
 Kas tunned ja usaldad keskkonnamärgiseid? 

Mistahes märgis tootel või teenusel teavitab tarbijat keskkonna või tervisekaitsega seotud 

informatsioonist ja seda üldjuhul sümboli kujul. 

Märgised võivad olla kohustuslikud või vabatahtlikud, riiklikud või eramärgised, sertifitseeritavad ja 

isedeklareeritavad , ökomärgised ja „nõrgemad märgised“, mahemärgised, energiamärgised, 

jäätmekäitlusega seotud jne.  

1. Euroopa Liidu mahemärgis (Euroopa ülene mahepõllumajandustoodete märgis) 

 
 

2. Eesti mahemärgis (Eesti kohalik mahepõllumajandustoodete märgis) 

 
 

3. Euroopa Liidu ökomärgis (Euroopa ülene rangete kriteeriumitega kogu toote elutsüklit arvestav märgis) 

 
 

4. Põhjamaade ökomärgis (Põhjamaade rangete kriteeriumitega kogu toote elutsüklit arvestav märgis) 

 
 

5. Energy star (Energiatõhusad arvutid ja printerid) 

 
 

6. Roheline võti (Keskkonnasõbralikult majandatud majutusasutused või atraktsioonid) 

 
 

7. Oeko-tex (ohtlikke kemikaale mittesisaldavad tekstiilitooted) 
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8. FSC (jätkusuutlikult majandatud metsad, puit ja puidutooted) 

 
 

Need märgised on levinud meie kaubandusvõrgus üpris laialdaselt, v.a. Roheline Võti, mis on 

mõeldud majutusasutustele, sellegipoolest on tarbijate teadlikkus nende tähendusest suhteliselt 

madal eelkõige seepärast, et erinevaid märgiseid on väga palju ja nende rohkus tekitab nii segadust 

kui kahtlusi. Kahtlused on tingitud eelkõige rohepesuga, mis on eelkõige vaid turundusstrateegia, et 

valeinformatsiooni abil tarbijat eksitada. Tarbijad vajavad suuremat läbipaistvust logode ja märgiste 

kohta, mis propageerivad toodete ja teenuste keskkonnasõbralikkust ja kestlikkust. 

Millest märgised meile räägivad? 

Mahemärgised näitavad reeglina toidu mahepõllumajanduslikku päritolu koostisaineid. 

Ökomärgised on kogu toote olelusringi arvestav keskkonnasõbralikkusele viitav märgis. 

Selline toode peab vastama rangetele nõudmistele, aga ta on vabatahtlik. 

I tüüpi ökomärgised on EL Lilleke ja Põhjamaade Luik. EL lilleke on kõige rangem keskkonnamärgis ja 

laialt tuntud, usaldusväärne ja aitab kaasa ringmajanduse põhimõtetele,et uued  tooted algaksid 

sealt kus vanad lõppesid. 

Selle märgise kasutuselevõttu kaalutakse rakendada ka interneti keskkonnas ja laiendada ka 

jaefinantstoodetele, et tarbijad saaksid investeerida keskkonnahoidlikesse finantstoodetesse 

usaldades ühte kindlat sümbolit. 

Ühele aspektile keskenduvad märgised on märgised, mis ei pruugi arvestada kogu toote kogu toote 

olelusringi vaid keskenduvad vaid peamisele aspektile. 

Näiteks Rohelise võtme ja FSC märgised tähistavad keskkonnasõbralikku juhtimist ja säästlikku  

majandamist, Energy Star näitab toote energiatõhusust. 

Hoiatusmärgised, on õigusaktidega reguleeritud ja viitavad toodete negatiivsetele omadustele ja 

võivad olla ka eluohtlikud. 

1.    

*Piktogrammi tähendus 
Sisaldab rõhu all olevat gaasi; kuumenemisel võib plahvatada 
Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada külmapõletusi või -kahjustusi 
 
Esinemiskohtade näited 
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Gaasimahutid 
 
*Hoiatuslausete näited 
Hoida päikesevalguse eest. Kanda külmakaitsekindaid/kaitsemaski/kaitseprille.  
Pöörduda viivitamata arsti poole 

2.  

               

*Piktogrammi tähendus 
Ebapüsiv lõhkeaine 
Plahvatusohtlik; massiplahvatuse oht, suur laialipaiskumisoht,  süttimis-, plahvatus- või 
laialipaiskumisoht 
Süttimise korral massiplahvatusoht 
 
Esinemiskohtade näited 
Ilutulestik, laskemoon 
 
*Hoiatuslausete näited 
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega 
Mitte käidelda enne ohutuseeskirjadega tutvumist ja nendest arusaamist 
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski 
Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid 
Tulekahju korral plahvatusoht                                

3.                 

*Piktogrammi tähendus 
Võib põhjustada süttimise või soodustada põlemist; oksüdeerija. 
Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev oksüdeerija 
 
Esinemiskohtade näited 
Valgendi, meditsiiniotstarbeline hapnik 

*Hoiatuslausete näited 
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski 
Enne riiete eemaldamist loputada saastunud riideid ja nahka kohe rohke veeg 
 

 



4.                      

 

*Piktogrammi tähendus 
Eriti tuleohtlik gaas 
Tuleohtlik gaas 
Eriti tuleohtlik aerosool 
Tuleohtlik aerosool 
Väga tuleohtlik vedelik ja aur 
Tuleohtlik vedelik ja aur 
Tuleohtlik tahke aine 
 
Esinemiskohtade näited 
Lambiõli, bensiin, küünelakieemaldi 

*Hoiatuslausete näited 
Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse 
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada 
Hoida mahuti tihedalt suletuna 
Hoida jahedas 
Hoida päikesevalguse eest 

 

5.  

                                    

*Piktogrammi tähendus 
Võib söövitada metalle 
Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi 
 
Esinemiskohtade näited 
Äravoolutorude puhastusained, äädikhape, soolhape, ammoniaak 

*Hoiatuslausete näited 
Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata 
Pärast kasutamist korralikult pesta 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski 
Hoida luku taga 
Hoida üksnes originaalpakendi 

        

 

 



6.  

 

                                                        

*Piktogrammi tähendus 
Võib põhjustada hingamisteede ärritust 
Võib põhjustada unisust või peapööritust 
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni 
Põhjustab tugevat silmade ärritust 
Põhjustab nahaärritust 
Allaneelamisel kahjulik 
Nahale sattumisel kahjulik 
Sissehingamisel kahjulik 
Kahjustab rahvatervist ja keskkonda, hävitades kõrgatmosfääri osoonikihti 
 
Esinemiskohtade näited 
Pesuained, tualetipuhastusvahend, jahutusvedelik 
 
*Hoiatuslausete näited 
Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata 
Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas 
Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse 
puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata 
Allaneelamise korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski 
Nahale sattumisel pesta rohke vee ja seebiga 
Silma sattumisel loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, 
kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord 
Toote kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada 

 

7.  

                                   

*Piktogrammi tähendus 
Allaneelamisel surmav 
Nahale sattumisel surmav 
Sissehingamisel surmav 
Allaneelamisel mürgine 
Nahale sattumisel mürgine 
Sissehingamisel mürgine 



 
Esinemiskohtade näited 
Pestitsiidid, biotsiidid, metanool 

*Hoiatuslausete näited 
Pärast kasutamist korralikult pesta 
Toote kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada 
Allaneelamise korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga 
Loputada suud 
Hoida suletud mahutis 
Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski 
Nahale sattumisel pesta õrnalt rohke vee ja seebiga 
Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta 
Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta 
Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata 
Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas 
Kanda hingamisteede kaitsevahendeid 
Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse 
puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata 
Hoida luku taga 

 

8.  

 

                                  
 

*Piktogrammi tähendus 
Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav 
Kahjustab organeid 
Võib organeid kahjustada 
Võib kahjustada viljakust või loodet 
Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet 
Võib põhjustada vähktõbe 
Arvatavasti põhjustab vähktõbe 
Võib põhjustada geneetilisi defekte 
Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte 
Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astmasümptomeid või hingamisraskusi 
 
Esinemiskohtade näited 
Tärpentiin, bensiin, lambiõli 
 
*Hoiatuslausete näited 
Allaneelamise korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga 
MITTE kutsuda esile oksendamist 
Hoida luku taga 
Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata 



Pärast kasutamist korralikult pesta. 
Toote kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. 
Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole 
Kokkupuute korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga 
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega 
Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist 
Kasutada nõutavaid isikukaitsevahendeid 
Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral pöörduda arsti poole 
Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata 
Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid 
Sissehingamisel tekkinud hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja 
asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata 

 

9.  

                       

*Piktogrammi tähendus 
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime 
Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime 
 
Esinemiskohtade näited 
Pestitsiidid, biotsiidid, bensiin, tärpentiin 
 
Hoiatuslausete näited 
Vältida sattumist keskkonda 
Mahavoolanud toode kokku koguda 



Energiamärgis.

 

Alates 1.märtsist muutub kauplustes müüdavate kodumasinate energiamärgistussüsteem 

senisest lihtsamaks, näiteks kaovad energiatõhusust tähistavate tähtede järelt plussmärgid. 

Üleminek uuele süsteemile toimub järk-järgult ning tänavu muutuvad kokku viie 

kodumasinate tootegrupi märgistused. 

Energiamärgised annavad tarbijale toote müügikohas selge ja lihtsa ülevaate toodete 

energiatõhususest. See lihtsustab tarbijate jaoks raha säästmist oma kodumajapidamiste 
energiaarvetelt, vähendades samal ajal kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 

Uuele energiamärgistusele minnakse üle järk-järgult ja tootegruppide kaupa. 2021. aasta jooksul 

muudetakse viie tootegrupi energiamärgistusi. Nõudepesumasinate, pesumasinate, külmikute ja 

telerite puhul muutuvad energiamärgised alates 1. märtsist 2021. Valgusallikate (lambid, 

valgustid) puhul alates 1. septembrist 2021. Praktikas tähendab see, et nende tootegruppide 

energiamärgised muudetakse alates 2021. aasta märtsist (lambid 2021. aasta septembrist) ja vanad 

energiamärgised asendatakse poodides pärast kauplustele vajalikku üleminekuperioodi. Poodides 

olevatel tootemudelitel, mille tootmine on lõpetatud, jääb alles vana energiamärgis. Ülejäänud 
tooted peavad olema varustatud uue energiamärgisega. 

Mis uue energiamärgisega muutub?• Uus märgis sisaldab lihtsamat skaalat (A kuni G) ja 

erinevate toodete energiatõhusust on lihtsam võrrelda. 

• Uuel märgisel on paremas ülanurgas ruudukood, mida skaneerides on tarbijal juurdepääs 

üksikasjalikumale teabele Euroopa energiamärgistuse tooteregistris EPREL. EPREL-i andmebaas 

aitab riiklikel turujärelevalveasutustel kontrollida, kas toode vastab energiatõhususe nõuetele ja 

etiketil esitatud teave on õige. 

• Uuel märgisel võivad olla ka ikoonid, mis näitavad sellist teavet nagu toote maht või mõõtmed, 
müratase või veekulu, pakkudes sellega tarbijale kasulikku teavet. 

Vanad märgised A+,A++ ja A+++ jäid paljudele tarbijatele arusaamatuks, seda, et A+ külmkapp 

on kõige energiatõhusam, mõistis vaid iga neljas tarbija. 

 



Energiamärgise ümberkorraldamise eesmärk on ka tootjaid motiveerida tegema uuendusi ja 

tootma tõhusamaid tooteid. 

Tarbijad on nõus maksma isegi kõrgemat hinda vastupidavamate ja keskkonnasõbralikke toodete 

eest ja see võiks koguni kolmekordistada selliste toodete läbimüüki. 

 

 

Linda Läänesaar 

Eesti Tarbijakaitse Liidu  

tegevdirektor 

6411697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


