0 0 

Pruunistavad vahendid  0 0 0 0 0 

Nahapleegitusvahendid  0 0 0 0 0 

Kortsudevastased vahendid 4 1 3 0 0 

Muud  15 4 11 0 2 

KOKKU: 893 173 720 11 71 
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2.3 Põhilised puudused kosmeetikatoodete puhul: 
 

• toodete märgistused ei vastanud kehtivatele nõuetele (polnud märgitud 
toote otstarve, avatud kreemipurgi sümbol, koostisainete nimetused INCI 
järgi jne.) 

• esines ebatäpne teave säilivusaja ja toote toime kohta; 
• vastutaval isikul puudus nõutud toote andmik või ohutusaruande vorm ja 

sisu  ei vastanud sätestatule; 
• pakendil puudus eestikeelne märgistus; 
• märgistusel olid esitatud meditsiinilised näidustused ja väited;  
• ettevõte ei olnud täitnud teavitamise kohustust CPNP (Cosmetic Products 

Notification Portal) portaalis. 
 
2.4  Laboratoorne kontroll 
 
2015. a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuks 109 toodet. Nendest 67 proovi 
uuriti keemiliselt ja 42 mikrobioloogiliselt. Nõuetele ei vastanud nahahooldusvahend 
„Niisutav kehakreem Spa Ritual Infinitely Loving Organic Moisturizing Lotion“, kuna 
uuritud proov sisaldas metüülisotiasolinooni (MI) koguses 0,0181%  mis ületab 
lubatud piirväärtust 1,8 korda (norm on 0,01%). 
 
 
2.5  Müügilt kõrvaldatud tooted 
 
2015. a jooksul kõrvaldati müügilt 1 kosmeetikatoote artikkel (kokku 7 toodet) 
laboratoorsete uuringute alusel: 
 

1. Nahahooldusvahend „Niisutav kehakreem Spa Ritual Infinitely Loving 

Organic Moisturizing Lotion“. Vastavalt laboratoorsele uuringule sisaldas 
toode 0,0181%  metüülisotiasolinooni (MI). Kontsentratsioon ületas lubatud 
piirväärtust. Importija  lõpetas nõuetele mittevastava toote müügi. 

 

  
 
 
EL kosmeetikatoodete teavitamise portaal (CPNP) – vastutav isik 
(tootja/importija) esitab vastavalt kosmeetika määrusele nr 1223/2009/EÜ artiklis 13 
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loetletud andmed CPNP kaudu alates 11. jaanuarist 2012. Alates 11. juulist 2013 
esitab vajalikud andmed kosmeetikatoodete levitaja. 2015. aastal selgus 
kosmeetikatoodete vastutavate isikute ning levitajate kontrollimisel, et 18 ettevõtet, 
neist 4 vastutavat isikut ja 14 levitajat, ei ole täitnud teavitamise kohustust CPNP 
(Cosmetic Products Notification Portal) portaalis. Ettevõtetele on tehtud ettepanekud 
sisestada kohtustulik teave CPNP-portaali. 
 
 
2.6  Kaebused: 
 
2015. aastal laekus 2 kaebust kosmeetikatoodete üle: 
 

• kaebus  hambapasta säilivusaja kohta; 
• kaebus portaalis osta.ee müüdavate hambavalgendustoodete kohta. 

Tarbijakaitseameti poolt teostati kontrollost eesmärgiga kontrollida 
vesinikperoksiidi sisaldust hambavalgendustoodetes, kuid oksjon oli tühistatud 
ning toodet kontrollostuga soetada ei olnud võimalik. 

 
Põhjendatud kaebusi ei olnud. 
 
 

3. Järelevalve mänguasjade ja laste hooldusvahendite üle 
 
Turujärelevalve mänguasjade ja lasteluttide üle toimus plaaniliselt ja RAPEX-i 
teadete alusel.  
 
Laboratoorsete uuringute alusel avastati 4 nõuetele mittevastavat mänguasja ning 
informatsioon ohtlikest toodetest edastati Terviseameti kemikaali- ja tooteohutuse 
büroole RAPEX-kiirteavitamissüsteemis avaldamiseks. 
 
Laekus umbes 790 RAPEXi teadet EL riikides avastatud ohtlike toodete kohta ning 
kontrollitud objektidel neid ei avastatud. 
 
Aasta jooksul kontrolliti 447 lastetoodet, nendest 360 mänguasja ning 87 lastelutti. 
Kontrolliti 49-t ettevõtet 50-l korral ning tehti 3 ettepanekut, 3 ettekirjutust ja müügilt 
kõrvaldati 832 toodet (4 artiklit).  
 
RAPEX (reaction to notification) 
 
2015. a laekus ametile Euroopa Komisjoni ohtlike toodete teavitamise süsteemi 
RAPEX kaudu 6 teadet mänguasjade kohta. Saabunud teadete alusel kõrvaldati turult 
606 mänguasja. Mänguasjad ei vastanud nõuetele keemiliste näitajate ning 
mehhaaniliste ja füüsikaliste omaduste tõttu. 

1) RAPEX teade nr A12/0241/15 mänguasja „Set of toy tools“ kohta. 
Kontrollimisel selgus, et Eestis oli antud toode läbi müüdud juba 2014. aastal.  

 
2) RAPEX teade nr A12/2038/14 mänguasja „Pehmete rõngaste komplekt (8tk)“ 

kohta. Kontrollimisel selgus, et levitajat teavitati Leedu importija poolt 
mänguasjast, mis sisaldas ftalaate üle lubatud piirväärtuse. Mänguasja levitaja 
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kutsus müügilt tagasi ja tagastas Leedu importija lattu 176 ohtlikku 
mänguasja. 

 
3) RAPEX teade A12/0891/15 mänguasja “Haamer koos heliga” kohta. 

Kontrollimisel selgus, et mänguasja levitaja peatas oma kauplustes nimetatud 
toote müügi. Kauplustes olevad tooted tagastati hankijale, kokku koguses 299 
tk. 
 

4) RAPEX teade A12/0736/15 mänguasja Wooden Flexi Robots  kohta. 
Kontrollimisel selgus, et levitajat teavitati tarnija poolt ohtlikust mängusajast. 
Saadud informatsiooni alusel kutsus levitaja müügilt tagasi 110 ohtlikku 
mänguasja. 
 

5) RAPEX teade A11/0058/15 pehme mänguasja  “Parrot”. Kontrollimisel 
selgus, et levitajat teavitati tarnija poolt ohtlikust mängusajast. Saadud 
informatsiooni alusel kutsus levitaja müügilt tagasi 16 ohtlikku mänguasja. 
 

6) RAPEX teade A12/1467/15 voolimissavi  “Burgers - Simple Modeling“ 
(levitaja OÜ Kotryna).   Kontrollimisel selgus, et mänguasja levitaja sai teate 
nõuetele mittevastava mänguasja kohta Terviseametist. Saadud informatsiooni 
alusel  kutsus levitaja müügilt tagasi kokku 30 ohtlikku mänguasja. 
 

 
Tabel 11 Järelevalve mänguasjade ja lastehooldusvahendite üle 

 
2015 

 
2014 

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 

 
360 

 
1,6% 

 
87 

 
2% 

 
387 

 
1,5% 

 
86 

 
8,1% 

 
Võrreldes 2014. aastaga on kontrollitud mänguasjade ja lastehooldusvahendite arv 
jäänud samale tasemele. Mittevastavate mänguasjade arv on jäänud samale tasemele 
ning mittevastavate lastehooldusvahendite arv on vähenenud 6% võrra.  
 
 
3.1 Mänguasjade ja lasteluttide terviseohutuse turujärelevalve tulemused 
 
Põhilised puudused lastetoodete puhul: 
 

• toodete märgistus ei vastanud nõuetele; 
• labori katsetel ei vastanud tooted kehtivatele nõuetele. 
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3.2 Müügilt kõrvaldatud tooted 
 
2015. a kõrvaldati laboratoorsete uuringute alusel 832 toodet (4 artiklit): 
 

1. Testitud mänguasi „Üleskeeratav plastist auto“ oli ohtlik laste tervisele, kuna 
võis põhjustada lämbumist. Testimisel eraldusid osakesed, mis mahtusid nn. 
väikeste osade silindrisse. 

 
 

2. Mänguasi ,,Nukk“ oli ohtlik laste tervisele, kuna võis põhjustada lämbumist. 
Testimisel eraldusid osakesed, mis mahtusid nn. väikeste osade silindrisse. 
Samuti sisaldas mänguasi dietüülheksüülftalaati (DEHP) koguses, mis ületas 
lubatud piirväärtust. 
 

 
 

3. Mänguasi “Small Plane“  võis põhjustada lämbumist, kuna testimisel eraldusid 
osakesed, mis mahtusid nn. väikeste osade silindrisse. 
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4. Testitud mänguasi „Püss Super Gun“  oli ohtlik laste tervisele, kuna noole 
iminapp sisaldas dietüülheksüülftalaati (DEHP) koguses, mis ületas lubatud 
piirväärtust 200 korda ning dibutüülftalaati (DBP) koguses, mis ületas lubatud 
piirväärtust 4 korda. 

 

 
 

Põhilised võimalikud ohud kõrvaldatud ohtlike mänguasjade puhul olid lämbumiseoht 
ja tervisekahjustuse oht seoses pikaajalise ftalaate sisaldavate mänguasjade 
kasutamisega. Informatsioon ohtlikest toodetest edastati Terviseameti kemikaali- ja 
tooteohutuse büroole RAPEX kiirteavitamissüsteemis avaldamiseks. 
 
Elanikkonna teavitamiseks turult avastatud ohtlikest toodetest tehti ettepanekuid 
importijale ja levitajale. 
 
3.3 Mänguasjade valdkonnas  toimus 1 sihtuuring 
 
Sihtuuring „Ftalaatide sisalduskoguse kindlakstegemine lastetoodetes ja pehmetes 
mänguasjades”.  
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eesti turul olevate lastetoodete 
(mänguasjade, lapsehooldusvahendite jt) nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas. 
 
Sihtuuringu läbiviimise alus: 
 

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

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

 
Sihtuuringu käigus kontrolliti 15 toodet ning nendest ei vastanud nimetatud nõuetele 2 
toodet.  
 
 
3.4 Kaebused  
 
2015. a laekus 1 kaebus lastele mõeldud toodete kohta. Kaebus Facebooki kaudu 
müüdud tootest, mis on mõeldud laste luti ketiks. Ühtlasi küsis tarbija, kas vastavalt 
tellimusele valmistatud ja müüdud lutikett on turvaline väikesele lapsele. Menetluse 
käigus võeti laste luti kett laboratoorseks uuringuks ning avastati, et testitud toode 
võis olla ohtlik laste tervisele, kuna testimisel eraldusid osakesed, mis mahtusid nn. 
väikeste osade silindrisse. Lutiketi tootja nõustus järelevalvetoimingu käigus 
tuvastatuga ja lõpetas nõuetele mittevastava toote tootmise.  

 

 

4. Koostöö teiste asutustega 
 

• Koostöö Tarbijakaitseametiga kosmeetika-, keemiatoodete ning 
mänguasjade  üle teostatava järelevalve osas. 

• Koostöö Keskkonnainspektsiooniga laekunud kaebuste lahendamisel. 
• Koostöö Keskkonnainspektsiooniga LOÜ värvide andmebaasi täitmise 

üle. 
• Koostöö Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga (4 tudengit läbisid 

õppepraktika Terviseameti järelevalveosakonna tooteohutuse 
valdkonnas). 

• Koostöö Ravimiametiga toodete määratlemisaluste osas. 
• Koostöö Maksu- ja Tolliametiga kosmeetikatoodete üle. 
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Kokkuvõte 
 
Arvestades eeltoodut võib kokkuvõtlikult öelda, et 2015. a tehtud töö oli efektiivne 
kõikides valdkondades.  
 

• Ameti järelevalveosakonna vaneminspektorid tegid 110 ettepanekut toodete 
märgistuse ja ohutuskaartide nõuetele mittevastavuse kohta; 

• Koostati 18 märgukirja kosmeetikatoodete tootjatele ja tarnijatele, kes ei ole 
täitnud teavitamise kohustust EL kosmeetikatoodete teavitamise portaalis 
(CPNP); 

• 2015. a jooksul on kõrvaldatud turult laboratoorsete uuringute tulemuste alusel 
2966 ohtlikku toodet;  

• Registreerimata biotsiidide müük peatati 11-s ettevõttes; 
• Ministeeriumile esitatud IT projekt “inspektori töölaud” (sh JO-le ligipääs 

erinevatesse andmebaasidesse järelevalvekohustuse täitmiseks) sai rahastuse; 
• Osalemine ohuprognoosi arutamisel ja koostamisel. Ohuprognoosi 

koostamiseks võeti arvesse toodete ohutuse valdkonna eripärad ning 
varasemate kontrollide tulemused. 
 

2015. aastal suunati põhirõhk keemiatoodete kontrollimisele. Kontrollitud 
keemiatoodete arv suurenes 41 toote võrra võrreldes 2014. aastaga, nõudmistele 
mittevastavate keemiatoodete arv on vähenenud 1% võrra, kuigi jääb kõrgele 
tasemele – kontrollitud toodetest 22% ei vasta nõutele.  
 
Arvestades inspekteerimise tulemusi, võib teha järelduse, et tänane olukord nõuab 
toodete ohutuse valdkonnas pidevat riiklikku järelevalvet ja prioriteetseks 
valdkonnaks peaks olema Eesti tootjate poolt toodetud ja importija poolt sisse veetud 
keemiatooted.  
 
Terviseameti järelevalveosakond analüüsis Miracle Mineral Supplementile (MMS) 
terviseohutuse osas ja tegi selgeks, et MMS koosneb naatriumkloriti pulbrist ning 
lahustist. Naatriumklorit on ohtlikuks klassifitseeritud kemikaal. Naatriumkloriti 
(vesilahuse) turustamine jaemüügi korras pole keelatud eeldusel, et kemikaal on 
nõuetele vastavalt klassifitseeritud, märgistatud ja pakendatud. 
Naatriumkloriti lahusele lisatakse mõnda hapet (sidrunhape, vesinikkloriid) ning selle 
reaktsiooni lõpptulemusena tekib kloordioksiid, mis on mürgine. Kloordioksiid omab 
biotsiidse toimeaine omadusi ning ainele kehtib ka biotsiidiseadus, kui viidatakse 
selle desinfitseerivatele omadustele. 
  
Biotsiidiseaduse (BS) kohaselt (BS § 8 lg 3) on biotsiidi lubatud Eestis kättesaadavaks 
teha ja kasutada, kui see on saanud asjakohase loa või registreerimistunnistuse 
käesoleva seaduse või biotsiidimääruse kohaselt. 
 
MMS-i ravialased soovitused ja reklaamid olid eksitavad, kuna kloordioksiidi 
tarvitamine suukaudselt või limaskestadel isegi väikestes kogustes võib põhjustada 
tervisekahjustusi. 
 


