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EESSÕNA 
 
Terviseameti järelevalve osakonnas töötab alates 01.01.2010. a 4 inspektorit, kes 
teostavad järelevalvet tooteohutuse üle Eestis. Töö on jaotatud inspektorite vahel 
territoriaalselt. 
 
2013. aastal toimus järelevalve tarbekaupade üle järgmistes valdkondades: 
kosmeetikatooted, kemikaalid, sh. detergendid ja biotsiidid, mänguasjad ja lastelutid. 
                                                         
Kontroll toimus plaaniliselt, turujärelevalve programmi 2013. a alusel, RAPEX-i 
süsteemi raames, tarbijate avalduste alusel ja tarbijakaitseameti teadete alusel. 
 
2013. aastal prioriteetseteks ülesanneteks olid: 
 

• 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, 

Maksu- ja Tolliamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Keskkonnainspektsioon) 
tarbekaupade ohutuse valdkonnas. 

 
• Sihtuuringute läbiviimine.  

 
1. Kemikaalide ja toodete turujärelevalve tulemused 

 
Terviseameti 2013. a tööplaan kosmeetika- ning keemiatoodete järelevalve osas on 
täidetud. 91% kontrollitud kosmeetikatoodetest ja 72,6% keemiatoodetest vastab  
kehtestatud nõuetele.  
Sihtuuringud on läbi viidud plaanipäraselt.  
 
2013. aastal on tehtud  järgmised sihtuuringud: 
 

• Importijate, tootjate, ainuesindajate registreerimise kohustuse täitmise kontroll 
koostöös Maksu- ja Tolliametiga 2013 ECHA Foorumi järelevalveprojekti 
REACH-EN-FORCE-3 kohaselt; 

• Toodete (sh jalanõud ja kotid) kontroll dimetüülfumaraadi sisalduse peale; 
• Info kogumine nanomaterjale sisaldavatest kosmeetikatoodetest vastavalt 

PEMSAC projektile; 
• Ftalaatide võimaliku sisalduse uurimine lastetoodetes ja pehmetes 

mänguasjades.  
 
TA labori plaan on täidetud 100%.  
 
 
2013. aastal kontrolliti üle Eesti 343 objekti. Kontrollkäikude üldarv oli 392. Aasta 
jooksul  koostati ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks 2 ettekirjutust ja  97 ettepanekut.  
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Ettepanekute ja ettekirjutuste järelkontrollimisel selgus, et puudujäägid olid  
kõrvaldatud. See näitab, et Terviseameti poolt tehtud selgitustöö annab tulemusi. 
 

2013 2012 
 

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 

2700 436¹ 
(16%) 

2 97 2624 368 ¹ 
( 14%) 

4 56 

 
¹2013 aasta tööülesannete täitmisel lähtuti põhimõttest „järelevalve on seaduslikkuse 

tagamise ja kodanike õiguste kaitsmise kontroll – kontroll on kavakindel toimingute 

järelevalve vigade vältimiseks või tehtud vigade parandamiseks.” Ameti 
järelevalveosakonna eesmärk oli kemikaalide valdkonnas „vigade parandus”.  

Eesmärgiks oli järelevalvatava/kontrollitava isiku või ettevõtte suhtes protseduuri 
lihtsustamine ja kiirendamine, et vältida üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi. Ühtlasi 
üritas järelevalveosakond täita haldusmenetlusele iseloomulikku abistamis- ja 
selgitamiskohustust. Sellest tulenevalt saavutati haldusorgani töö tõhusus ja 
tulemuslikkus ilma otsese haldussunnita. Märkusena võib lisada, et kõik 
järelevalvatavatele/kontrollitavatele isikutele koostatud märgukirjad sisaldasid 
vastavat haldussunni hoiatust. 
2013. aastal suunati põhirõhk keemiatoodete kontrollimisele. Kontrollitud toodete arv 
suurenes 76 toote võrra võrreldes 2012. aastaga.  

Kontrollimisel avastati ja peatati registreerimata biotsiidide müük kahes ettevõttes.  
Laboratoorse uuringu käigus avastati ja kõrvaldati müügilt 1 artikkel  kroom VI 
sisaldavaid jalanõusid, 2 artiklit niklit sisaldavaid kõrvarõngaid, 2 kosmeetikatoodete 
artiklit ning 6 mänguasjade artiklit. Kokku kõrvaldati turult 1272 toodet. 
Informatsioon ohtlikest toodetest edastati Terviseameti Kemikaali- ja tooteohutuse 
büroole RAPEX kiirteavitamissüsteemis avaldamiseks. 
 
 Ettekirjutuste vormistamise alused olid järgmised: 

• rikkumised keemiatoodete 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 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.  
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2. Järelevalve keemiatoodete üle 
 
Kemikaaliseaduse kohaselt tehti järelevalvet hulgimüügis olevate kemikaalide 
ohutusnõuete täitmise ja kemikaalidega teenuse osutamise üle.  
 
Kontrolliti 170 ettevõtet, nendest  17 tootjat, 19 importijat, 113 levitajat, 18 
allkasutajat   ning 3 teenindusettevõtet.  
 

Järelevalve kemikaalide üle 
 

2013 
 

2012 

Kontrollitud tooted Ei vastanud Kontrollitud 
tooted 

Ei vastanud 

 
1173 

 
27,4% 

 
1047 

 
20,8% 

 
Võrreldes 2012. aastaga kontrollitud toodete arv on suurenenud 1,1 korda.   
Nõudmistele mittevastavate keemiatoodete arv on suurenenud 6,6% võrra . 
 
Kontrollkäikude üldarv oli 193 ning rikkumiste puhul tehti 2 ettekirjutust ja 64 
ettepanekut.  
Kontrollimisel avastati registreerimata biotsiidide müük kahes ettevõttes: 

• ühe ettevõtte kontrollimisel tuvastati, et toote „Moisturising hand care 
agent ALCOHOL GEL“ puhul on tegemist biotsiidiga. Läti määratleb 
toote „Moisturising hand care agent ALCOHOL GEL“  
kosmeetikatootena. Toode sisaldab aktiivset desinfitseerivat ainet - 
etanooli (toote etiketil esineb väljend “instant  hand sanitizer with 
moisturizers” „desinfitseeriv toime”) ning vastab biotsiitsete omadustega 
tootele biotsiidiseaduse mõistes. Kuna ettevõtjal  puudub asjakohane 
registreerimistunnistus  biotsiidi „Moisturising hand care agent 
ALCOHOL GEL“ turustamiseks Eestis ning toote märgistus ei vasta 
kehtivatele nõuetele, tehti ettevõttele ettepanek lõpetada biotsiidi 
„Moisturising hand care agent ALCOHOL GEL“ turustamine Eestis. 
Ettevõte lõpetas registreerimata biotsiidi turustamise Eestis. 

• Järelevalvetoimingute käigus tuvastati, et teisel ettevõttel puudub 
asjakohane registreerimistunnistus biotsiidide  „Kleenex desinfitseerivad 
salvrätikud pakis“ ja „Kleenex luksuslik alkoholita kätepuhastusvaht“ 
turustamiseks Eestis. Ettevõttele on tehtud ettepanek lõpetada  
eelnimetatud biotsiidide  turustamine Eestis. 

 
 
2.1 Kemikaalide terviseohutuse turujärelevalve tulemused 

 
2013. aastal kontrolliti järelevalve käigus 1173 keemiatoodet, nendest 879 
importtoodet ning 294 Eesti toodet. Neist nõuetele ei vastanud 322 ehk 27,4%, sh. 
262 importtoodet ning 60 Eesti toodet. 
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Kontrollitud tooted  
 
 

Rakendatud meetmed 

Eesti 
tooted 
 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Import 
tooted 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Teised 
tooted 
(levitaja) 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Ettekirjutuste/ 
ettepanekute 

arv 
 

Peatatud/kõrvaldatud 
müük 

 
294 

 

 
20,4 % 

 

 
104 

 

 
4,9% 

 

 
775 

 

 
33,1% 

 

 
2/64 

 
3 toodet 

 
Kõige rohkem mittevastavusi leiti autohooldusvahendite (39%), auto 
puhastusvahendite (38,7%), erinevate puhastusvahendite (37,2%), 
nõudepesuvahendite (36%) ning pesuvahendite (34,3%) märgistuste kontrollimisel. 
 
2.2 Turujärelevalve käigus läbivaadatud keemiatooted kemikaalide liikide 
kaupa 

 
Kemikaali liik 

 
 

Kokku Sellest Sellest ei vastanud 

  Eesti 
toode 

Import 
toode 

Eesti 
toode 

Import 
toode 

Aine 126 68 58 0 0 

Auto värv 10 0 10 0 7 

Auto värvi eemaldaja 0 0 0 0 0 

Auto hooldusvahend 66 14 52 3 23 

Auto puhastusvahend 62 26 36 7 17 

Kütuse, õli lisand 8 0 8 0 1 

Auto roostetõrjevahend 2 0 2 0 1 

Pisiremondivärvid 17 0 17 0 6 

Lakid 16 1 15 0 0 

Ehitusvärvid 28 8 20 2 9 

Liim 36 1 35 0 5 

Puhastusvahend 266 42 224 16 83 

Pesuvahend 102 28 74 12 23 

Nõudepesuvahend 50 12 38 4 14 

Riidehooldusvahend 2 0 2 0 0 

Jalatsi hooldusvahend 6 0 6 0 0 

Õhuvärskendi 9 0 9 0 4 

Kantseleivahend 0 0 0 0 0 

Insektitsiid 29 0 29 0 20 

Rodentitsiid 9 0 9 0 1 

Desinfektant 29 0 29 0 15 

Puiduimmutusvahend 16 12 4 1 0 

Muu 284 82 202 15 33 

Kokku: 1173 294 879 60 262 
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Kontrollimisel  pööratakse tähelepanu järgmistele küsimustele: 
• aine ja segu ohutuskaardi olemasolu;  
• aine klassifikatsioon CLP-määruse kohaselt;  
• ohutuskaardi formaat vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele  nr 

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

ohutunnused, R- ja S-lausete valik, teksti loetavus jne.); 
• toote pakendi vastavus nõuetele; 
• detergentide hindamine lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse  

nr 648/2004 nõuetest (sh fosfaatide sisaldus); 
• biotsiidi turustamise ja kasutamise hindamine vastavalt kehtivatele nõuetele; 
• andmed lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse kohta värvide märgistusel. 

 
Põhilised puudused keemiatoodete puhul:  

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

• ohtlikud koostisosad või kemikaal olid valesti klassifitseeritud ohtlikkuse osas; 
• andmed ohutuskaartides 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;  
• detergentide pakenditel puudus info kasutatavate säilitusainete ja allergeensete 

lõhnainete kohta; 
• polnud esitatud detergentide koostisosade andmelehed 

Mürgistusteabekeskusele; 
• värvide märgistusel puudusid andmed LOÜ sisalduse kohta. 

 
RAPEX  
 
2013. aastal laekus Terviseametile Euroopa Komisjoni ohtlike toodete teavitamise 
süsteemist RAPEX teade Intenze  „Tatoo Ink“ tattoo värvi kohta. Toode INTENZE 
„Tattoo Ink“ sisaldas azovärve, mida klassifitseeritakse kantserogeenseks, 
mutageenseks ja ülitundlikkust tekitavaks aineks ning on ohtlik inimese tervisele. 
Saadud RAPEX-i kiirteavitussüsteemi teate nr A12/0096/13 alusel kontrolliti kolme 
tätoveeringuga tegelevat ettevõtet. Ohtlikke tooteid Eesti turul ei ole avastatud. 
 
2.3 Kemikaalide valdkonnas toimus kaks sihtuuringut:  
 

• Importijate, tootjate, ainuesindajate registreerimise kohustuse täitmise 
kontroll koostöös Maksu- ja Tolliametiga 2013 ECHA Foorumi 
järelevalveprojekti REACH-EN-FORCE-3 kohaselt; 

• Toodete (jalanõud ja kotid) kontroll dimetüülfumaraadi sisalduse suhtes. 
 
Andmed sihtuuringute tulemuste kohta esitati TA kemikaali ja tooteohutuse büroole 
 

1. Sihtuuring:  „REACH-EN- FORCE 3“  
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Sihtuuringu eesmärkideks olid:  

• hinnata REACH-määruse registreerimissätete täitmist;  
• uurida sihtrühma teadmisi REACH-registreerimiskohustuste kohta; 
• vajadusel nõuda sihtrühmalt registreerimiskohustuste täitmist koostöös 

tolliasutustega (“puuduvad andmed, puudub turg”). 
 
Projekti raames kontrolliti 15 ettevõtet. Täideti „REACH-EN-FORCE 3“ 
küsimustikke.  Mittevastavusi REACH määruse osas ei esinenud. 
 

2. 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-dimetüülfumaraat- sisaldavaid tooteid ei 
lasta turule ega tehta turul kättesaadavaks) võeti maaletoojalt analüüsiks 12 toodet. 
Uuritud tooted vastasid REACH määruse nõuetele. 
 
2.4 Laboratoorne kontroll 

 
2013. a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuteks plaaniliselt 12 nahaga 
kokkupuutuvat toodet (2 proovi ei vastanud nõuetele), 12 proovi jalanõudest, 8 proovi 
nahkkinnastest ja kingadest (1 proov ei vastanud nõuetele), 14 proovi pesuvahenditest 
(detergendid).   
 

1. Kroomi (VI) sisalduse suhtes teostatud laboratoorsete uuringute alusel ei 
vastanud nõuetele 1 proov (poiste sandaalid), kuna testitud toode sisaldas 
kroomi (VI) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust: 

 
• poiste sandaalid (kroomi sisaldus 6,6 mg/kg) 

 
RAPEX-i teadete alusel kõrvaldatakse tooteid turult, kui kroomi (VI) sisaldus ületab 3 
mg/kg.  
Saksa föderaalne riski hindamise instituut (edaspidi BfR) tegi uuringud ja avaldas 
oma kodulehel andmed kroom (VI) ohtlikkuse kohta: 
http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2007/10/chromium__vi__in_leather_cl
othing_and_shoes_problematic_for_allergy_sufferers_-9575.html 
BfR soovitab rangelt piirata kroom (VI) taset nahktoodetes. 
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Saksamaal on tarbijatele keelatud müüa nahast tooted kuuevalentse kroomi 
sisaldusega > 3 mg / kg. Kroom (VI) klassifitseeritakse sensibiliseerivaks ning ta 

võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 
 

2. Nikli sisalduse suhtes nahaga kokkupuutuvates toodetes (kõrvarõngad) 
teostatud laboratoorsete uuringute alusel ei vastanud nõuetele 2 proovi, kuna 
testitud toodet sisaldasid niklit koguses, mis ületas lubatud piirväärtust. 

 
• Kõrvarõngaste niklisisaldus ületab lubatud piirväärtust 8,4 korda.  

 
 

• Kõrvarõngaste niklisisaldus ületab lubatud piirväärtust 7,3 korda.  

 
 
Lähtudes eeltoodust võeti turustajatelt seletuskirjad ja tehti ettepanekud ohtlike 
toodete turult kõrvaldamiseks. Kokku kõrvaldati müügilt 30 toodet. 
Vajalik informatsioon ohtlikest toodetest on edastatud Terviseameti kemikaali- ja 
tooteohutuse büroole RAPEX-i kaudu avaldamiseks.  
 
2.5 Kaebused 
 
Tarbijate poolt laekus 8 kaebust keemiatoodete kohta (kaebused lõhna ja allergiliste 
reaktsioonide üle toodete kasutamisel). Laekunud kaebustest 1 oli põhjendatud: 
 

• Kaebus Selveri jaemüügiketis müügil oleva „Süütevedelik VOITKAD“ kohta, 
et  süütevedelik on toodetud metanooli baasil ja omab ekslikku märgistust 
ning on tarbijatele ohtlik. Kontrollimise käigus tuvastas Terviseamet, et 
Selveri jaemüügiketis oli müügil süütevedelik kahe erineva märgistusega. 
Amet juhtis turustusettevõtte tähelepanu vajadusele parandada süütevedeliku 
märgistust.  

 
 3. 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. 
2013. aasta jooksul kasutati järelevalve teostamisel CPNP-portaali.  
 
2013. aastal kontrolliti turujärelevalve käigus 1070 kosmeetikatoodet, nendest 867 
importtoodet ja 203 Eesti toodet. Nõuetele ei vastanud 95 importtoodet ja 5 Eesti 
toodet.  
Kontrolliti 118 kosmeetikatoodetega tegelevat ettevõtet 138 korral ning rikkumiste 
puhul tehti 25 ettepanekut.  
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Järelevalve kosmeetikatoodete üle 

 
2013 

 
2012 

Kontrollitud tooted Ei vastanud Kontrollitud 
tooted 

Ei vastanud 

 
1070 

 
9,3% 

 
1028 

 
9,9 % 

 
Võrreldes 2012. aastaga on mittevastavate kosmeetikatoodete arv ning kontrollitud 
toodete arv jäänud samale tasemele. 
 
3.1 Kosmeetikatoodete terviseohutuse turujärelevalve tulemused 

 
Kontrollitud tooted  

 
 

Rakendatud meetmed 

Eesti 
tooted 
 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Import 
tooted 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Teised 
tooted 
(levitaja) 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Ettepanekute 
arv 

 

Peatatud/kõrvaldatud 
müük 

 
203 

 

 
2,5 % 

 

 
404 

 

 
13,9% 

 

 
463 

 

 
  8,4% 

 

 
25 

 
3 artiklit 

 
Kõige rohkem mittevastavusi leiti juuksevärvide (23%) ning nahahooldus- 
vahendite (14,7%) märgistuste kontrollimisel. 
 
3.2 Turujärelevalve käigus läbivaadatud kosmeetikatooted 

 

Kosmeetikatoodete liik Kokku 
Sellest 

Sellest ei 
vastanud 

Eesti 
toode 

Import 
toode 

Eesti 
toode 

Import 
toode 

Nahahooldusvahendid 442 62 380 5 60 

Näomaskid  25 1 24 0 3 

Toonivad alused 13 0 13 0 0 

Puudrid 18 9 9 0 0 

Seebid 84 60 24 0 2 

Lõhnaõlid, lõhnaveed, 
odekolonnid 

0 0 0 0 0 

Vanni- ja dušivahendid 62 10 52 0 6 

Depileerimisvahendid 1 0 1 0 0 

Keha deodorandid ja 
antiperspirandid 

11 0 11 0 0 

Juuksevärvid ja –
pleegitajad 

26 0 26 0 6 
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Lokivahendid ja –
fiksaatorid 

2 0 2 0 0 

Juukseviimistlusvahendid 6 0 6 0 0 

Juuksepuhastusvahendid 95 5 90 0 5 

Juuksetaastusvahendid 47 1 46 0 0 

Soenguviimistlusvahendid 7 0 7 0 0 

Raseerimisvahendid 5 0 5 0 0 

Jumestusvahendid 79 47 32 0 0 

Huulte hooldusvahendid 18 4 14 0 0 

Hammaste- ja 
suuõõnehooldusvahendid 

27 0 27 0 3 

Küünte hooldusvahendid 38 4 34 0 3 

Intiimhügieenivahendid 
välispidiseks 
kasutamiseks 

4 0 4 0 0 

Päevitusvahendid 17 0 17 0 2 

Pruunistavad vahendid 3 0 3 0 0 

Nahapleegitusvahendid 0 0 0 0 0 

Kortsudevastased 
vahendid 

26 0 26 0 5 

Muud 14 0 14 0 0 

KOKKU: 1070 203 867 5 95 

 
 
3.3 Põhilised puudused kosmeetikatoodete puhul: 
 

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

• esitati puudulik informatsioon toote kasutamise eritingimuste ja hoiatuste 
kohta; 

• esines ebatäpne 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.  

 
3.4 Kosmeetika valdkonnas toimus üks sihtuuring. 
 
Sihtuuring: „Info kogumine nanomaterjale sisaldavatest kosmeetikatoodetest 
vastavalt PEMSAC projektile“. 
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Sihtuuringu käigus kontrolliti tootjate, importijate ning levitaja juures 1070 
kosmeetikatoodet. Nanomaterjale sisaldavaid tooteid ei ole avastatud. 
 
3.5 Laboratoorne kontroll 

 
2013. a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuteks 128 toodet. Nendest 85 tootele 
tehti mikrobioloogilised ja 43 tootele keemilised uuringud. Nõuetele ei vastanud 2 
toodet: ühes tootes tuvastati elujõulisi aeroobseid mesofiilseid mikroorganisme 
koguses rohkem kui 10³ pesamoodustavat ühikut ning pseudomonas auruginosa. 
Teine uuritud toode sisaldas 6,98 % vesinikperoksiidi. 
 
3.6  Müügilt kõrvaldatud tooted:  
 
2013. aasta jooksul kõrvaldati müügilt 3 kosmeetikatoodete artiklit (kokku 72 toodet). 
Neist 2 artiklit kõrvaldati turult laboratoorsete uuringute alusel 
 
1. Tarbijakaitseameti poolt saadud info alusel müüs üks kosmeetika importija 
tarbijatele hambavalgenduspliiatsit 35% karbamiidperoksiidi sisaldusega. 
Kontrollimisel selgus, et antud toode sisaldab 10% karbamiidperoksiidi ja 
kontsentratsioon ületab lubatud piirväärtust. Turustusettevõtte suhtes viidi läbi 
väärteomenetlus, mis lõppes suulise hoiatamisega.  
Kosmeetika importija kõrvaldas turult nõuetele mittevastava hambavalgendustoote. 
 

 
 
2. Hambavalgendusplaastrid „Crest 3D Whitestrips with Advanced Seal (professional 
effects, whitening power 4)”. Vastavalt laboratoorsele uuringule sisaldas toode 6,98 
% vesinikperoksiidi. Kontsentratsioon ületas lubatud piirväärtust. Importija lõpetas  
nõuetele mittevastava toote müügi. 
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3. Juuksehooldusvahend „Dheedhi  shampoo“. 
Uuritud proovis tuvastati elujõulisi aeroobseid mesofiilseid  mikroorganisme koguses 
rohkem kui 10³ pesamoodustavat ühikut ning pseudomonas auruginosa. Ettevõte 
kõrvaldas  toote müügilt. 
 

 
 
3.7  Kaebused: 

 
2013. aastal laekus 8 kaebust kosmeetikatoodete üle (kaebused allergiliste 
reaktsioonide kohta toodete kasutamisel). Põhjendatud kaebusi ei olnud. 
 

4. Järelevalve mänguasjade ja lastehooldusvahendite üle 
 
Turujärelevalve mänguasjade ja lasteluttide üle toimus plaaniliselt ja RAPEX-i 
teadete alusel.  
 
Laboratoorsete uuringute alusel avastati 6 nõuetele mittevastavat mänguasja ning 
informatsioon ohtlikest toodetest edastati Terviseameti kemikaali- ja tooteohutuse 
büroole RAPEX kiirteavitamissüsteemis avaldamiseks. 
 
Laekus umbes 740 RAPEXi teadet EL riikides avastatud ohtlike toodete kohta ning 
kontrollitud objektidel neid ei avastatud.    
 
Aasta jooksul kontrolliti 457 lastetoodet, nendest 369 mänguasja ning 88 lastelutti. 
Kontrolliti 55 ettevõtet 61 korral ning rikkumiste korral tehti 8 ettepanekut, kõrvaldati 
müügilt 1182 toodet (6 artiklit). 
 

Järelevalve mänguasjade ja lastehooldusvahendite üle 
 

2013 
 

2012 

Mänguasjad Lastehooldus- 
vahendid 

 

Mänguasjad Lastehooldus- 
vahendid 
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Kontrolli-
tud tooted 

Ei 
vasta-
nud 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei 
vasta-
nud 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei 
vasta-
nud 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei 
vasta-
nud 

 
369 

 
0,2% 

 
88 

 
14% 

 
442 

 
9% 

 
107 

 
7,4% 

 
Võrreldes 2012. aastaga on kontrollitud mänguasjade ja lastehooldusvahendite arv 
vähenenud 1,1 korda. Mittevastavate mänguasjade arv on vähenenud  8,8% võrra kuid 
mittevastavate lastehooldusvahendite arv on suurenenud 6,6 % võrra.  
 
4.1 Mänguasjade ja lasteluttide terviseohutuse turujärelevalve tulemused 
 
Põhilised puudused lastetoodete puhul: 
 

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

 
4.2 Müügilt kõrvaldatud tooted 

 
2013. aastal kõrvaldati laboratoorsete uuringute alusel 1182 toodet (6 artiklit): 
 

1. Testitud mänguasi „Vannimänguasi-jõehobu“  
• võib põhjustada lämbumist, kuna testimisel eraldusid osakesed, mis 

mahuvad nn. väikeste osade silindrisse;  
• võib tekitada vigastusi, kuna katsetamisel tekkisid teravad servad. 

 
 

2. Mänguasi ,,Ujumismask“ on ohtlik laste tervisele, kuna sisaldab 
dietüülheksüülftalaati (DEHP) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 40 
korda. 
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3. Mänguasi „Nukk Beautiful Girl Fashion“ on ohtlik laste tervisele, kuna  
sisaldab dietüülheksüülftalaati (DEHP) koguses, mis ületab lubatud 
piirväärtust 246 korda. 

 
 
 

4. Mänguasi „Bilingual Learning Mobile“ võib kahjustada kuulmist, kuna 
mobiiltelefonide erinevate meloodiate helirõhutasemed ületavad lubatud taset.  

 

 
 

5. Testitud mänguasi „Muusikaline telefon“   
• võib põhjustada lämbumist, kuna testimisel eraldusid osakesed, mis mahuvad 

nn. väikeste osade silindrisse; 
• võib tekitada vigastusi, kuna katsetamisel tekkisid teravad servad.  
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6. Testitud mänguasi „Fotoaparaat“   
• võib põhjustada lämbumist, kuna testimisel eraldusid osakesed, mis mahuvad 

nn. väikeste osade silindrisse; 
• võib tekitada vigastusi, kuna katsetamisel tekkisid teravad servad.  

 
 
Põhilised võimalikud ohud kõrvaldatud ohtlike mänguasjade puhul olid 
lämbumiseoht, vigastuseoht, kuulmise kahjustamise oht ning 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 (meedias ilmus 6 artiklit). 
 
2013. aastal katsetati laboratoorselt 44 mänguasja. Uuritud toodetest ei vastanud 
nõuetele 6 toodet.  
 
4.3 Mänguasjade valdkonnas  toimus üks sihtuuring 

 
Sihtuuring „Ftalaatide võimaliku sisalduse uurimine lastetoodetes ja pehmetes 
mänguasjades”.  
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis 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 nr 1907/2006/EÜ  (REACH). 

 
Sihtkontrolli käigus kontrolliti 15 toodet ning nendest ei vastanud nõuetele ftalaatide 
osas 2 toodet.  
 
2013. aastal  laekus 2  kaebust lastele mõeldud toodete kohta (kaebused lõhna ja 
allergiliste reaktsioonide üle toodete kasutamisel). Neist põhjendatud kaebusi ei 
olnud.  

 
 
 


