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Laboris töötamise ohutusjuhend 

1. Ohutusvahendid hoones 

TÜ tehnoloogiainstituut on varustatud veevärgi, kanalisatsiooni, elektri, keskkütte, külma 
ja kuuma veega, ventilatsiooniga ja alljärgnevate ohutusvahenditega: 

x esmased tulekustutusvahendid- paiknevad vastavalt hoone evakuatsiooniskeemidele 
(Tulekahju korral tegutsemise plaan. Nooruse 1, Tartu); 

x hädaabidušid- asuvad hoone 3., 5. ja 6. korruse vasakus ja paremas tiivas ja 4. korruse 
vasakus tiivas koridoris; 

x esmaabivahendid- asetsevad kergesti juurdepääsetavates kohtades hoone koridorides 
ning nende asukohad on tähistatud vastava märgistusega: 

o 1. korrus: riidehoid 
o 3. korrus: koridori otstes vasak- ja parempoolses tiivas; 
o 4. korrus: koridori otsas parempoolses tiivas; 
o 5. korrus: koridori otstes vasak- ja parempoolses tiivas; 

Lisaks paiknevad instituudi töögruppidel esmaabikomplektid laboriruumides. 

2. Üldised ohutusnõuded laboris töötamisel 

x Lähimate ohutusvahendite (tulekustutusvahendite, hädaabiduššide, 
esmaabikomplektide) asukohta peavad teadma kõik laboris praktilisi töid tegevad 
isikud. 

x Hoidke vabad evakuatsiooniteed ning juurdepääsud tulekustutusvahenditele ja 
hädaabiduššidele. 

x Igal laboril on olemas ohutusjuhendid, millest tulenevaid nõudeid on laboris töötavad 
töötajad ja üliõpilased kohustatud täitma. 

x Töötajad võivad laboris esmakordselt tööle asuda, kui neile on läbi viidud esmane 
juhendamine (sh tutvumine käesoleva ohutusjuhendiga) ja väljaõpe töökohal ning nad 
on allkirjaga kinnitanud juhendamise läbiviimist töötervishoiu- ja tööohutusalaste 
juhendamiste registreerimise raamatus/kaardil. 
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x Üliõpilased võivad laboris tööle asuda alles siis, kui neile on läbi viidud tööohutusalane 
juhendamine sh tuleb tutvuda käesoleva juhendiga, ning nad on allkirjaga kinnitanud 
juhendamise  läbiviimist töötervishoiu- ja tööohutusalaste juhendamiste registreerimise 
raamatus/kaardil. 

x Töötamine laboris peab olema alati ohutu nii endale kui ka teistele laboris viibivatele 
inimestele. Laboratoorse töö ettevalmistamisel tuleb selgeks teha võimalikud ohud 
eksperimendi läbiviimisel, minimeerida ohud ning valmistuda ettevaatusabinõudeks. 

x Märgistage alati oma valmistatud materjalid ja kasutusele võetud kemikaale sisaldavad 
laborinõud kirjutades nendele oma nime, anumas sisalduva aine nimetuse ja vastava töö 
tegemise kuupäeva. 

x Laboris töötades tuleb kanda laborikitlit, mis kaitseb teid ennast ja teie rõivaid 
kemikaalipiiskade ja –pritsmete eest. Vastavalt konkreetsete tööülesannete täitmisele ja 
nende ohtlikkusele on vajalik kanda ka kaitsemaski, sobivast materjalist kaitsekindaid 
ja kaitseprille. Kemikaalidega saastunud kindad tuleb vahetada uute vastu ja 
nõuetekohaselt utiliseerida, et kemikaale mitte laboris laiali kanda. Jalatsid (sisejalatsid) 
peavad olema kindlalt jalas ning katma varvaste osa. Pikki juukseid tuleb hoida laboris 
kinniselt. 

x Liikuge laboris ringi vaid niipalju, kui see on vajalik seoses tööülesannete täitmisega. 
Liikudes ärge kiirustage ja olge ettevaatlik, et mitte libastuda/kukkuda, samuti vältimaks 
laborinõude purunemist/ümberkukkumist. 

x Kõrgemalt riiulilt esemete võtmiseks kasutada kindlalt põrandale toetuvat lisaastet (nt 
rulltaburetti). 

x Laboris on keelatud toiduainete ja jookide hoidmine ning söömine-joomine. 

x Laboris tuleb vältida kätega näo puudutamist ja isiklike esemete asetamist tööpindadele. 
Laboris ei tohi midagi suhu panna. 

x Laboris on keelatud töötada kõrvaklappidega, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks 
isikukaitsevahendina. 

x Võrguvoolu elektri-, gaasi- või muude seadmetega, mis on kõrgendatud ohu allikad, 
võivad iseseisvalt töötada ainult vastava juhendamise/väljaõppe saanud töötajad ja 
üliõpilased. 

x UV-valgusega töötades peab kaitsma oma silmi kaitseprillide või kaitsesirmiga. Ärge 
vaadake otse UV-valgusallikasse. Käsi ja muud nahapiirkonda kaitske riiete ja 
kaitsekinnastega. Kasutage lampi nii lühikese aja vältel kui võimalik. 

x Ohtlikke töid ei tohi laboris teostada üksinda. 

x Pärast laboratoorsete tööde teostamist puhastage alati korralikult oma töölaud ning 
muud kohad, kus olete kemikaalidega töötanud. Kui kemikaale satub tööpindadele või 
põrandale, puhastage saastunud pind viivitamatult. Puhastage vahendid, mida olete 
kemikaalide käitlemisel kasutanud ning pange need tagasi nende jaoks ettenähtud kohta. 

x Laminaarkapi tööpind ja seal olevad töövahendid ja seadmed tuleb kohe peale töö 
lõpetamist steriliseerida vähemalt 15 minutit UV-kiirgusega. 

x Laborist lahkudes jäetakse isikukaitsevahendid laborisse. Vahetult enne laborist 
lahkumist peske oma käed, et mitte laiali kanda kemikaale ega laboris kasutatavaid 
bioloogilisi materjale. 



TÜ tehnoloogiainstituut 

3 
 

x Laborist viimasena lahkuv isik peab sulgema aknad, uksed ja kustutama tuled. 

x Kui märkate, et teie kolleeg või kaasüliõpilane teeb laboris teie arvates midagi valesti, 
andke sellest talle teada, samuti võite vajaduse korral informeerida töö vahetut 
korraldajat või juhendajat. 

3. Kemikaalide käitlemine 

x Kemikaalide käitlemisel tuleb enne tööde alustamist tutvuda kemikaalide 
ohutuskaartidega. Kemikaalide ohutuskaardid peavad olemas olema kõikidel 
kemikaalidel ja need peavad olema kättesaadavad töökohal (laboris), kus vastavad 
kemikaalid on kasutusel. 

x Töötajatel ja üliõpilastel tuleb jälgida kemikaalianumatel olevaid ohutusmärgiseid, mis 
on toodud LISAS 1, ning järgida vastavaid ohutusnõudeid. 

x Vältida väga ohtlike ainete (SVHC – Substances of Very High Concern) kasutamist, 
mille hulka kuuluvad 

-1A ja 1B1 kategooria kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained; 

-püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad 
ained2; 

-ained, mille kohta on teaduslike andmete alusel ja üksikjuhtumipõhiselt määratud 
kindlaks, et nad võivad avaldada inimeste tervisele või keskkonnale tõsist mõju ning 
millega võib kaasneda samaväärne oht kui eespool loetletud ainete mõju, nt 
endokriinseid häireid. 

x Sööbivate ja mürgiste kemikaalidega töötades tuleb alati kanda kitlit, kaitseprille 
ja -kindaid, vajadusel ka kemikaalikindlat põlle ning pool- või täismaski. 

x Tule- ja plahvatusohtlike, samuti ohtlike, sh mürgiste ainetega töötatakse vaid 
tõmbekapi all. 

x Töö kontsentreeritud hapetega ja tugevate alustega toimub ainult tõmbekapi all. 

x Kontsentreeritud hapete lahjendamisel tuleb hapet valada peene joana vette, mitte 
vastupidi, et hoida ära happe lokaalset ägedat kuumenemist ning anumast 
väljapurskumist. 

x Kergestisüttivaid aineid ei tohi hoida ega kasutada lahtise tule ega sädemeid andvate 
seadmete läheduses. 

x Kergestisüttivate vedelike aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtliku segu, 
seetõttu tuleb nende valamisel hoiduda lahtisest tulest vähemalt 2 m kaugusele. 

x Kui laiali on valgunud suurem kogus kemikaali, mille kokku korjamisel on oht enda ja 
teiste tervisele, teavitada maja haldurit. Vajadusel kutsuda päästeamet (tel 112) ning 
hoonest evakueeruda. 

                                                           
1 Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr. 1272/2008 (26.03.2018) 
2 Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr. 1907/2006 (26.03.2018) 
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4. Kemikaalijääkide ja ohtlike jäätmete käitlemine 

4.1. Kemikaalijäägid 
x Ohtlike, sh mürgiste ja kantserogeensete kemikaalide jäägid kogutakse laboris 

vastavatesse kogumisnõudesse — neid ei visata prügikasti ega valata kanalisatsiooni. 

x Kemikaalide jääke ei tohi mitte mingil juhul suvaliselt kokku kallata! See võib endaga 
kaasa tuua ettearvamatu keemilise reaktsiooni ja veelgi ohtlikuma aine (ainete) või 
olukorra tekkimise! 

x Kanalisatsiooni võib sattuda ainult selliste orgaaniliste ja anorgaaniliste kemikaalide 
väga lahjasid vesilahuseid, mis ei ole tule- ega plahvatusohtlikud, toksilised ega 
ohtlikud inimesele, keskkonnale ega veeorganismidele ning mis on bioloogiliselt 
kergesti lagundatavad3. 

x Kontsentreeritud happeid ja tugevaid aluseid ei tohi valada kraanikaussi. Hapete ja 
aluste jäägid tuleb ettevaatlikult lahjendada ja seejärel neutraliseerida kuni pH jääb 
vahemikku 6-9. 

x Maha valgunud hape või leelis tuleb neutraliseerida ja seejärel saastunud pind pesta. 

4.2. Klaas ja teravad esemed 
x Klaasikillud ja kasutatud ühekordseks kasutamiseks mõeldud laboriklaas kogutakse 

eraldi plastkonteinerisse. 

x Eraldi nõu, mida saab kaanega sulgeda, on teravate esemete (žileti- ja skalpelliterad, 
süstlanõelad jms) kogumiseks. 

4.3. Bioloogilised jäätmed 
x Vedelad bioloogilised jäätmed tuleb enne kanalisatsiooni valamist bioorganisme 

neutraliseeriva pesuvahendiga, nt Virkon™, desinfitseerida. Samuti tuleb 
desinfitseerida bioloogilise materjaliga kokku puutunud esemed enne nende pesemist. 

x Bioloogilise materjaliga saastunud pipetiotsikuid, kindaid ja muud taolist loetakse 
ohtlikeks jäätmeteks. 

x Tahked bioloogilised jäätmed, sh bioloogilise materjaliga saastunud söötmed, 
kogutakse spetsiaalsesse kollase värviga markeeritud tugevast materjalist ohtlike 
bioloogiliste jäätmete kotti. 

4.4. Ohtlike jäätmete märgistamine4 
x Märgistus ohtliku jäätme pakendil peab olema eesti keeles, selgesti loetav ja 

kulumiskindel. 

x Märgistusele kantav teave: jäätmekood (HP1-HP15)5, jäätme täpsustatud nimetus, 
jäätmetekitaja nimi. Kui kemikaalijäätmed ei erine oluliselt oma koostiselt ja omadustelt 
sellest ainest või valmistisest, millest põhiline osa jäätmetest on moodustunud, siis 
kantakse pakendile ka tulenevalt ohtlikkust põhjustavatest ainetest (kemikaalidest) 
vastavad ohupiktogrammid, ohulaused ja hoiatuslaused.4 

                                                           
3 Tartu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (26.03.2018) 
4 Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord, https://www.riigiteataja.ee/akt/13358009?leiaKehtiv 
(22.03.2018) 
5 Komisjoni määrus (EL) nr. 1357/2014 (23.03.2018) 
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x Tahkete ainete jäätmete kogumiseks on soovitatav kasutada ainest tühjaks saanud 
originaalpakendeid. 

x Kui jäätmete kogumisnõu saab täis, tuleb sellest teada anda hoone haldurile, kes 
korraldab ohtlike jäätmete äraveo. Ohtlike jäätmete ära andmine toimub ruumis 
Nooruse 1-034 (vastav silt ruumi uksel). 

x Jäätmekäitlust Tartu Ülikooli hoonetes ja territooriumitel reguleerib 
jäätmekäitluseeskiri. 

5. Tõmbekapi kasutamine 

x Enne tõmbekapi all tööle asumist kontrollida tõmbe toimivust. 

x Töötamise ajal seada tõmbekapi esiplaat võimalikult alumisse asendisse, et äratõmme 
oleks maksimaalne. 

x Tõmbe all töötamisel kasutada isikukaitsevahendeid (prillid, kindad, kaitsepõll, 
respiraator vms), eriti pöörata sobivate kaitsevahendite kasutamisele tähelepanu ohtlike, 
sööbivate ja/või mürgiste ainete käitlemisel. 

x Töötamiseks mittevajalikke seadmeid ja kemikaale ei ole lubatud tõmbekapis hoida. 

x Tõmbekapp ei ole ette nähtud laborinõude ja ohtlike kemikaalijääkide pikemaajaliseks 
hoidmiseks. 

6. Töötamine klaasnõudega 

x Klaas, kvarts ja muud keraamilised materjalid on (reeglina) haprad. Klaasi ja kvartsi 
purunemisel tekkinud servad on teravad! Et vältida klaasi ja kvartsi purunemist, ärge 
kasutage neid käideldes liigset jõudu. 

x Klaasnõu purunemisel koristada koheselt ettevaatlikult end vigastamata killud. 
Laialivalgunud aine korjata kokku laboris selleks ettenähtud vahenditega, vajadusel 
paluda teistel end aidata. Väikeste kildude koristamisel kasutada märga paberit. 

x Kummivooliku toru või mõne klaaseseme otsa ajamisel ja ära võtmisel tuleb vajadusel 
see märjaks teha või määrida sobiliku määrdega kummivooliku siseseina. Käte 
kaitsmiseks kasutada sisselõike- ja torkekindlaid kaitsekindaid. 

7. Elektriseadmetega töötamine 

x Enne seadmetega (ka mitte-elektrilistega) tööle asumist tuleb tutvuda põhjalikult nende 
kasutus- ja ohutusjuhendiga. Ärge alustage tööd seadmetega, mille käsitlemiseks te ei 
ole saanud väljaõpet. 

x Enne elektriseadme võrku ühendamist veenduda, et võrku ühendatav seade on välja 
lülitatud ja töö algasendis. 

x Enne elektriseadme kasutamist veenduda, et pistikupesa, elektriseadme juhe ja pistik on 
vigastamata ning seade sobib tööks võrgupingega ja et sellel on nõuetekohane maandus. 
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x Elektriseadmeid sisse või välja lülitades hoiduda teise käega puudutamast maandatud 
metallesemeid. 

x Võrku ühendatud elektriseadet ei tohi katsuda märgade kätega. 

x Kui elektriseadme kasutamisel on tunda kõrbelõhna, on näha sädemeid või esineb 
seadme või mõne tema osa ootamatu kuumenemine või ilmneb mingi uus kummaline 
heli, tuleb töö viivitamatult ohutult katkestada, seade välja lülitada ja toitejuhe 
vooluvõrgust eemaldada. Vajadusel informeerida sellest töö vahetut korraldajat või 
juhendajat. 

x Põlev elektriseade eemaldada vooluvõrgust. Võimalusel teha seda seadet puudutamata, 
elektrikilbist või vajutades erakorralise elektrikatkestuse nuppu. 

x Mingil juhul ei tohi põlevat elektriseadet kustutada veega! Kustutamiseks kasutada 
kustutustekki või CO2 kustutit. 

x Kui seade toimib töötamisel teisiti kui tavapäraselt, võib tegemist olla seadme tehnilise 
rikkega. Sellistel juhtudel lülitada võimalusel seade välja või võtta juhe vooluvõrgust 
välja ning teavitada koheselt töö vahetut korraldajat või juhendajat. 

x Ettevaatust kuumade elektriseadmetega: elektripliidid, kuivatuskapid, pressid jne. 
Klaasnõusid sisse lülitatud kuivatuskappi pannes tuleb hoiduda kapis olevate nõude ja 
kapi sisemuse metallriiulite ja seinte puudutamisest! Käte põletamisel jahutada käed 
kiiresti külma voolava vee all ja kasutada vajadusel põletusvastast geeli. 

8. Gaasipõleti ja piirituslambi kasutamine 

x Gaasipõleti ega piirituslambiga ei ole lubatud asuda tööle enne ohutuse ja seadme 
käsitsemise alast juhendamist. 

x Gaasipõleti ega piirituslambiga ei tohi töötada pikkade lahtiste juustega. 

x Avastades, et gaasipõleti leek on kustunud, vabastada koheselt põleti päästik. 

x Põleva gaasipõleti ega piirituslambi kohale mitte kummarduda. 

x Jälgida, et gaasipõletiga või piirituslambiga töötades ei oleks läheduses süttida võivaid 
gaase, vedelikke ega tahkeid aineid. 

x Lahtist tuld ei tohi jätta järelvalveta! 

x Laborist lahkudes tuleb veenduda, et gaasipõleti päästik on vabastatud asendis ja gaasi 
ei leki. 

9. Balloonigaasi kasutamine 

x Gaasiballoonid peavad olema kindlalt fikseeritud ja eemal soojusallikatest. Eriti 
toksilised ja korrosiivsed gaasid nagu Cl2 ja HCl peavad asuma äratõmbega varustatud 
kappides. 

x Balloonigaasidega ei ole lubatud asuda tööle enne vastavat juhendamist. 

x Enne tööle asumist tuleb kontrollida gaasivoolikute ja -ühenduste seisukorda ja jälgida 
seda ka töötamise ajal. 
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x Lekke avastamisel teavitada sellest juhendajat, et likvideerida leke. 

x Enne töö alustamist veenduda, et rõhunäit gaasiballoonil ei ole langenud alla lubatud 
piiri, mis viitab uue ballooni tellimise vajadusele. Kui rõhunäit on langenud alla lubatud 
piiri, teavitada sellest vahetut töö korraldajat või juhendajat. 

x Tuleb silmas pidada, et üks balloon võib varustada gaasiga ühte või gaasitrassi kaudu 
mitut seadet. Kui balloonigaas varustab ühte seadet, reguleeritakse gaasivoolu balloonil 
oleva reduktori kaudu ja töö lõpetamisel tuleb sulgeda ka ballooni kraan. Kui balloon 
varustab gaasitrassi kaudu mitut seadet, toimub gaasivoolu reguleerimine lokaalsetel 
gaasi väljavõtupaneelidel olevate reduktorite kaudu töökohal ja töö lõpetamisel sulgeda 
gaasivool ainult töökohal olevalt paneelilt. 

10. Juhised käitumiseks õnnetusohu või tulekahju korral 

x Teavitage õnnetusohust ja/või tulekahjust koheselt nii töökaaslasi kui ka töö vahetut 
korraldajat või struktuuriüksuse juhti. 

x Töötajad peavad tõsise ja ähvardava õnnetusohu korral võtma tarvitusele abinõud 
vastavalt oma teadmistele ja kättesaadavatele tehnilistele vahenditele võimalike 
tagajärgede vältimiseks, kui see ei ohusta töötaja elu ega tervist. 

x Tõsise ja ähvardava ohu korral peavad ohtu sattunud inimesed lahkuma oma töökohalt 
või ohualalt kiiresti ja ohutult evakuatsioonipääsusid kasutades. 

x Töötajad ja üliõpilased peavad tulekahju korral oskama tulekustutusvahendeid 
kasutada. See eeldab, et enne tööde alustamist on neile läbi viidud tuleohutusalane 
juhendamine. 

x Vedelike süttimisel tuleb võimalusel esmalt takistada õhu juurdevool laborisse ning 
kustutada kustutusvahenditega lahtine leek. Veega võib kustutada vaid veega 
piiramatult segunevaid vedelikke (etanool). Muudel juhtudel kasutada kustutamiseks 
tulekustutustekki või CO2 kustutit. 

x Tulekahju avastanud töötaja/üliõpilane informeerib tulekahjust ohukolde ligidal olevaid 
inimesi, helistab hädaabinumbrile 112, ülikooli valvekeskuse numbrile (737)5111 ning 
tegutseb vastavalt tuleohutusalase juhendamise käigus saadud teadmistele ja oskustele. 

11. Käitumine õnnetuse korral 

x Esmaabi tuleb anda ennast ohtu seadmata. Vajadusel kutsuda abi, tõsisemate õnnetuste 
puhul helistada 112 ja järgida päästeoperaatori juhiseid. 

x (Töö)õnnetusest teavitab kannatanu või õnnetuse pealtnägija esimesel võimalusel töö 
vahetut korraldajat, töökeskkonnavolinikku või struktuuriüksuse juhti ja töökeskkonna 
peaspetsialisti. Vajadusel kutsuda abi. Üliõpilane teavitab õnnetusest viivitamatult 
juhendajat ning vastavalt õnnetusele võetakse tarvitusele vajalikud abinõud. 

x Raske või surmaga lõppenud tööõnnetuse korral hoitakse töökoht ja seadmed 
puutumatuna kuni tööinspektsiooni esindaja või politsei saabumiseni ja nendelt töö 
jätkamiseks loa saamiseni. 
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x Kui seadmeid või töökohta ei ole võimalik puutumatuna hoida, tuleb nende seis 
õnnetuse toimumise hetkel jäädvustada. 

11.1. Esmaabi (sööbivate) ainete ihule sattumise korral 
x Happe või leelise sattumisel nahale tuleb kahjustunud kohta koheselt pesta suure hulga 

veega. 

x Kemikaalide sattumisel silma tuleb silma koheselt loputada suure hulga voolava veega. 
Kasutada silmadušši, kui see on käepärast. 

x Sööbivate ainete sattumisel silma tuleb silma koheselt loputada suure hulga voolava 
veega ning pöörduda arsti poole. 

x Tugevate hapete ja kontsentreeritud nõrkade hapete või leeliste sattumisel suhu, tuleb 
suud loputada veega. 

x Vajadusel kasutada enese veega uhtumiseks hädaabidušši. 

11.2. Esmaabi põletuse korral 
x Nahapõletuse korral tuleb kahjustatud kohta (kui ei ole tegemist lahtise haavaga) hoida 

külma voolava vee all umbes 15-20 minutit, et leevendada valu ja vältida koe edasist 
kahjustumist. 

x Peale esmast nahapõletuse jahutamist võib kasutada olemasolevaid põletusvastaseid 
vahendeid (kui ei ole tegemist lahtise haavaga). 

x Tõsisemate põletuste korral pöörduda peale esmast jahutamist koheselt arsti poole või 
kutsuda kiirabi (tel 112). 

11.3. Esmaabi mürgistuste korral 
x Mürgiste gaasidega töötamisel uimasust või peapööritust (vms mürgistustunnuseid) 

tundes tuleb koheselt minna värske õhu kätte ning teavitada juhtunust töö vahetut 
korraldajat/juhendajat. 

x Gaasimürgistuse korral toimetada kannatanu koheselt värske õhu kätte, vabastada ta 
hingamisteed ning eemaldada hingamist takistavad riided. Edasine esmaabi oleneb sisse 
hingatud gaasi omadustest ja kogusest ning vastavalt olukorrale pöörduda kas töö 
vahetu korraldaja, juhendaja või arsti poole, vajadusel kutsuda kiirabi (tel 112). 

x Ka teiste kemikaalimürgistuste puhul oleneb esmaabi konkreetsest ainest. Seetõttu tuleb 
enne iga konkreetse ainega töötamist tutvuda selle aine omaduste, toksikoloogilise info 
ja esmaabiga. 

11.4. Esmaabi lõikehaavade korral 
x Haav puhastada voolava veega. 

x Kui haavast voolab rohkesti verd, tuleb peale siduda steriilne rõhkside või suruda 
haavapadjakesega kaetud haavale kuni verejooks lakkab. 

x Puhastatud haavale tuleb panna sobivas suuruses haavapadjakesega plaaster või side. 

x Kui verejooksu ei õnnestu peatada või haav vajab õmblemist, kutsuda kiirabi või 
pöörduda haigla erakorralise meditsiini osakonda.  
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12. Kasutatud allikad 

Käesoleva juhendi koostasid Anna-Liisa Peikolainen, Regina Maruste ja Petri-Jaan Lahtvee 
võttes aluseks TÜ keemiainstituudi, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ning 
Chalmersi Tehnikaülikooli keemia- ja bioloogilise tehnoloogia osakonna (Department of 
Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of Technology) ohutusjuhendid 
ning Eesti Vabariigis kehtivad regulatsioonid.  
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LISA 1- Ainete ohumärgised 

Ainete ohumärgised (GHS hazard pictograms) ja ohulaused alates 01.12.2010 (valmististel 
alates 01.06.2015). 1,6,7 (Määrus (EÜ) nr 1272/2008) ning võimalikud hoiatuslaused ohu 
ennetamise kohta 

 

Ebapüsiv lõhkeaine. 
Plahvatusohtlik; massiplahvatusoht. 
Plahvatusohtlik; suur laialipaiskumisoht. 
Plahvatusohtlik; süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht. 
Süttimis- või laialipaiskumisoht. 
Kuumenemisel võib plahvatada. 
Süttimise korral massiplahvatusoht. 
Ettevaatusabinõud 
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. 
Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist. 
Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. 
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte 
suitsetada. 
Niisutada ...-ga. 
Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada. 
Hoida kriimustamise/põrutuse/…/hõõrdumise eest. 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 

 

Eriti tuleohtlik gaas; tuleohtlik gaas. 
Eriti tuleohtlik aerosool; tuleohtlik aerosool. 
Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. 
Eriti tuleohtlik vedelik ja aur; väga tuleohtlik vedelik ja aur; tuleohtlik vedelik ja 
aur. 
Tuleohtlik tahke aine. 
Kuumenemisel võib süttida. 
Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest. 
Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida; 
kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase. 
Isekuumenev; võib süttida. 
Ettevaatusabinõud 
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte 
suitsetada. 
Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. 
Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. 
Hoida pakend tihedalt suletuna. 
Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-/…/seadmeid. 
Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. 
Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. 
Hoida eemal rõivastest/…/süttivast materjalist. 
Hoida üksnes originaalpakendis. 
Hoida õhuga kokkupuute eest. 
Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest. 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 

                                                           
6 GHS pictograms http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html (22.10.2013) 
7 Hoiatuslaused http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/klassifitseerimine-margistamine-ja-pakendamine/lisainfo/hoiatuslaused.html 
(22.10.2013) 
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Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada. 
Hoida igasuguse kokkupuute eest veega, vastasel juhul reageerib ägedalt ja võib 
põhjustada hetkpõlemise. 
Käidelda inertgaasis. Hoida niiskuse eest. 

 

Oksüdeerija; võib põhjustada süttimise või soodustada põlemist. 
Tugev oksüdeerija; võib põhjustada süttimise või plahvatuse. 
Oksüdeerija; võib soodustada põlemist. 
Ettevaatusabinõud 
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte 
suitsetada. 
Hoida eemal rõivastest/…/süttivast materjalist. 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 
Kanda tule-/leegikindlat/tule levikut aeglustavat rõivastust. 
Rakendada ettevaatusabinõusid, et vältida segunemist põlevainetega …. 
Hoida reduktsiooniklapid rasvast ja õlist puhtad. 

 

Rõhu all olev gaas. 
Sisaldab rõhu all olevat gaasi; kuumenemisel võib plahvatada. 
Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada külmapõletusi või –kahjustusi. 
Ettevaatusabinõud 
Külmutatud gaasi korral kanda külmakaitsekindaid/kaitsemaski/kaitseprille. 

 

Võib söövitada metalle. 
Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. 
Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 
Ettevaatusabinõud 
Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. 
Hoida üksnes originaalpakendis. 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 
Pärast käitlemist pesta hoolega …. 

 

Allaneelamisel, nahale sattumisel, sissehingamisel mürgine. 
Allaneelamisel, nahale sattumisel, sissehingamisel surmav. 
Ettevaatusabinõud 
Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 
Pärast käitlemist pesta hoolega …. 
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. 
Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. 
Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. 
Kanda hingamisteede kaitsevahendeid. 

 

Allaneelamisel kahjulik. 
Nahale sattumisel kahjulik. 
Sissehingamisel mürgine. 
Põhjustab nahaärritust. 
Võib tekitada allergilist nahareaktsiooni. 
Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 
Võib põhjustada unisust või peapööritust. 
Ettevaatusabinõud 
Pärast käitlemist pesta hoolega …. 
Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 
Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia. 
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Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. 

 

Sissehingamisel võib tekitada allergiat, astma sümptomeid või hingamisraskusi. 
Võib kahjustada elundeid; kahjustab elundeid. 
Võib põhjustada geneetilisi defekte; arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte. 
Võib põhjustada vähktõbe; arvatavasti põhjustab vähktõbe. 
Võib kahjustada viljakust või loodet; arvatavasti kahjustab viljakust või loodet. 
Allaneelamisel või hingamisteedesse sattudes võib olla surmav. 
Ettevaatusabinõud 
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. 
Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist. 
Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. 
Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. 
Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. 
Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. 
Pärast käitlemist pesta hoolega …. 
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. 

 

Väga mürgine veeorganismidele; väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise 
toimega; mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. 
Ettevaatusabinõud 
Vältida sattumist keskkonda. 

 


