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Mis on ohutuskaart?

• Kemikaali ohutuskaart (SDS – Safety Data Sheet) 

on vahend teabe edastamiseks tarneahelas. 

• Ohutuskaart on erialaseks kasutamiseks mõeldud 

dokument, mis sisaldab ohtliku kemikaali kohta 

vajaliku informatsiooni selle ohutuks käitlemiseks, 

teavitab potentsiaalsest ohust inimese tervisele ja 

keskkonnale.

• Võimaldab tarvitusele võtta vajalikud abinõud töötajate 

tervise, ohutuse ja keskkonna kaitsmiseks ettevõttes. 

• Kutselistel kasutajatel on ohutuskaardil olev teave 

rakendatud töökeskkonna juhistesse.



Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 

1907/2006 (REACH - määrus)

• artikkel 31

• II lisa

Komisjoni määrus (EL) 2015/830 (1. juuni 2015 -

... )
• Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt ohtlikuks 

klassifitseeritud segule

Ohutuskaartide nõuded



Ohutuskaarti nõutakse
... kui segu on ohtlikuks klassifitseeritud!

Kui segu ei ole ohtlikuks klassifitseeritud aga sisaldab:

• üle 1 massiprotsendi (mittegaasiliste) ja üle 0,2 

massiprotsendi (gaasiliste) vähemalt ühte inimese tervisele 

või keskkonnale ohtlikku ainet

• üle 0,1 massiprotsendi PBT* või vPvB* ainet

• töökeskkonna kokkupuute piirnormiga ainet

Ohutuskaart edastatakse tarneahelas selle uuendamisel 12 kuu 

jooksul tarnitud kemikaali saajatele

*PBT - püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)                 

*vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (very Persistent, very Bioaccumulative)



Ohutuskaardi vormistamine ja 
vastutus

• Nõuetekohane ohutuskaart peab olema eesti 

keeles

• Edastatakse paberkandjal või elektrooniliselt 

tasuta

• Tarnija vastutab nõuetekohase ohutuskaardi 

olemasolu eest Euroopa Liidus 

• Ohutuskaardi sisu õigsus ja konkreetse kemikaali 

omadustele vastavus on tarnija vastutus

• Sisaldab 16 jagu



Ohutuskaardi sisu
1. jagu: Aine/segu ning 

äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

2. jagu: Ohtude identifitseerimine

3. jagu: Koostis/teave koostisainete 

kohta

4. jagu: Esmaabimeetmed

5. jagu: Tulekustutusmeetmed

6. jagu: Meetmed juhusliku sattumise 

korral keskkonda 

7. jagu: Käitlemine ja ladustamine

8. jagu: Kokkupuute 

ohjamine/isikukaitse

9. jagu: Füüsikalised ja keemilised 

omadused

10. jagu: Püsivus ja 

reaktsioonivõime

11. jagu: Teave toksilisuse kohta

12. jagu: Ökoloogoline teave

13. jagu: Jäätmekäitlus

14. jagu: Veonõuded

15. jagu: Reguleerivad õigusaktid

16. jagu: Muu teave

























Lisainfo koostisainete 
kohta
Ainete üldine otsing ECHA lehel: 

• https://echa.europa.eu/et/home (NB! pane linnuke ✓ juurde)

Teave kandidaatainete loetelus olevate ainete kohta:

• https://echa.europa.eu/et/candidate-list-table

Teave autoriseerimisloetellu kuuluvate ainete kohta:

• https://echa.europa.eu/et/authorisation-list

Teave piirangute loetelus olevate ainete kohta:

• https://echa.europa.eu/et/substances-restricted-under-reach

https://echa.europa.eu/et/home
https://echa.europa.eu/et/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/et/authorisation-list
https://echa.europa.eu/et/substances-restricted-under-reach


Aine vs. segu 
ohutuskaart

• 1. jaos on toodud aine REACH registreerimisnumber

• 2. jaos on toodud CLP-määruse kohane klassifikatsioon ja 

märgistus

• 3. jaos on toodud

• Tegemist on ainega

• Tootetähis ja tunnuskoodid

• Keemiline koostis

• Laiendatud ohutuskaart (eSDS) -

kokkupuutestsenaariumid



Kokkupuutestsenaariu
mid
• Laiendatud ohutuskaart (Extended Data Sheet e. eSDS) –

aine on registreeritud üle 10 000 tonni aastas.

• Ohutuskaardile lisatud kokkupuutestsenaariumid 

(Exposure Scenarios e. ES).

• Kokkupuutestsenaarium on teabekogum, milles 

kirjeldatakse tingimusi, mis võimaldavad piirata aine 

kindlaksmääratud kasutusaladega seotud riske.

• Kokkupuutestsenaarium kirjeldab käitlemistingimusi ning 

vajalikke riskijuhtimismeetmeid. 



Kokkuvõte

• Ohutuskaardi sisu eest vastutab tootja/importija (koostaja)

• Ohutuskaardi tõlke eest vastutab tõlke tellija (nt levitaja)

• Ohutuskaart peab olema nõuetekohane ja kättesaadav 

ning selles sisalduv teave ei ole konfidentsiaalne

• Ohutuskaardi 1. jaos toodud tootetähis (nimetus) peab 

olema sama mis märgistusel

• Ohutuskaardi 2. jaos toodud märgistuselemendid peavad

olema samad mis märgistusel ja vajadusel tuleb tarnijalt 

küsida uuendatud teavet!
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