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Ohutuskaart (Safety Data Sheet – SDS) on vahend segu kohta teabe edastamiseks 
tarneahelas, milles kirjeldatakse ohtliku segu kohta seaduses ettenähtud teavet 
selle ohutuks käitlemiseks. Ohutuskaart teavitab potentsiaalsest ohust inimese ter-
visele ja keskkonnale ning peab võimaldama tarvitusele võtta vajalikud meetmed 
käitlejate tervise, ohutuse ja keskkonna kaitsmiseks. 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-
määrus) ohutuskaartidele esitatud nõuetele peab ohutuskaardi esitama mis tahes 
ohtlikuks klassifitseeritud segu kohta, mis klassifitseeritakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (CLP-määrus) II jaotise kohaselt. REACH-
määruse ohutuskaartide koostamise nõuded on muudetud Komisjoni määrusega 
(EL) nr 453/2010. Kui koostatakse segu kemikaaliohutuse hinnang, piisab sellest, 
kui ohutuskaardil sisalduv teave vastab segu kohta koostatud kemikaaliohutuse 
aruandele, mitte iga segu koostisesse kuuluva üksiku aine kohta koostatud kemi-
kaaliohutuse aruandele. 
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Ohutuskaart peab sisaldama 16 jagu:

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: Ökoloogiline teave

13. JAGU: Jäätmekäitlus

14. JAGU: Veonõuded

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

16. JAGU: Muu teave
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Segu ohutuskaart koostatakse, kui:

segu vastab direktiivi 1999/45/EÜ ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumide-•	
le (CLP-määruse kohaselt ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele alates 
1.06.2015)
segu koostisesse kuulub:•	

mittegaasiliste segude puhul 1 massiprotsent ja gaasiliste segude puhul •	
vähemalt 0,2 mahuprotsenti vähemalt ühte tervist või keskkonda ohus-
tavat ainet 
mittegaasiliste segude puhul vähemalt 0,1 massiprotsenti vähemalt ühte •	
XIII lisas sätestatud kriteeriumide kohaselt püsivat, bioakumuleeruvat ja 
toksilist (PBT) või väga püsivat ja väga bioakumuleeruvat ainet (vPvB) 
või ainet, mis on kantud muudel kui eelnevas punktis osutatud põhjus-
tel Euroopa Kemikaaliameti väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete 
loetellu
aine, mille suhtes on ühenduses kehtestatud töökeskkonnas kokkupuute •	
piirväärtused

Segu ohutuskaart peab olema:

  koostatud pädeva isiku poolt

  eesti keeles (liikmesriigi ametlikus keeles)

  16 jaoga

  konkreetse segu kohta 

  selgesti arusaadav 

  esitatud paberkandjal või elektrooniliselt tasuta

  esitatud hiljemalt segu esimeseks tarneks

  esitatud ajakohastamisel või muutmisel paberkandjal või elektrooniliselt 

tasuta kõigile, kellele on segu eelneva 12 kuu jooksul tarnitud

  esitatud, kui allkasutaja või levitaja taotleb ohutuskaardi esitamist, kui üldsu-

sele pakutavad või müüdavad ohtlikud segud on varustatud piisava teabe-

ga, mille alusel on kasutajatel võimalik rakendada asjakohaseid meetmeid 

tervise, ohutuse ja keskkonna kaitseks 

  ajakohastatud niipea, kui ilmneb riskijuhtimismeetmeid mõjutada võiv või 

ohtusid käsitlev uus teave või pärast autoriseerimist või selle andmisest keel-

dumist või pärast piirangu kehtestamist
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Milline teave tuleb esitada segu ohutuskaardil?

Ohutuskaardile kantav teave peab võimaldama määrata keemiliste ohutegurite 
olemasolu töökohal ning hinnata nende kasutamisest tulenevat riski töötajate 
tervisele ja keskkonnale, et võtta kasutusele vastavad meetmed tervise ja kesk-
konna kaitseks ning ohutuse tagamiseks. Teave segu kohta tuleb esitada kõiki-
dele segu käitlejatele ja ohutuskaardiga saab anda kogu vajaliku teabe seguga 
seotud ohtude ja ohjamisvahendite kohta.
Kõik ohutuskaardi 16 jagu täidetakse asjakohase ja kättesaadava teabega segu 
kohta.

1. jaos esitatakse kuni 1.06.2015 tootetähised vastavalt direktiivi 1999/45/EÜ 
artikli 10(2.1) (va CLP-määruse kohase klassifikatsiooni ja märgistuse esitamise 
korral), alates 1.06.2015 esitatakse tootetähised vastavalt CLP-määruse artiklile 
18(3), kindlaksmääratud kasutusalad, tarnija andmed ja e-posti aadress, häda-
abitelefoni number.

2. jaos esitatakse kuni 1.06.2015 segu klassifikatsioon ja märgistus direktiivi 
1999/45/EÜ kohaselt. Kui segu on klassifitseeritud ja märgistatud CLP-määruse 
järgi, esitatakse ka CLP-määruse 
kohane klassifikatsioon ja märgis-
tus, sellisel juhul ei esitata direktii-
vi 1999/45/EÜ kohast märgistust. 
Alates 1.06.2015 esitatakse ainult 
CLP-määruse kohane klassifi-
katsioon ja märgistus. Esitatakse 
autoriseerimisele kuuluva(te) 
koostisaine(te) autoriseerimis-
number.

3. jaos esitatakse segu koostis-
ainete tootetähis, registreerimis-
number, kontsentratsioon või 
kontsentratsioonivahemikud ja 
klassifikatsioon. Kuni 1.06.2015 
esitatakse klassifikatsioon vas-
tavalt direktiivile 67/548/EMÜ ja 
CLP-määrusele, alates 1.06.2015 
esitatakse ainult CLP-määruse ko-
hane klassifikatsioon. 
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4. jaos esitatakse esmaabi-
meetmed selliselt, et neist 
saaksid aru ka väljaõppeta 
inimesed ning abi saaks osu-
tada ilma keerukate seadme-
teta ning ravimite piiratud 
valiku korral. Kui meditsiiniabi 
on vajalik, märgitakse see ju-
hendisse koos märkega kiire-
loomulisuse kohta.

5 jaos esitatakse segu põh-
justatud või nende läheduses 
tekkinud tulekahju kustuta-
mise nõudeid, sealhulgas tu-
lekustutusvahendid, seguga 
seotud erilised ohud ja nõu-
anded tuletõrjujatele.

6. jaos esitatakse asjakoha-
sed meetmed segu lekete ja 
keskkonda sattumise korral, 
et vältida või minimeerida 
kahjustavat mõju inimestele, 
varale või keskkonnale. 

7. jaos esitatakse üksikasjalikud soovitused ohutu käitlemise ja ladustamise kohta, 
sealhulgas asjakohased ettevaatusabinõud kindlaksmääratud kasutusalade puhul 
ning segu iseloomulikud omadused.

8. jaos esitatakse segu kõikide koostisainete töökeskkonnas kohaldatavad kokku-
puute piirnormid, mis kehtivad liikmesriigis, kus ohutuskaart esitatakse, ja vajali-
kud riskijuhtimismeetmed.
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9. jaos esitatakse segu füüsi-
kalised ja keemilised omadu-
sed.

10. jaos esitatakse segu püsi-
vus ning teatavatel käitlemis-
tingimustel või keskkonda sat-
tudes tekkida võivad ohtlikud 
reaktsioonid.

11. jaos esitatakse kokkuvõt-
lik, kuid täielik ja mõistetav 
kirjeldus erinevate toksikoloo-
giliste (tervise)mõjude kohta 
ning olemasolevad andmed 
kõnealuste mõjude tuvasta-
miseks, sealhulgas asjakohane 
teave toksikokineetika, meta-
bolismi ja leviku kohta.
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12. jaos esitatakse teave, mis 
võimaldab hinnata segu mõju 
keskkonda sattumisel. Kui on 
asjakohane, tuleb siin esitada 
segu koostisainete kohta ole-
masolev teave.

13. jaos esitatakse teave 
konkreetse segu ja/või selle 
konteineri jäätmekäitluse koh-
ta, et valida ohutu ja keskkon-
nasõbralik jäätmekäitlusviis.

14. jaos esitatakse üldine 
klassifitseerimisega seotud 
teave segu transportimiseks 
maantee-, raudtee, mere-, sise-
vee- või õhutranspordiga.

15. jaos esitatakse teave segu 
suhtes kohaldatavate muude 
reguleerivate õigusaktide koh-

ta, mida ei ole ohutuskaardil veel nimetatud. Lisaks tuleb siin märkida autorisee-
rimise ja piirangutega seotud teave.

16. jaos esitatakse ohutuskaardi koostamisega seotud muu asjakohane tea-
ve. Kui segu tarnija otsustab klassifitseerida segu CLP-määruse kohaselt enne 
1.06.2015, kasutades seda segu klassifitseerimisel ja märgistamisel pakendil, võib 
tarnija märkida kõnealuse klassifikatsiooni käesolevas jaos.
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Maatriks näitab, millistes jagudes esitatud teave 
peab olema omavahel kooskõlas. 
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Mida tuleks teha, kui on saadud ohutuskaart? 

  Tehke kindlaks, et ohutuskaart koosneb 16 jaost.

  Kontrollige, et see on eesti keeles, selgesti arusaadav ja kokkuvõtlik.

 Kontrollige, et sellel on kuupäev ja mistahes muutmiskuupäev koos 
muudatuste kirjeldustega.

  Tehke kindlaks, et segu märgistus pakendil on kooskõlas teabega ohutuskaardi  
2. jaos.

 Kui Te ei ole rahul ohutuskaardil esitatud teabega, võtke ühendust oma 
tarnijaga ja nõudke ajakohastatud ohutuskaarti.

  Käidelge segu vastavalt ohutuskaardil esitatud teabele.

  Säilitage ohutuskaart elektrooniliselt või paberkandjal.

Soovitused tootjatele, kes koostavad ja 
esitavad oma klientidele ohutuskaarte

  Veenduge, et ohutuskaart on vastavuses määruse (EL) 453/2010 nõuetega.

  Veenduge, et ohutuskaartide koostamise eest vastutav isik on kompetentne, 
s.t tal on vastav kogemus, teadmised ja koolitus.

  1. jaos esitage ohutuskaardi koostaja e-posti aadress koos tarnija täieliku 
aadressi ja telefoninumbri ning hädaabitelefoni numbriga. 

  Veenduge, et ohutuskaart on koostatud konkreetse segu jaoks ega ole 
üldine.

  Veenduge, et segu saaja saab ohutuskaardi paberil või elektrooniliselt tasuta 
ja mitte hiljem, kui segu esimeseks tarneks.

  Nõudmisel esitage ohutuskaart professionaalsele kasutajale juhul, kui segu ei 
ole ohtlikuks klassifitseeritud, kuid sisaldab ohtlikuks klassifitseeritud ainet.

  Ajakohastage ohutuskaart koheselt, kui segu kohta ilmneb uut teavet.

  Pidage meeles, et pakendil esitatud klassifikatsioon ja märgitus peab olema 
kooskõlas ohutuskaardi 2. jaos esitatud teabega.
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CLP-määrusega ühtlustatakse klassifitseerimise, märgistamise ja pakenda-
mise nõuded Euroopas globaalselt harmoneeritud kemikaalide klassifit-
seerimise ja märgistamise süsteemiga. Uus süsteem asendab seni kasuta-
tusel olevad sümbolid piktogrammidega. Tabelis on toodud valik näiteid.
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Asendatavad
Ohu sõnaline tähendus ja 

vastav sümbol

Uued
Tunnussõna ja vastav piktogramm

CLP-määrusest

Plahvatusohtlik Ettevaatust või hoiatus

Väga tuleohtlik või eriti tuleohtlik Ettevaatust või hoiatus

Oksüdeeriv Ettevaatust või hoiatus

Vaste puudub Hoiatus

Sööbiv Ettevaatust
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Asendatavad
Ohu sõnaline tähendus ja 

vastav sümbol

Uued
Tunnussõna ja vastav piktogramm

CLP-määrusest

Mürgine või väga mürgine Ettevaatust

Kahjulik või ärritav Hoiatus

Kahjulik või mürgine Ettevaatust või hoiatus

Keskkonnaohtlik Hoiatus
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Lisainformatsioon: 

Terviseameti Kemikaaliohutuse osakonna veebileht: 
http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus

Euroopa Kemikaaliameti veebileht: 
http://www.echa.europa.eu

Küsimuste korral kasutada REACH kasutajatoe Esita küsimus vormi: 
http://www2.sm.ee/reach


