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SISSEJUHATUS
Viimasel ajal on teadlased ja arstid hakanud
väga häälekalt rääkima noortest
patsientidest,  kes kannatavad nii hormoon-
ja paljunemissüsteemi häirete all kui ka
põevad vähki. Uued teaduslikud uuringud
paljastavad, et selle põhjuseks võib olla  meie
ebatervislik keskkond ja pealegi oleme me ise
need, kes keskkonna selliseks muudavad.
Oma igapäevaelus kasutame me endale
teadvustamata suurt hulka ohtlikke aineid,
mis on kahjulikud nii meid ümbritsevale
keskkonnale kui ka meie enda tervisele.
 
Oma kampaanias “Mõtle mida tarbid”
keskendusime me ainetele, mis on eriti
ohtlikud, kuna neil võivad olla negatiivsed
mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale,
need ei lagune keskkonnas ja seetõttu võivad
jõuda välja meie toidulauale. Sellised ained
on näiteks leegiaeglustid (nt polübroomitud
difenüüleetrid), mida kasutatakse elekt-
roonikaseadmete, mööbli ja tekstiili
tootmisel; perfluoroühendid, mida
kasutatakse määrdumiskindluse ja paaku-
misvastaste omaduste saavutamiseks või
ained, mida kasutatakse pehmete plast-
toodete tootmisel (nt ftalaadid).
 
Ohtlike ainete üksikkogused või –kontsent-
ratsioonid on tavaliselt väga väikesed ning
seetõttu ei tunneta me nendega kokku-
puudet. Teadmised kemikaalide võimalikest
mõjudest kasvavad pidevalt, me ei tea, mis
juhtub siis, kui need mõjud ühendada ja nad
toimivad koos (nn. kokteiliefekt).
 
Meil ei ole piisavalt teadmisi ainete
pikaajalisest mõjust meie organismis:
tavaliselt viiakse toksilise mõju uuringud läbi
katseloomadel ja need ei ennusta piisava
täpsusega mõjusid inimestele, kes on pidevas
kokkupuutes kogu oma elu jooksul. On olemas
mõned tõendid, et pidev kokkupuude
kemikaalide madalate tasemetega nõrgen-
dab inimeste immuunsüsteemi, suurendab
allergiajuhtumeid ja mõjutab paljunemist.
 

KONTEKSTKONTEKST



Kantserogeenide keskkonnaga kokku-
puute vähendamise kiireloomulisust
rõhutab USA presidendi vähipaneeli
aruanne “Reducing Environmental Cancer
Risk: What We Can Do Now” (2010). 45
onkoloogi ja vähiennetuse eksperdi
panusele tuginedes järeldas paneel, et
vähi keskkonnast tulenevad põhjused on
„äärmiselt alahinnatud”. [1] ÜRO
Keskkonnaprogramm (UNEP)  ja Maailma
Tervishoiuorganisatsioon (WHO) andsid
2013. aasta veebruaris välja aruande, mis
kutsub tähelepanu pöörama hiljutistele
haripunktidele hormoonidega seotud
vähiliikide esinemissageduses ning
väljendab muret, et see võib olla seotud
tarbetoodetes olevate hormoonsüsteemi
kahjustavate kemikaalide (kemikaalid,
mis jäljendavad hormoonide mõjusid,
EDC – endocrine-disrupting chemical)
suurenenud kokkupuutega. [2]
Meil on vähe teadmisi sellest, millised
ained võivad hormoonsüsteemi
kahjustada ja millised doosid võivad meile
kahjulikud olla. On olemas mõned
tõendid, et nad on väga tugevad väga
väikeste kontsentrat-sioonide või
koguste juures.  Meile tekitab väga suurt
muret, et isegi nende ainete, mille puhul
otsesed kahjulikud mõjud inimestele ei
ole ilmnenud, puhul esineb tõendeid, et
sellistel ainetel on mõju loomade
elutähtsatele funktsioonidele. [3]

Emakasisest kokkupuudet leegiaeglusta-
jatega, nagu näiteks PBDEd, seostatakse
madalama IQ ja hüperaktiivsusega. [4]
UNEP ja WHO aruanne „State of the Science
of Endocrine-Disrupting Chemicals
“ (2012) väidab, et  eriti haavatavad on
vähki põhjustavate kemikaalidega
kokkupuutele arengu ajal üsas
rinnanäärmed. [2] See tähendab, et
tüdrukud sünnivad potentsiaalselt
suurema riskiga hilisemas elus rinnavähki
jääda tulenevalt kokkupuutest kemikaali-
dega ema raseduse ajal ja püsivate
kemikaalide olemasolust ema organismis,
mis võisid sinna sattuda ammu enne
eostamist. Veelgi enam, juba on olemas
tõendid, et hormoonsüsteemi
kahjustajatel on mõju meeste ja naiste
paljunemisele, rindade arengule ja
rinnavähile, eesnäärmevähile, kesknärvi-
süsteemile, kilpnäärmele, ainevahetu-
sele, rasvumisele ja südame-
veresoonkonnale. Loomkatsete, inimeste
kliiniliste uuringute ja epidemioloogiliste
uuringute tulemused viitavad, et
hormoonsüsteemi kahjustavad kemikaa-
lid on oluline oht rahvatervisele. [5]
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SISSEJUHATUS 
Balti Keskkonnafoorum otsustas 3 Balti riigi
(Eesti, Läti, Leedu) elanikele näidata, kuidas
nende elukeskkond ja nende enda keha
tegelikkuses välja näeb. Viisime läbi 4
erinevat testi -  tooted (Eestis, Lätis ja
Leedus), kodutolm (Leedus), toaõhk (Lätis)
ja veri (Eestis ja Leedus). Kontrolliti
mõningaid kõige enam kasutatavaid
ohtlikke aineid (ftalaadid, polübroomitud
difenüüleetrid ja perfluoroühendid jt).
Tulemused näitasid, et ohtlikud kemikaalid
on kõikjal eestlaste, lätlaste ja leedukate
ümber ning nende elimineerimiseks meie
elust on vaja palju teha.  Kas me teame nüüd,
mida teha edasi?

Mõiste „ohtlikud kemikaalid“ viitab ainetele,
mis võivad olla kahjulikud inimese tervisele ja
keskkonnale. Mõned kemikaalid võivad
inimesele olla väga mürgised, põhjustada
allergiaid või ärritada nahka. Teised võivad
tekitada pikaajalisi pöördumatuid tervise-
probleeme, näiteks põhjustada või soodustada
vähi tekkimist, põhjustada viljatuse probleeme
või kahjustada immuunsüsteemi.

Kuni selliste ainete kasutamist
tarbetoodetes ei keelustata, on oluline
ohtlikke aineid vältida, lugedes toodete
etikette ja usaldades ökomärgisega
sertifitseeritud tooteid.  Toodetelt, milles
kasutatakse näiteks leegiaeglusteid, ei
nõuta etiketil teavet koostise kohta. Kuigi
tundub, et ohtlike ainete keelustamine
lahendab probleemi, võtab ainete järk-
järgult tootmisest eemaldamine tavaliselt
mitu aastat. See tähendab, et ohtliku aine
tegelik turult kõrvaldamine võtab oluliselt
rohkem aega.
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Selles aruandes on toodud üksikasjalikud testide
tulemused ja soovitused, mida erinevad osapooled ja kõik
elanikud peaksid tegema, kui eesmärgiks on ohtlike ainete

vältimine igapäevaelus.  

Veretestid

Eestis ja Leedus

Veel enam võtab aega samade ohtlike
ainete eemaldamine toodetest, kui neid
kasutatakse lisanditena (näiteks siiani
leitakse kosmeetikast pliid). [7] Ainet ei
ole võimalik vältida, kui ei tea, mis on
tootes. Soovitame küsida jaemüüjalt/
maaletoojalt/tootjalt ohtlike ainete
sisalduse kohta toodetes enne toote
ostmist. 

http://www.thinkbefore.eu/en/videoclips/
http://www.thinkbefore.eu/


4 ERINEVAT TESTIMIST:4 ERINEVAT TESTIMIST:
VERI, KODUTOLM, TOAÕHK JA TOOTEDVERI, KODUTOLM, TOAÕHK JA TOOTED

Me analüüsisime 20 vabatahtliku vere ftalaatide, polübroomitud
difenüüleetrite ja perfluoroühendite sisaldust, 7 majapidamises
analüüsiti samu ühendeid toatolmus, 15 lastetoa õhus määrati
lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja 78 tootest otsiti ftalaate, 36 puidust
tootes formaldehüüdi, 25 plasttootes formamiidi, 101 mänguasjas
raskemetalle ja 7 naiste hügieenisidemes ftalaate ja lenduvaid
orgaanilisi ühendeid.



 1. 1. MEIE MEIE EESMÄRKEESMÄRK      
JA MIDA  JA MIDA  TEGIMETEGIME

Üle kogu maailma on alates 2003. aastast läbi viidudÜle kogu maailma on alates 2003. aastast läbi viidud
enam kui 20 sarnast kampaaniat. Me otsustasime testidaenam kui 20 sarnast kampaaniat. Me otsustasime testida
väikeseid valimeid ja erinevaid maatrikse (veri,väikeseid valimeid ja erinevaid maatrikse (veri,
kodutolm, toaõhk ja tooted), kus ohtlikud ained võivadkodutolm, toaõhk ja tooted), kus ohtlikud ained võivad
esineda. Kuigi meie testid ei ole teaduslikud, saimeesineda. Kuigi meie testid ei ole teaduslikud, saime
vähemalt teada mõningaid tegelikke fakte ohtlikevähemalt teada mõningaid tegelikke fakte ohtlike
ainete kohta meie ümber ja meie organismis, kuna eiainete kohta meie ümber ja meie organismis, kuna ei
Eestis, Lätis ega Leedus ei viida läbi riiklikku toaõhuEestis, Lätis ega Leedus ei viida läbi riiklikku toaõhu
testimist, bioseiret jne. Seetõttu kasutasime väga laiatestimist, bioseiret jne. Seetõttu kasutasime väga laia
lähenemist - alustades keskkonnast ja lõpetadeslähenemist - alustades keskkonnast ja lõpetades
toodetega. Tahtsime näidata, et mõningad ohtlikudtoodetega. Tahtsime näidata, et mõningad ohtlikud
ained, mis on kord lisatud tootesse, võivad hiljem jõudaained, mis on kord lisatud tootesse, võivad hiljem jõuda
toaõhku ja lõpuks sattuda meie organismi. Meietoaõhku ja lõpuks sattuda meie organismi. Meie
peamine eesmärk on julgustada tööstust, et nadpeamine eesmärk on julgustada tööstust, et nad
vähendaksid ohtlike ainete kasutamist tootmisel,vähendaksid ohtlike ainete kasutamist tootmisel,
teeksid koostööd ametiasutustega tagamaksteeksid koostööd ametiasutustega tagamaks
asjakohast ja suuremat tähelepanu ohtlike aineteasjakohast ja suuremat tähelepanu ohtlike ainete
kasutamise reguleerimisele ja nõuete rakendamisele,kasutamise reguleerimisele ja nõuete rakendamisele,
teavitaksid ühiskonda ohtlike ainete pooltteavitaksid ühiskonda ohtlike ainete poolt
põhjustatavatest mõjudest meie organismile japõhjustatavatest mõjudest meie organismile ja
võimalikest alternatiividest.  võimalikest alternatiividest.  

AKREDITEERITUD LABORID AKREDITEERITUD LABORID 
Proovide analüüs viidi läbi akrediteeritud laborites – riiklikesProovide analüüs viidi läbi akrediteeritud laborites – riiklikes
laborites (tooted, õhk) ja välismaal (veri, kodutolm, tooted). Valiti 7laborites (tooted, õhk) ja välismaal (veri, kodutolm, tooted). Valiti 7
erinevat laborit, kuna mitte kõigil laboritel ei ole metoodikaiderinevat laborit, kuna mitte kõigil laboritel ei ole metoodikaid
selliste proovide jaoks. Samuti võtsime arvesse hinda jaselliste proovide jaoks. Samuti võtsime arvesse hinda ja
kompetentsi sarnaste uuringute tegemisel. Veretestid viis läbi TNOkompetentsi sarnaste uuringute tegemisel. Veretestid viis läbi TNO
labor Hollandis (labor Hollandis (Nederlandse Organisatie voor toegepast-Nederlandse Organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek, TNOnatuurwetenschappelijk onderzoek, TNO), toatolmu testid saadeti), toatolmu testid saadeti
Eurofins laborisse RootsisEurofins laborisse Rootsis ja kosmeetikatooteteid testis Saksa labor ja kosmeetikatooteteid testis Saksa labor
PiCA (PiCA (PiCA, Prüfinstitut Chemische Analytik GmbHPiCA, Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH). Eesti turult). Eesti turult
võetud tooteid testiti võetud tooteid testiti Terviseameti keemia kesklaborisTerviseameti keemia kesklaboris . Leedu turult. Leedu turult
võetud tooteid testiti võetud tooteid testiti Leedu riiklikus rahvatervise laborisLeedu riiklikus rahvatervise laboris. Lätis. Lätis
läbiviidud toaõhu analüüsid teostas läbiviidud toaõhu analüüsid teostas Läti labor “Vides Audits” Läti labor “Vides Audits”  ja ja
toodete testid formaldehüüdi sisalduse osas toodete testid formaldehüüdi sisalduse osas Läti labor “LatSert”.Läti labor “LatSert”.



 2. 2. MEIE POOLTMEIE POOLT
VALITUD OHTLIKUDVALITUD OHTLIKUD
AINEDAINED  

Valisime testimiseks mitu ohtlike ainete gruppi. Verest jaValisime testimiseks mitu ohtlike ainete gruppi. Verest ja
kodutolmust otsisime aineid, mida kasutatakse väga laialdaseltkodutolmust otsisime aineid, mida kasutatakse väga laialdaselt
erinevate tootegruppide toomisel ja millel tavaliselt onerinevate tootegruppide toomisel ja millel tavaliselt on
lisafunktsioonid. Näiteks ftalaadid muudavad plastilisafunktsioonid. Näiteks ftalaadid muudavad plasti
pehmemaks, polübroomitud difenüüeetrid aeglustavadpehmemaks, polübroomitud difenüüeetrid aeglustavad
süttimispunktini jõudmist ja perfluoroühendid muudavad meiesüttimispunktini jõudmist ja perfluoroühendid muudavad meie
pannid mitte-nakkuvaks. Samuti on need ained laialdasekspannid mitte-nakkuvaks. Samuti on need ained laialdaseks
aruteluteemaks teadusringkondades ja seadusloomes nendearuteluteemaks teadusringkondades ja seadusloomes nende
pikaajaliste negatiivsete mõjude tõttu inimeste tervisele japikaajaliste negatiivsete mõjude tõttu inimeste tervisele ja
keskkonnale. Uuringud näitavad ka, et need ohtlikudkeskkonnale. Uuringud näitavad ka, et need ohtlikud
kemikaalid jõuavad looduskeskkonda, reostades jõgesid ja järvikemikaalid jõuavad looduskeskkonda, reostades jõgesid ja järvi
ning lõpetavad joogivees.  [8] Keskkonda jõudnud aineid onning lõpetavad joogivees.  [8] Keskkonda jõudnud aineid on
peaaegu võimatu „tagasi võtta“ ja need võivad sinna jäädapeaaegu võimatu „tagasi võtta“ ja need võivad sinna jääda
pikkadeks ajaperioodideks. Mõned neist võivad häiridapikkadeks ajaperioodideks. Mõned neist võivad häirida
ökosüsteeme ja/või akumuleeruda toiduahelas ja lõppudeökosüsteeme ja/või akumuleeruda toiduahelas ja lõppude
lõpuks jõuda meie taldrikutele. Oleme välja uurinud, et neidlõpuks jõuda meie taldrikutele. Oleme välja uurinud, et neid
lisafunktsioone on võimalik saavutada alternatiivsetelisafunktsioone on võimalik saavutada alternatiivsete
ühenditega ja sellised tooted on juba saadaval ka Balti riikideühenditega ja sellised tooted on juba saadaval ka Balti riikide
turgudel.turgudel.
  
  
  
Enamikus toodetes testisime ainult ftalaate, kuna nendelEnamikus toodetes testisime ainult ftalaate, kuna nendel
ainetel on palju funktsioone (alates plastifikaatoritestainetel on palju funktsioone (alates plastifikaatoritest
mänguasjades ja ehitusmaterjalides kuni lõhnakandjatenimänguasjades ja ehitusmaterjalides kuni lõhnakandjateni
parfüümides). Tahtsime uurida, kas neid on võimalik laialdaseltparfüümides). Tahtsime uurida, kas neid on võimalik laialdaselt
leida erinevatest meie turul olevatest toodetest.leida erinevatest meie turul olevatest toodetest.
  

Polübroomitud difenüüleetrid,Polübroomitud difenüüleetrid,
Perfluoroühendid,Perfluoroühendid,
FtalaadidFtalaadid
  



 2. 2. MEIE POOLTMEIE POOLT
VALITUD OHTLIKUDVALITUD OHTLIKUD
AINEDAINED  

Need ained võivad siseneda meie organismi kõige alguses – neid on
leitud vastsündinud laste verest[15], meid ümbritsevast keskkonnast
[16], meie toidust[17] ja meie kodutolmust[18]. 

VERES JA KODUTOLMUS TESTITUD OHTLIKUD AINEDVERES JA KODUTOLMUS TESTITUD OHTLIKUD AINED



Meie organism vajab teatud kogust metalle, et korralikultMeie organism vajab teatud kogust metalle, et korralikult
toimida. Mürgised raskmetallid töötavad teisiti – nadtoimida. Mürgised raskmetallid töötavad teisiti – nad
kogunevad kehas ja takistavad normaalseid protsesse. See võibkogunevad kehas ja takistavad normaalseid protsesse. See võib
põhjustada haigusi inimestel, kes nende suurte kogustegapõhjustada haigusi inimestel, kes nende suurte kogustega
kokku puutuvad.  Paljude toodete tootmisel on tahtlikkokku puutuvad.  Paljude toodete tootmisel on tahtlik
raskmetallide kasutamine keelatud, aga väikesedraskmetallide kasutamine keelatud, aga väikesed
raskmetallide kogused on siiani lubatud ja seda isegiraskmetallide kogused on siiani lubatud ja seda isegi
mänguasjades. Need on toodetes kui lisandid.mänguasjades. Need on toodetes kui lisandid.
  
Kõige tuntum raskmetall on plii. Lapsed reageerivad pliigaKõige tuntum raskmetall on plii. Lapsed reageerivad pliiga
kokkupuutele raskemini kui täiskasvanud. Plii võib lastele ollakokkupuutele raskemini kui täiskasvanud. Plii võib lastele olla
närvimürgiks.  See kahjustab arenevat aju ja võib sellelenärvimürgiks.  See kahjustab arenevat aju ja võib sellele
järgnevalt mõjutada käitumist ja tunnetuslikke võimeidjärgnevalt mõjutada käitumist ja tunnetuslikke võimeid
täiskasvanueas.täiskasvanueas.
  
Leedus testiti röntgenfluorestsentsanalüsaatoriga raskmetalleLeedus testiti röntgenfluorestsentsanalüsaatoriga raskmetalle
100 mänguasjas eesmärgiga näidata, et raskmetallid on siiani100 mänguasjas eesmärgiga näidata, et raskmetallid on siiani
meie lastetoodetes ja see on õigusaktidega lubatud.  Neist 5meie lastetoodetes ja see on õigusaktidega lubatud.  Neist 5
mänguasja viidi laborisse täiendavale analüüsimiselemänguasja viidi laborisse täiendavale analüüsimisele
kontrollimaks, et seadusega lubatud piirmäärasid ei olekontrollimaks, et seadusega lubatud piirmäärasid ei ole
ületatud. Lisaks testiti Eestis ühe mänguasja raskmetallideületatud. Lisaks testiti Eestis ühe mänguasja raskmetallide
sisaldust riiklikus laboris.sisaldust riiklikus laboris.
  

RaskmetallidRaskmetallid
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VALITUD OHTLIKUDVALITUD OHTLIKUD
AINEDAINED  



MÄNGUASJADES TESTITUD RASKMETALLID MÄNGUASJADES TESTITUD RASKMETALLID 
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Toaõhus testiti allergiat tekitavate lõhnaainete (nt limoneen,Toaõhus testiti allergiat tekitavate lõhnaainete (nt limoneen,
pineen) ja teiste lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ)pineen) ja teiste lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ)
olemasolu. Lenduvad orgaanilised ühendid on kemikaalid, midaolemasolu. Lenduvad orgaanilised ühendid on kemikaalid, mida
kasutatakse ehitusmaterjalide, sisustus-, puhastus- jakasutatakse ehitusmaterjalide, sisustus-, puhastus- ja
isikuhooldustoodete tootmises. "Lenduvad" tähendab, etisikuhooldustoodete tootmises. "Lenduvad" tähendab, et
toatemperatuuril need kemikaalid aurustuvad või satuvadtoatemperatuuril need kemikaalid aurustuvad või satuvad
kergesti õhku. Igal ajahetkel võib toaõhus olla 50 kuni sada üksikutkergesti õhku. Igal ajahetkel võib toaõhus olla 50 kuni sada üksikut
lenduvat orgaanilist ühendit.  Mõned võivad tekitadalenduvat orgaanilist ühendit.  Mõned võivad tekitada
ebameeldivaid lõhnu juba väga madalate kontsentratsioonideebameeldivaid lõhnu juba väga madalate kontsentratsioonide
korral, aga teistel võib märgatav lõhn täiesti puududa.  Paljudkorral, aga teistel võib märgatav lõhn täiesti puududa.  Paljud
LOÜ-d on ärritajad ja võivad põhjustada peavalu, silma, nina jaLOÜ-d on ärritajad ja võivad põhjustada peavalu, silma, nina ja
kurgu ärritusi ning peapööritust. Pikaajaline kokkupuude teatudkurgu ärritusi ning peapööritust. Pikaajaline kokkupuude teatud
LOÜ-dega või viia krooniliste haiguste või vähi tekkeni. MõnedLOÜ-dega või viia krooniliste haiguste või vähi tekkeni. Mõned
LOÜ-d on kõrgete kontsentratsioonide korral toksilised.LOÜ-d on kõrgete kontsentratsioonide korral toksilised.
  
Mitmeid lenduvaid orgaanilisi ühendeid testiti pehmestMitmeid lenduvaid orgaanilisi ühendeid testiti pehmest
plastikust ja liimitud puidust tehtud toodetes ning naisteplastikust ja liimitud puidust tehtud toodetes ning naiste
hügieenisidemetes, kuna tavaliselt teatakse, et need ained onhügieenisidemetes, kuna tavaliselt teatakse, et need ained on
„ained, mida vältida“ seda laadi toodetes.„ained, mida vältida“ seda laadi toodetes.
  
Formamiid on klassifitseeritud kui 1b kategooriaFormamiid on klassifitseeritud kui 1b kategooria
reproduktiivtoksiline aine hoiatusega, et see võib kahjustada veelreproduktiivtoksiline aine hoiatusega, et see võib kahjustada veel
sündimata last. Loomadega tehtud uuringud on näidanud, et sellelsündimata last. Loomadega tehtud uuringud on näidanud, et sellel
on negatiivsed mõjud viljakusele, vereringesüsteemile, see onon negatiivsed mõjud viljakusele, vereringesüsteemile, see on
toksiline lootele ja kahjustab alles sündimata last. Prantsusmaaltoksiline lootele ja kahjustab alles sündimata last. Prantsusmaal
kehtestati  formamiidile karmimad piirmäärad peale seda, kuikehtestati  formamiidile karmimad piirmäärad peale seda, kui
mitmetes pehmetes pusledes avastati väga kõrged formamiidimitmetes pehmetes pusledes avastati väga kõrged formamiidi
kontsentratsioonid. Piirmäär on siiani jõus ning ei luba üle 200kontsentratsioonid. Piirmäär on siiani jõus ning ei luba üle 200
mg/kg formamiidi sisaldust laste pusledes. Prantsusemg/kg formamiidi sisaldust laste pusledes. Prantsuse
ametivõimud ei olnud kindlad, et EL piirväärtused tagavadametivõimud ei olnud kindlad, et EL piirväärtused tagavad
väikelaste piisava kaitse hematoloogiliste haiguste tekkeohuväikelaste piisava kaitse hematoloogiliste haiguste tekkeohu
eest.eest.
  
Formamiid on üsna lenduv, seega puutuvad lapsed jaFormamiid on üsna lenduv, seega puutuvad lapsed ja
täiskasvanud sellega kokku peamiselt sissehingamise teel. Siiskitäiskasvanud sellega kokku peamiselt sissehingamise teel. Siiski
võib see sattuda kehasse ka läbi naha või suu kaudu, kui laps näribvõib see sattuda kehasse ka läbi naha või suu kaudu, kui laps närib
saastunud mänguasja.saastunud mänguasja.
  

Lenduvad orgaanilised ühendidLenduvad orgaanilised ühendid

 2. 2. MEIE POOLTMEIE POOLT
VALITUD OHTLIKUDVALITUD OHTLIKUD
AINEDAINED  



TOAÕHUS JA TOODETES TESTITUDTOAÕHUS JA TOODETES TESTITUD

LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID 

 2. 2. MEIE POOLTMEIE POOLT
VALITUD OHTLIKUDVALITUD OHTLIKUD
AINEDAINED  



3.TESTID JA

TULEMUSED



Ohtlikke ainete testimiseks valiti neli erinevat
maatriksit  – tooted, toaõhk, kodutolm ja veri.

Sellega tahame näidata, et kui ohtlikud ained on
lisatud toodetele, siis jõuavad nad sealt toaõhku ja

kodutolmu ning lõpetavad oma teekonna meie
organismis. Analüüsisime 20 vabatahtliku veres

ftalaatide, polübroomitud difenüüleetrite ja
perfluoroühendite sisaldust, 7 majapidamises

analüüsiti samu ühendeid kodutolmus, 15 lastetoa
õhus määrati lenduvaid orgaanilisi ühendeid, mida

tavaliselt kasutatakse ehitusmaterjalides, 78
tootest otsiti ftalaate, 36 puidust tootes

formaldehüüdi, 25 plasttootes formamiidi, 101
mänguasjas raskmetalle ja 7 naiste

hügieenisidemes ftalaate ja lenduvaid orgaanilisi
ühendeid.



3.13.1 OHTLIKUD AINED TOODETESOHTLIKUD AINED TOODETES

K U I D A S  O L I  T E S T I M I N E  K O R R A L D A T U D ?

Ohtlikud ained on
probleemiks, kuna neid
kasutatakse laialdaselt

igapäevatoodetes. Need
ained võivad olla

ohtlikud meie tervisele,
sest nad on

poollenduvad ja võivad
liikuda tootest õhku, kus

nad kinnituvad
tolmuosakestele ja

hiljem hingatakse sisse
või satuvad inimeste

organismi toidu kaudu.
Tooted, millesse on

lisatud ohtlikke aineid
neile lisaomaduste

andmiseks, põhjustavad
toote elutsükli jooksul

probleeme. 



3.13.1 OHTLIKUD AINED TOODETESOHTLIKUD AINED TOODETES

K U I D A S  O L I  T E S T I M I N E  K O R R A L D A T U D ?

2013. aasta suvel valiti Leedus erinevaid tooteid ftalaatide
testimiseks. Toodete valimisel tegi Balti Keskkonnafoorum Leedu
koostööd  Leedu Mitte-Toiduainete Järelevalve Inspektsiooniga.
Koostöö tulemusel võeti Leedus supermarketitest ja poodidest
testimiseks 67 toodet (nukud, vannikardinad, tapeedid,
küünelakid, parfüümid jne.).

Tulenevalt 2014. aastal Lätis läbi viidud toaõhu testide tulemustele,
testiti ka 36 puidust toote formaldehüüdi sisaldust. Tooted osteti
tavalistest supermarketitest ja valiti vastavalt nende tavalises
majapidamises esinemise tõenäosusele (nt keskmise tihedusega
puitkiudplaadid (MDF plaadid), liimitud puidust
põrandakattematerjalid jne) või olemasolule lastetoas (nt
kiikhobu). 

2015. aastal testiti lisaks:
- Eestis 11 plastmänguasja ftalaatide ja 1 raskmetallide sisaldust;
- Lätis 25 etüleenvinüülatsetaadist toote formamiidi sisaldust;
-Leedus 100 plastmänguasja raskmetallide sisaldust -
röntgenfluorestsentsanalüsaatoriga ja neist viis saadeti laborisse
testimaks vastavust raskmetallide piirmääradega;
- Leedus 7 erinevat naiste hügieenisideme ftaaatide ja lenduvate
orgaaniliste ühendite sisaldust.
 
 Kosmeetikatoodete testimise viis läbi Saksa labor PiCA (PiCA
Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH), teisi Leedu tooteid testiti
Leedu riiklikus rahvatervise laboris, Lätis testitud tooted
formaldehüüdi ja formamiidi osas analüüsiti laboris “LatSert”,
Eestis analüüsiti tooteid Terviseameti keemia kesklaboris.
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TULEMUSED
 

FTALAADID

PLASTTOODETES JA

KOSMEETIKAS

2013. aastal testiti Leedus poes müüdavate uute toodete ftalaatide sisaldust.
Majandusministeeriumi alla kuuluva Leedu Mitte-Toiduainete Järelevalve Inspektsiooni abiga valiti
52 pehmest plastist toodet ja 15 kosmeetikatoodet.
 
Enamik valitud toodetest oli tehtud pehmest polüvinüülkloriidplastist (PVC): vannikardinad,
võimlemispallid, plastist jalanõud, nukud, veemänguasjad, vinüültapeedid, plastist laudlinad.
Kosmeetikatoodetest testiti küünelakke ja parfüüme.
 
2015. aastal testiti Eestis 11 mänguasja (värvilised vannipardid, võimlemispall, heegelkummid,
nukud, vannimänguasjad, vanniraamat, puslematt), mis võeti koostöös Terviseametiga
supermarketeid varustavatelt maaletoojatelt .
 
2015. aastal viidi Leedus läbi lisatestimine, mille raames otsiti ftalaate naiste hügieenisidemetest.
Projektimeeskond valis testimiseks 7 erinevat supermarketis müüdavat toodet (5 odavamat ja
kõige populaarsemat ja 2, mida reklaamiti kui tervislikku ja ökoloogilist).
 



Peaagu 40% 2013. aastal Leedus testitud toodete ftalaatide
sisaldus oli suurem kui 0.1% massiprotsenti  (märgitud tabelis
punasega). Murettekitavaks tõsiasjaks on, et 10-st nukust kuue
puhul ületas ftalaatide sisaldus lubatud piirväärtust (0.1%
massiprotsenti) 191 kuni 322 korda. Need nukud eemaldati Leedu
Mitte-Toiduainete Järelevalve Inspektsiooni abiga turult ja tehti
RAPEX teavitus (EL-i kiirhoiatussüsteem).  

Ftalaate võib kasutada kosmeetikas, aga lubatud kogusele on
seatud piirid. Lubatud on dietüülftalaadi (DEP) kasutamine, mis
toimib lahustina või lõhna “kandjana“ parfüümides. Kolmest
2013. aastal Leedu turult võetud ja testitud kosmeetikatootest
leiti neid ohtlikke aineid.  

Samuti on meie uuring näidanud, et turul on siiani tooted, mis sisaldavad
keelatud aineid: dibutüülftalaati (DBP) leiti ühes küünelakis ja
dietüülftalaati (DEP) leiti 2 parfüümis. Üks neist parfüümidest oli
mõeldud lastele. 

Toodete valimisel võeti arvesse erinevaid kriteeriume: hind, päritolumaa, jae- ja
hulgimüüjad, poe asukoht (eesmärgiks oli kõigi Leedu piirkondade hõlmamine).
Testimiseks valiti sellised tooted, millel on ftalaatide kasutamise piirangud, nt
mänguasjad ja kosmeetika. 
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2013. AASTAL LEEDUS TESTITUD TOODETE FTALAATIDE SISALDUS2013. AASTAL LEEDUS TESTITUD TOODETE FTALAATIDE SISALDUS



2013. AASTAL LEEDUS TESTITUD TOODETE FTALAATIDE SISALDUS2013. AASTAL LEEDUS TESTITUD TOODETE FTALAATIDE SISALDUS
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T U L E M U S E D
F T A L A A D I D

M Ä N G U A S J A D E S

Testiti laste plastist
mänguasju – värvilised
vannipardid, vanniraamat ja
teised vannilelud,
võimlemispall, heegelkummid,
2 nukku ja puslematt.

Testitud mänguasjades ftalaatide (DNOP, DIDP,
DINP, DBP, BBP, DEHP) sisaldus olemasolevaid
piirmäärasid (0,1 % massiprotsenti) ei ületanud. 

T U L E M U S E D
R A S K M E T A L L I D

M Ä N G U A S J A D E S

Leedus avastati 12 mänguasjas sajast plii jääke, 5 mänguasja saadeti
laborisse kontrollimaks plii sisaldust. Õigusaktidega seatud
piirväärtuste ületamisi ei leitud.  Eestis kontrolliti raskmetallide
sisaldust ühes Lego mänguasjas (Duplo vasikabeebi) ning samuti
piirväärtuste ületamist ei avastatud, kuid toode sisaldas siiski
raskmetalle. Oleme mures, et tootjad ei välista neid aineid
mänguasjadest. 

Kõige rohkem sisaldasid pliid mänguasjad, mis olid:
- odavamad kui 5 EUR
- toodetud Hiinas
- tehtud kollast värvi plastikust
- metallist autod värvitud erinevate värvidega
 



T U L E M U S E D
F T A L A A D I D

N A I S T E  H Ü G I E E N I S I D E M E T E S  

Testiti 7 erinevat tüüpi naiste hügieenisidemeid - Ultra Thin Pads
with wings (Optima), Always Ultra (Standard), Always Sensitive
(Ultra normal plus), Perfect Ultra Green (Bella), Ultra Camomile
derma crem (Naturella), Pantiliners with Far-IR Anion Strip (Gentle
Day), Lady Anion (inkontinentsi sidemed). 

Testitud naiste hügieenisidemetes ei tuvastatud ftalaate
(DNOP, DIDP, DINP, DBP, BBP, DEHP) üle avastamispiiri. 

Ftalaatide sisaldust mõõdeti kogu tootes. Laboris kasutati
testimiseks gaaskromatograafia meetodit. 
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TULEMUSED
 
FORMALDEHÜÜD

PUIDUST

TOODETES

Võttes arvesse toaõhu testimise tulemusi (peatükis 3.2), mis näitasid lastetubades
kõrgeid formaldehüüdi tasemeid, valiti Lätis 2014. aastal läbi viidud toodete
testimiseks formaldehüüdi võimalikud allikad – liimitud puidupõhised tooted.
Jaemüügikauplustest ja e-poodidest osteti kokku 27 toodet. Valikut tehes
keskenduti toodetele, mis võivad kasutust leida lastetoas ja seda alates
viimistlusmaterjalidest ning lõpetades kiikhobustega.  Tooteid testiti vastavalt
standardmeetodile EN ISO 717-3 (formaldehüüdi vabanemise  määramine kolvi
meetodil).
 
27 tootest ainult 7 täidaksid ökomärgise Euroopa Liidu Lilleke nõudeid
formaldehüüdi emissioonidele.
 
Kõige kõrgemad formaldehüüdi sisaldused määrati mitmetest laste kiikhobudest
ja valmis MDF (keskmise tihedusega puitkiudplaadist) riiulitest.



TULEMUSED
 
FORMALDEHÜÜD

PUIDUST

TOODETES

2014. AASTAL LÄTIS TESTITUD2014. AASTAL LÄTIS TESTITUD

TOODETE FORMALDEHÜÜDI SISALDUSTOODETE FORMALDEHÜÜDI SISALDUS
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T U L E M U S E D
F O R M A L D E H Ü Ü D  J A  L E N D U V A D

O R G A A N I L I S E D  Ü H E N D I D  N A I S T E

H Ü G I E E N I S I D E M E T E S

NAISTE HÜGIEENISIDEMETES TESTITUDNAISTE HÜGIEENISIDEMETES TESTITUD
LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID 

USA-s ja Kanadas on valitsusvälised organisatsioonid läbi viinud mitmeid
sarnaseid teste ja tulemused ei  ole julgustavad – leitud on kantserogeenseid,
toksilisi ja ärritavaid aineid.

Mitte üheski meie poolt testitud tootes ei avastatud formaldehüüdi üle
avastamispiiri.  

Kõikides meie poolt testitud toodetes leidus atsetooni ja atsetonitriili – need on
ärritavad ained. 

On olemas palju teavet ainetest, mida tuleks hügieenitoodetes vältida, aga toodete
etikettidel ei ole koostisaineid toodud ja turujärelevalveasutused ei ole ühiskonnale
andnud mitte mingit teavet hügieenitoodete testimisest. Seega otsustasime testida
mitmeid kõige populaarsemaid naiste hügieenisidemete formaldehüüdi ja teiste
lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldust (LOÜ). 2015. aastal testiti Leedus 7 erinevat
tüüpi naiste hügieenisidet, kust määrati formaldehüüdi ja mitmeid teisti lenduvaid
orgaanilisi ühendeid. Formaldehüüdi osas testiti tooteid standardmeetodiga LST EN
ISO 14184:2011, LOÜ-de (stüreen, atsetoon, atsetonitriil, benseen, butüülatsetaat,
etanool, ksüleen, tetraklorometaan, n-propanool, etüülatsetaat, iso-propanool,
tetrakloro-etüleen, tolueen, trikloroetüleen, metüleenkloriid, 2-butanoon,
tetrahüdrofuraan, n-butanool, tsükloheksaan, 2-etoksüetanool, n-pentanool,
atsetüülatsetoon, kloro-benseen, etüülbenseen, tsükloheksanoon, butüülakrülaat,
2-butoksüetanool, butüül-metakrülaat, N,N-dimetüül-akrüülamiid) määramiseks
kasutati HS/GC/MS gaasikromato-graafiat.  



T U L E M U S E D
F O R M A M I I D

P E H M E S T

P L A S T I S T  T O O D E T E S

Neli puslet, mis olid toodetud Hiinas ja Malaisias, sisaldasid 232,
363, 430 ja isegi 943 mg/kg formamiidi, mis on kuni neli korda
rohkem kui Prantsusmaal lubatud. Ka ühes võimlemismatis oli
suurem kogus formamiidi (270 mg / kg). Kõige puhtamateks
toodeteks osutusid rannaplätud. 

Halvaks uudiseks on, et kõige saastunumad olid laste
põrandapusled. Näiteks on Prantsusmaal formamiidi lubatud
tase 20 korda madalam (200 mg/kg), et kaitsta laste veel
väljaarenemata paljunemissüsteemi. Arvestades Prantsusmaa
norme, tuleks turult eemaldada testitud põrandapusledest 4.   

Me ei tuvastanud mitte üheski tootes Euroopa Liidus (EL) kehtivat
formamiidi sisalduse piirmäära ületamist – praegusel hetkel on see
3000 mg formamiidi kg toote kohta. 

2015. aastal testiti Lätis koostöös Tarbijakaitse Keskusega
25 pehmest plastist etüleenvinüülatsetaadist (EVA) toote
(10 pehmet põrandapuslet, 5 rannaplätut, 10
võimlemismatti) formamiidi sisaldust. Formamiid on aine,
mis on toksiline paljunemissüsteemile.  
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3.2 3.2 OHTLIKUD AINEDOHTLIKUD AINED
KODUTOLMUS JA TOAÕHUSKODUTOLMUS JA TOAÕHUS

Tahtsime näidata meid ümbritseva
keskkonna mõju meie organismi-
dele. Sellel põhjusel testisime
vabatahtlike kodudest kogutud
kodutolmu ohtlike ainete sisaldust.
Testitud ained olid pool-lenduvad,
st need satuvad toaõhku erinevatest
tarbetoodetest ja ehitusmaterjali-
dest ning osa neist „jäävad pidama
“ kodutolmu. Saastunud õhku
hingatakse sisse, neelatakse koos
toiduga ning samuti võivad ohtlikud
ained jõuda organismi, kui
väikelapsed panevad tolmuseid
asju suhu. Tolmus olevate ohtlike
ainetega kokkupuute ulatus sõltub
siseruumides veedetavast ajast. On
välja toodud, et täiskasvanud
inimene veedab kuni 90% ajast
siseruumides ja väikesed lapsed
veedavad kodus veel rohkem aega,
veetes suure osa sellest põrandal.
Kuna Lätis viidi juba 2005. aastal
WWF-i poolt läbi veretestimine, siis
seekord otsustasime Lätis  testida 15
lastetoa õhu ohtlike ainete sisaldust,
mida tüüpiliselt võib toaõhust leida
ning millel võivad olla tõsised
negatiivsed tervisemõjud (on
toksilised, tekitavad allergiaid või on
seotud teiste soovimatute tervise-
mõjudega). 



3.2 3.2 OHTLIKUD AINEDOHTLIKUD AINED
KODUTOLMUS JA TOAÕHUSKODUTOLMUS JA TOAÕHUS

K U I D A S  O L I  T E S T I M I N E  K O R R A L D A T U D ?

2013. aastal kevadest sügiseni võtsid Balti Keskkonnafoorum
Leedu eksperdid kodutolmu proove veretestimisel osalenud
vabatahtlike kodudest vastavalt uuringulaboratooriumi
metoodikale. Proovide võtmise kuupäev lepiti vabatahtlikega
eelnevalt kokku, sest nädal enne proovide võtmist ei tohtinud
kodu tolmust puhastada.

Lätis viidi toaõhu testid läbi 15 majapidamise lastetubades.
Majapidamised valiti enam kui 100 vabatahtliku hulgast, kes
soovisid projektis osaleda, eesmärgiga saavutada maksimaalne
mitmekesisus nii geograafiliselt kui lastetoa interjööri osas.
Majapidamiste valikul lähtuti maksimaalsest erinevusest (vanad
hooned, uued hooned, hiljutine renoveerimine, ilma
renoveerimiseta, regulaarne puhastamine majapidamis-
kemikaalidega, ainult vee kasutamine jne.) , et näidata võimalikke
erinevusi, kuidas majapidamised, nende interjöörid ja elanike
käitumine võivad mõjutada toaõhu kvaliteeti. Igas majapidamises
testiti üle 40 aine. Testimise protseduur võttis iga juhtumi puhul
aega umbes 3 tundi selleks, et filtreerida vajalik kogus õhku.
Lepingulise labori esindajad külastasid iga majapidamist ja võtsid
õhuproovid, mida hiljem analüüsiti.

Proovid saadeti akrediteeritud laboritesse: kodutolmu proovid
saadeti Eurofins laborisse Rootsis, toaõhu analüüsid viidi läbi
Läti laboris  “Vides  Audits”
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TULEMUSED
 

OHTLIKUD AINED

KODUTOLMUS 



Peaaegu samu aineid kui veres avastati ka tolmuproovides, aga erinevates
kontsentratsioonides. See sõltub asjadest, mis inimestel kodus on. Osa
tolmust toome siseruumidesse kaasa ka väljast.  

Oluline on märkida, et verest leitud perfluoroühendeid avastati ainult
kahes tolmuproovis. Need ühendid sisenevad kehasse peamiselt teist
teed pidi – toiduga, nt kui toitu soojendatakse mittenakkuva pinnaga
kööginõudes või süües toitu, mida on hoitud rasva hülgavates
paberkottides. 

Kõige sagedamini leiti tolmust ftalaate. Nende kogused olid tolmus
suuremad kui veres. Polübroomitud difenüüleetreid leiti enamikest
tolmuproovidest nagu neid leiti ka enamikest vereproovidest. 

Ühe tolmuproovi puhul oli tegemist kõrge polübroomitud difenüüleetri
saastatusega, aga võrreldes teiste uuringutega ei olnud see silmapaistev.

Nendes korterites, mida koristati tavaliselt põhjalikumalt, sisaldas tolm
vähem ohtlikke aineid ja madalamates kontsentratsioonides. 

TULEMUSED
 

OHTLIKUD AINED

KODUTOLMUS 
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TULEMUSED
LENDUVAD

ORGAANILISED

ÜHENDID TOAÕHUS 



Testitud lastetubade õhk sisaldas ka erinevate orgaaniliste
lahustite, eriti tolueeni, üsna kõrgeid kontsentratsioone. Selle
ainetegrupi soovituslikku taset (50 µg/m3) ületati 2 kuni 13
korda kõigis testitud lastetubades. 

Lastetoad olid saastunud ka lõhnaainetega. Test tõi välja, et
allergiat tekitavad lõhnaained, nt limoneen, pineen, ületasid
soovituslikku taset (30 µg/m3) 2 kuni 8 korda 15-st toast 11
puhul. 

Toaõhu kvaliteedi analüüsid näitasid, et vähki ja allergiat põhjustav
aine formaldehüüd ületas oma soovituslikku taset toaõhus (10 µg/
m3) kümme korda. Läbimõeldud toodete valik ja usin tuulutamine
võivad märkimisväärselt vähendada ohtlike aineid kodus, nagu
näitas meie teine kordusanalüüs.   

TULEMUSED
LENDUVAD

ORGAANILISED

ÜHENDID TOAÕHUS 

Hetkel ei ole toaõhule seatud õigusaktidega sätestatud
piirkontsentratsioone. Kõik meie poolt välja toodud tasemed
on soovituslikud ja on võetud Euroopa Komisjoni hoonete
ventileerimise nõuete juhendmaterjalist (Guidelines for
ventilation requirements in buildings, 1992, EC Directorate
General for Science, Research and Development, Joint Research
Centre, Environment Institute) ning Maailma
Tervishoiuorganisatsiooni siseõhu kvaliteedi
juhendmaterjalist (WHO Guidelines for indoor air quality:
selected pollutants, 2010).
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KODUTOLMU TESTIMISE TULEMUSEDKODUTOLMU TESTIMISE TULEMUSED



KODUTOLMU TESTIMISE TULEMUSEDKODUTOLMU TESTIMISE TULEMUSED TOAÕHU ANALÜÜSIDE TULEMUSEDTOAÕHU ANALÜÜSIDE TULEMUSED
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3.33.3 OHTLIKUD AINED VERESOHTLIKUD AINED VERES

K U I D A S  O L I  T E S T I M I N E  K O R R A L D A T U D ?

10 Eesti ja 10 Leedu
vabatahtliku veres
testiti 28 kemikaali
sisaldust, millel on
ohtlikud omadused

pikaajalise mõju tõttu.
Igas vereproovis
avastati 5 kuni 12

ohtliku aine erinevaid
sisaldusi. Need ained

kuuluvad kolme
gruppi – ftalaadid,

polübroomitud
difenüüleetrid ja

perfluoroühendid. 
Need ained on püsivad,

akumuleeruvad
keskkonnas ja
organismides,

põhjustavad uuringute
järgi vähki ja

kahtlustatakse, et nad
häirivad

hormoonsüsteemi
toimimist.      



3.33.3 OHTLIKUD AINED VERESOHTLIKUD AINED VERES

K U I D A S  O L I  T E S T I M I N E  K O R R A L D A T U D ?

2013. aasta kevadel valiti 20 vabatahtlikku (10 Eestist
ja 10 Leedust), et testida nende vere ohtlike ainete
sisaldust;

Vereproovid võeti avalikult ja meedia juuresolekul.
Protseduuri viisid läbi verekeskuse töötajad. Veretestiks
vajati 50 ml vereproovi. Võrdluseks võib välja tuua, et
veredoonor annab tavaliselt 450 ml verd, mis on 9 korda
rohkem;

Testimiseks mõeldud proovid saadeti akrediteeritud TNO
laborisse Hollandis (Netherlands Organisation for applied
scientific research TNO).
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K A S  V E R E T E S T I M I S E D  O N  A I N U L A A D S E D ?

Ohtlike ainete testimine veres ei ole laialdane heakskiidetud
meditsiiniline diagnostikameetod, kuna esineb puudusi, mis
võimaldaks inimeste organismidest leitud ohtlikud ained ja nende
kontsentratsioonid siduda konkreetsete haigustega. Samuti ei ole
piisavalt eksperte, kes oleksid võimelised selliste uuringute tulemusi
tõlgendama.  Seetõttu testitakse ohtlikke aineid inimese organismis
uuringu ja andmete kogumise eesmärgiga. 

Idee meie kampaania „Mõtle mida tarbid“ raames vereteste läbi viia
tulenenes samalaadsest laialdasest ja tuntud rahvusvahelisest
kampaaniast „Detox“, mille viis läbi Maailma Looduse Fond (World
Wildlife Fund, WWF) aastatel 2003-2006. Nende kampaaniat viidi läbi
samaaegselt 13 riigis. Selle raames testiti sadade vabatahtlike verd.
Vabatahtlike hulgas oli 40 Euroopa Parlamendi liiget, 14 Euroopa
ministrit, meditsiinitöötajaid, teadlasi, kuulsuseid ja kolme põlvkonna
esindajaid 13-st perekonnast.

WWF testide tulemused näitasid, et püsivate, toksiliste ja
bioakumuleeruvate ohtlike ainete „kokteil“ on olemas kõigi
vabatahlike veres.  

Hiljem kasutati neid tulemusi argumendina ärgitamaks karmimat
ohtlike ainete reguleerimist Euroopa Liidus. Kampaania saavutas suure
tähelepanu ja toetuse meedialt, poliitikutelt ja erinevatelt
rahvusvahelistelt organisatsioonidelt. See panustas oluliselt ka
avaliku debati tekkimisse ohtlike ainete negatiivsetest mõjudest
tervisele ja keskkonnale. 



K A S  V E R E T E S T I M I S E D  O N  A I N U L A A D S E D ?

Valitud vabatahtlikud allkirjastasid vere andmise kokkuleppe, millega lubasid
saadud tulemusi uuringu eesmärgil kasutada. Iga vabatahtlikku teavitati
personaalselt tema veretesti tulemustest ja nad ise langetasid otsuse tulemuste
avalikustamist. 

Veretestides osales
20 vabatahtlikku.

Leedus viidi läbi ka 7
vabatahtliku  kodus

kodutolmu testimine.
Eesti vabatahtlike

hulgas olid ajakirjanik,
tuntud poliitik

(parlamendi liige),
Keskkonna-

ministeeriumi
ametnikud ja

tavakodanikud,
kellest mõned järgisid
keskkonnasõbralikku

eluviisi. Leedu
vabatahtlike hulgas
olid mõned tuntud

kuulsused nagu
näiteks lauljad ja

Keskkonnaministri
asetäitja. 

V A B A T A H T L I K U D

lubas muuta oma igapäevaseid tarbimis-
harjumusi, et muuta oma elustiil tervisliku-
maks ja panustada keskkonna puhtusesse; 

oli huvitatud keskkonnakaitsest ja igapäeva-
toodete koostisest;  

otsustas levitada teavet tervishoiust ja
keskkonnasõbralikust elustiilist. 

I G A  V A B A T A H T L I K :
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TULEMUSED 

VERETESTID



Proovide analüüs näitas, et kõigi 20 vabatahtliku veri oli saastunud ohtlike
ainete kokteiliga – leiti 15 erinevat ainet 28-st. Tabelis on toodud ained, mida
testiti ning ained, mida leiti.

Meie testi tulemused näitavad probleemi pakilisust – ohtlikke aineid
leiti kõigist vereproovidest – me kõik oleme saastunud tulenevalt
tootjate vastutustundetust ohtlike ainete kasutamisest.

TULEMUSED 

VERETESTID
3
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VERES TESTITUD JA AVASTATUD AINEDVERES TESTITUD JA AVASTATUD AINED

*Ftalaate leiti ka mõningatest vere võtmisel kasutatud meditsiinilistest tuubidest. 

Keskmiselt leiti ühe
vabatahtliku

verest 9 ohtlikku
ainet (suurim – 12,

vähim – 5).  

OHTLIKE AINETE ARV, MIDA LEITI IGAOHTLIKE AINETE ARV, MIDA LEITI IGA
VABATAHTLIKU VERESTVABATAHTLIKU VEREST



Kõige kõrgem
avastatud ftalaatide

kontsentratsioon oli 24
ng/g seerumis ja neid

aineid leiti 80%
proovidest. Kõige

kõrgem polübroomitud
difenüüleetrite

kontsentratsioon oli 71
pg/g seerumis ja neid

aineid leiti 100%
proovidest. Kõige
kõrgem avastatud
perfluoroühendite

kontsentratsioon oli
8.4 ng/g kogu veres ja
neid aineid leiti 100%

proovidest.  

OHTLIKE AINETE ARV, MIDA LEITI IGAOHTLIKE AINETE ARV, MIDA LEITI IGA
VABATAHTLIKU VERESTVABATAHTLIKU VEREST

* Avastamispiir on madalaim aine kontsentratsioon, mille juures ainet laboris tuvastatakse. Kui
organismis esineb väiksem konsentratsioon, siis labor seda ei suuda näidata. Antud tabelis on
andmete lihtsustamiseks toodud vahemik. 

VEREST AVASTATUD AINETE KÕRGEIMADVEREST AVASTATUD AINETE KÕRGEIMAD
JA MADALAIMAD KONTSENTRATSIOONIDJA MADALAIMAD KONTSENTRATSIOONID
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KOKKUVÕTE JA     
SOOVITUSED 



Meie testid näitasid, et ohtlikud ained on toodetes, koduses keskkonnasMeie testid näitasid, et ohtlikud ained on toodetes, koduses keskkonnas
ja meie organismides. See uuring viidi  läbi eesmärgiga avalikkustja meie organismides. See uuring viidi  läbi eesmärgiga avalikkust
probleemist teavitada, kuna proovide arv oli liiga väike tegemaksprobleemist teavitada, kuna proovide arv oli liiga väike tegemaks
detailsemat või teaduslikumat analüüsi. detailsemat või teaduslikumat analüüsi. Vaatamata sellele on võimalikVaatamata sellele on võimalik
teha mõningaid kokkuvõtteid ja anda soovitusi.teha mõningaid kokkuvõtteid ja anda soovitusi.
  

Ohtlikud ained

on kõikjal meie

ümber ja meie

sees 



Selle uuringu eesmärgiks oli avalikkuse harimine. Proovide arv oli liiga
väike, et teha üksikasjalikumat või teaduslikku analüüsi. Kuid ohtlikud
ained on toodetes, meie koduses keskkonnas ja meie organismides.
Leedus läbi viidud toodete testimine näitas, et ligi 40% testitud toodetes
(26-s 67-st) oli ftalaatide sisaldus suurem kui 0,1 massiprotsenti. Muret
tekitab fakt, et 6-s nukus 10-st ületas ftalaatide sisaldus seadusega
määratud piirmäära (0,1 massiprotsenti) 191 kuni 322  korda. Samuti
näitas uuring, et turul on endiselt tooteid, mis sisaldavad keelatud aineid:
dibutüülftaati (DBP) määrati ühes küünelakis ja dietüülftalaati (DEP) leiti
kahes parfüümis. Üks neist parfüümidest oli mõeldud lastele.

Lätis läbi viidud formaldehüüdi testimine puidupõhistes toodetes
näitas, et kõigis liimitud puidust toodetes kasutati liimi, mis sisaldas
formaldehüüdi, mistõttu need tooted ei vasta ökomärgise
kriteeriumitele. Samas ei olnud formaldehüüdi kontsentratsioonid nii
kõrged, et oleks õigusaktidega määratud piirnormidega vastuolus.
Üllatavaks faktiks oli, et kõrgeimad kontsentratsioonid määrati kohalike
tootjate poolt toodetud laste kiikhobustes ja lastetoamööblis. 

Kodutolmust leiti kõige sagedamini ftalaate. Üks tolmuproov oli
tugevalt saastunud polübroomitud difenüüleetritega. Sagedamini ja
põhjalikumalt koristatud kodude tolm sisaldas väiksemal hulgal ja
madalamates kontsentratsioonides ohtlikke aineid. 

Toaõhu kvaliteedi analüüs näitas, et vähki ja allergiat tekitavate ainete,
nagu formaldehüüd, sisaldused ületasid soovitatud kontsentratsioone
kümnekordselt. Hoolikam toodete valik ja usin tuulutamine võivad
oluliselt vähendada ohtlike ainete kogust kodus, nagu näitasid teise
analüüsiringi tulemused. Lastetubades testitud õhk sisaldas ka üsna
kõrgeid erinevate orgaaniliste lahustite, eriti tolueeni,
kontsentratsioone. Selle ainegrupi soovituslikku taset (50 µg/m3)
ületati 2 kuni 13 korda kõigis testitud lastetubades. Lastetoad olid
saastunud ka lõhnaainetega. Test tõi välja, et allergiat tekitavad
lõhnaained, nt limoneen, pineen, ületasid soovituslikku taset (30 µg/
m3) 2 kuni 8 korda 15-st toast 11 puhul.



Ohtlike ainete kontsentratsioonid vabatahtlike veres olid erinvad. Ohtlike
ainete võimalik negatiivne mõju tervisele võib sõltuda paljudest teguritest
- vanus, elukoht, töökoht, ainevahetus, sugu jne. Teadlased üle kogu maailma
arutavad jätkuvalt sellel teemal ning määratud ei ole mitte mingeid ohtlike
ainete ohutuid piirmäärasid veres. Seetõttu on hetkel võimatu öelda, kas
eestlaste ja leedulaste verest leitud kontsentratsioonid kujutavad endast
tõsist ohtu inimeste tervisele või mitte. Teisalt on olemas kasvav arv
uuringuid, mis näitavad, et isegi ohtlike ainete madalad kontsentratsioonid
võivad kahjulikult mõjuda. Kõige olulisem aga on, et ohtlikud ained ei tohiks
meie kehasse üldse jõuda. Murettekitav on, et leitud aineid seostatakse
erinevate vähiliikide, viljakuse, inimese arenguhäirete ja teiste krooniliste
haigustega. 

Vaja on rohkem uuringuid, mis keskenduvad mõjudele, mida põhjustavad
hormoonsüsteemi kahjustavad kemikaalid inimeste tervisele. Siiski on juba
praegu olemas enam kui piisavalt teaduslikke tõendeid, mis annavad märku
vajadusest vähendada kokkupuudet nende ohtlike ainetega. Balti
Keskkonnafoorum toetab ettevaatusprintsiipi, mis eeldab, et kui puudub
tõestus ohutuse kohta, siis ei tohiks kemikaali kasutamine turustatavates
kaupades lubatud olla. Meil on kohustus astuda samme selleks, et vältida
edasist kahju, kui meie võimuses on seda teha. 

Meie kampaania tulemused täiendavad juba varem üle maailma läbi viidud
kampaaniate tulemusi. Me näeme, et ohtlike ainete kasutamine globaalsel
turul muutub väga aeglaselt. Vaatamata sellele, et Euroopa Liidus on üsna
ranged kriteeriumid keemiliste ainete endi või neid sisaldavate toodete
tootmiseks, importimiseks ja turule toomiseks, sisaldavad poes müügil olevad
tooted ikka veel ohtlikke aineid, mille kasutamine on seadusega keelustatud.

Tulenevalt faktist, et me puutume niikuinii ohtlike kemikaalidega kokku ja
nendega kokkupuute võimalikel mõjudel on suur ebamäärasus, siis
soovitame kasutada iga võimalust ja tegutseda, et vähendada kokkupuudet
kemikaalidega.   Isegi kui individuaalne tegevus võib tunduda pisiasjana, siis
tuleb meeles pidada, et iga panus on tähtis.   Tarbijatel ei ole muud valikut
kui uurida nii ohtlike ainete kohta toodetes kui nende vältimisviiside kohta.
Samuti aitab ohtlike ainete vabade toodete nõudluse suurendamine kaasa
muutustele tarneahelas.   

Tänasel päeval on veel väga pikk tee toksiliste, vähkitekitavate ja
hormoonsüsteemi kahjustavate ainete keelustamiseni. Lisaks ei ole teadlaste
poolt piisavalt  uuritud paljude tavaliste saasteainete kumuleeruvaid,
sünergilisi ja lisanduvaid mõjusid. Me arvame, et ohtlike kemikaalide
keelustamist tarbetoodetes tuleb veelgi rangemalt reguleerida. 

Tööstus peaks pöörama enam tähelepanu toodetud ja turustatavate toodete
koostisele ja asendama ohtlikud ained neis toodetes. 
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