
Proovivõtu juhend 

 
Mänguasi on alla 14-aastasele lapsele mängimiseks (üksnes või muu hulgas) kavandatud 

toode. 

Mänguasjaks ei loeta: pidustustel kasutatavad dekoratiivesemeid, kollektsionääridele 

mõeldud esemeid, sporditarbeid, surugaasiga käitatavaid püsse ja püstoleid, noolemängu 

metallotstega viskenooli, moeehteid jne. (vt VV määrus nr 57, 03.09.2010 ). 

Mänguasjadele kehtivaid nõudeid ei kohaldata sellistele mänguasjadele nagu avalikuks 

kasutamiseks ettenähtud mänguväljakute varustus, avalikuks kasutamiseks ettenähtud 

mänguautomaadid; sisepõlemismootoriga mängusõidukid; mänguaurumasinad; lingud, 

katapuldid jmt heiteseadmed. 

 

Proovi võtmisel on kasulik teada, et mänguasjaga seotud võimalik oht on tingitud: 

1) mänguasja konstruktsioonist või materjalist 

2) mänguasja kasutamisest. 

Mänguasja kasutamisest tingitud võimaliku ohu hindamisel tuleb arvestada lapse võimeid ja 

oskusi, mis olenevad lapse vanusest. Erinõuded on mänguasjadele, mis on mõeldud alla 36 kuu 

(3. a) vanustele lastele. Näiteks, väikelaste korral on täiendavaks kontrolliks mänguasja katki 

minemisel eralduvad väikesed osad (läbimõõduga kuni 31,7 mm, näit kõrinad), mis võivad 

sattuda hingamisteedesse. Selle ohu tõttu on mõningad turustajad markeerinud mänguasja väära 

infoga: mitte alla 3. aasta vanustele lastele. 

 

Ohutu peab olema ka mänguasja pakend (näiteks pähe tõmbamisel lämbumisoht), mänguasjade 

nöörid, mänguasjade täitematerjalid või vahendid (kõrinad) jne. Ohu allikaks võib olla ka see, 

kui mänguasjaga ei ole kaasas selgelt loetav hoiatus, et vähendada riske; vajadusel ka 

kasutamisjuhend, kokkupanemisjuhend, paigaldamisjuhend (näiteks kiikede ohutu 

paigaldamine). 

 

Näiteid mänguasjade võimaliku ohtlikkuse kohta nende eeldataval sihipärasel 

kasutamisel: 

 

Mänguasjade liik Võimalik oht 

Kõristid, närimis- ja pigistamis-

mänguasjad 

Lämbumisoht (väikeste osade eraldumine); keemiline 

oht (teatud elementide migratsioon); kuulmiskahjustuse 

oht (müra) jne. 

Pehmed mänguasjad, kaisukarud 

 

Lämbumisoht (väikeste osade eraldumine); keemiline 

oht (teatud elementide migratsioon) jne. 

Nukud, nukuriided ja manused Lämbumisoht (väikeste osade eraldumine); keemiline 

oht (teatud elementide migratsioon) jne. 

Järelveetavad mänguasjad Lämbumisoht (väikeste osade eraldumine, nöörid); 

keemiline oht (teatud elementide migratsioon); 

vigastuse oht (teravad servad) jne. 

Ehitusklotsid Vigastuse oht (teravad servad, otsad); keemiline oht 

(teatud elementide migratsioon) jne. 

Suuga käivitatavad mänguasjad Lämbumisoht (huulik võib eralduda ja mahtuda 

hingetorru) jne. 



Pealistumis-mänguasjad Vigastuse oht (puudub püsikindlus) jne. 

Mänguasjad, millesse laps saab 

siseneda 

Lämbumisoht (ventilatsiooniavade puudumine, puudub 

seestpoolt avatav uks) jne. 

Pealsõitmisega mänguasjad  

ratastega  

Vigastuse oht (puudub püsikindlus; katki minemisel 

tekivad teravad servad, otsad, muljumisoht) jne. 

 
 

Soovitav on, et proovide toojad oleksid tutvunud määrusega nr 57, 03.09.2010 “Mänguasja 

ohutusnõuded ja  nõuetele vastavuse tõendamise kord”.  

Samuti on soovitav, et enne proovi toomist laborisse lepib proovi tooja laboriga kokku proovide 

arvu, vajalikud analüüsid ning proovide üleandmise aja. 

Proov võetakse juhusliku valiku teel ning proovi tooja tagab proovi säilitamise, transportimise 

ja laborile üleandmise. 

 

Kui proovi on vaja analüüsida erinevate füüsikaliste ja keemiliste näitajate osas, siis esmalt 

tehakse füüsikalistest näitajatest akustikaga seotud katsed (vajadusel), seejärel ülejäänud 

füüsikalised katsed ning viimasena keemiliste näitajatega seotud katsed. 

 

Mänguasja nõuetekohasuse hindamiseks kasutatakse mänguasjade ohutust puudutavates 

harmoneeritud standardites toodud määramismeetodeid. Nende puudumisel kasutatakse 

teaduslikult põhjendatud ja rahvusvahelistele nõuetele vastavaid meetodeid. 

Labor väljastab proovi tellijale analüüsitulemuste kohta katseprotokolli.  

 


