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Käsiraamat ohtlike kemikaalide kohta tarbijatoodetes valmis Kodanike Euroopa sõpruslinnade
meetme projekti „Ohutu jätkusuutlik kodanike ühiskond -Safe Sustainable Citizens Society“
tulemusena. Projekti eesmärk oli kemikaaalide alase info ja kogemuste vahetus PõhjamaadeRootsi ja Soome ning Balti Keskkonnafoorumi ekspertide kaasabil Eesti, Läti ja Leedu
tarbijaorganisatsioonide aktiivile nende teadlikkuse suurendamiseks ja nende kaasamiseks saadud
informatsiooni levitamisel teistele tarbijatele, et muutuksime EKL aktiivseteks kodanikeks.
Selles käsiraamatus keskendutakse eriti problemaatilistele ainetele, hormoonsüsteemi
kahjustavatele kemikaalidele, viidatakse tehtud uuringutele ja infomaterjalidele.
Rõhutame, et tarbijatel on õigus ja kohustus teada, millised ohtlikud ained võivad kuuluda meie
igapäevaste tarbijatoodete koostisesse.
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1. Kemikaalid meie ümber
Kemikaalid on elu ehituskivid. Neid leidub kõikjal meie ümber ja kõigis toodetes, mida ostame.
Inimesed ja loomad koosnevad keemilistest ainetest, toiduvalmistamine põhineb keemial, haiguste
ennetamiseks ja ravimiseks kasutatavad ravimid on valmistatud keemilistest ainetest ning isegi päike,
mis teeb elu Maal võimalikuks, koosneb keemilistest ainetest.
Tarbekeemia ja kõikvõimalikud keemiatööstuse tooted ümbritsevad meid peaaegu kõikjal. Ka
koduses majapidamises puutume me nendega pidevalt kokku: pesu- ja puhastusvahendid, värvid ja
lakid remontimisel, mürkkemikaalid kahjurite tõrjel. Paljud nendest sisaldavad keskkonnale ja
inimese tervisele ohtlikke aineid.
Kemikaalid võivad olla looduslikku päritolu (taimsed ja loomsed ained) ning inimese poolt
tööstuslikult sünteesitud / toodetud kemikaalid
Täpset globaalsel turul olevate kemikaalide arvu ei ole teada, kuid Euroopa Liidu kemikaalimääruse
REACH eelregistreerimise nõude kohaselt on eelregistreeritud 43 972 keemilist ainet. See on
ligikaudne globaalses kaubanduses olevate kemikaalide arv.

2. Ohtlikud kemikaalid
Mõnede kemikaalide puhul on juba tõestatud, et need on ohtlikud inimestele ja keskkonnale ja
nende kasutamine on keelatud Euroopa Liidus või mujal maailmas, teised on loetletud kui võimalikud
ohtlikud kemikaalid ja nende kasutamine on piiratud teatud toodetes (laste mänguasjades ja
kosmeetikatoodetes) . On olemas ka mõningaid tõendeid selliste ainete kohta, mis võivad olla
ohtlikud, kuid olulisi teaduslikke tõendeid siiani siiski ei ole.
Ohtlike kemikaalide otsene/kohene mõju:


kahju elusloodusele –inimesed, taimed, putukad jne: nahaärritused, allergia keemiatoodete
kasutamisel, taimede ja putukate hävimine tarbekeemiajääkide sattumisel loodusesse



veereostus, nt kui keemiatoodete jäägid satuvad üldkanalisatsiooni;



mullareostus, nt kahjustumine õli või bensiiniga;



õhu reostus keemiatoodete kasutamisel tekkivate ohtlike aurude tõttu;

Pikaajaline mõju:


ohtlike ainete kogunemine keskkonnas, nt kalade rasvkoesse, sealt jõuavad need ained ka
inimese toidulauale;



kemikaalid võivad oma püsivate omaduste tõttu liikuda tekkeallikast väga kaugele, nt Arktika
õhku, vette ja pinnasesse (DDT-d on leitud pingviinide rasvkoest, kus seda pole iial kasutatud)



tekivad pöördumatud terviseprobleemid, nt võivad põhjustada või soodustada vähi
tekkimist, põhjustada viljatuse probleeme või kahjustada immuunsüsteemi



võivad kahjustada meie hormoonsüsteemi

Kõik kemikaalid ei ole ohtlikud, kuid on sünteesitud palju kemikaale, mis on ohtlikud. Neid
kasutatakse paljudes tarbetoodetes, et anda neile soovitud omadusi, nagu näiteks lõhn, värvus,
elastsus, säilivus, vee- ja tulekindlus jne.
Kas olete kunagi mõelnud, miks on laste mänguasjad nii elastsed ja värvikad, kuidas saavad
diivanikate, riided ja jalatsid olla niiskust ja mustust hülgavad, miks on televiisor ja sülearvuti
tulekindlad?
Meeldiva lõhna annavad mitmed lõhnaained k.a. muskusühendid.
Kodukeemia toodete värvuse annavad mitmesugused värvained.
Üleriiete ja jalatsite vetthülgavus saavutatakse perfluoroühendite abil. Ka praepannide
mittenakkuvus on saavutatud perfluoroühendite abil.
Mänguasjade elastsus saavutatakse ftalaatide abil.
Kosmeetikatoodete säilivus saavutatkse parabeenide ja teiste säilitusainete abil.
Toodete antibakteriaalsuseks kasutatakse tinaorgaanilisi aineid.
Koduelektoonika toodete tulekindlus saavutatakse broomitud leegiaeglustite abil.
Euroopa Liidus on hulgaliselt õigusakte, mis reguleerivad toodete ohutust ja nendes sisalduvaid
kemikaale. Mitmed tervise- ja keskkonnaohtlikud ained on tarbijatoodetes lubatud ainult koos
piirangutega.
Siiski kasutatakse väga paljusid ohtlikke kemikaale toodetes seatud piirkontsentratsioonidest
allapoole jäävates kogustes ning tarbijatel on õigus teada, millised ohtlikud ained toote koostisesse
kuuluvad. Teaduslikud uuringud on näidanud, et ka väikesed, alla piirkontsentratsiooni jäävad ohtlike
kemikaalide kogused põhjustavad olulisi terviserikkeid. Probleem on ka selles, et ohtlikke aineid
leidub üliväikestes kogustes paljudes toodetes, mida me iga päev kasutame. Seetõttu me puutume
kokku suhteliselt suure hulga erinevate ainetega. Ohtlike ainete üksikkogused või –
kontsentratsioonid on tavaliselt väga väikesed ning seetõttu ei tunneta me nendega kokkupuudet.
Kuid kemikaalide omavahelistest kombineeritud kokkupuudetest võivad tuleneda palju tugevamad
või teistsugused tagajärjed kui neil on üksikuna.

Mõningaid ohtlikke aineid on lubatud kasutada ainult kuni teatud piirkontsentratsioonini, kuna
nendest tulenevat terviseriski saab kontrollida ja ära hoida ohutusnõuete täitmisel, näiteks kinnaste
kandmisel või vältides allaneelamiseks mitte mõeldud toote sattumist organismi. Kui tooted on
klassifitseeritud ohtlikeks, on tootjal kohustus anda kaasa juhtnöörid (kasutusjuhend) toote ohutuks
kasutamiseks.
Siiski, oht tervisele võib ilmneda kokkupuutest ainete segudega ja mitmetest erinevatest allikatest
tulenevast kombineeritud kokkupuutest. Tavaliselt kontrollitakse kemikaali mõju inimesele ühe
kemikaali kaupa. Kuid tegelikkuses puutume me iga päev kokku mitmete kemikaalidega.
Praegusel ajal ei ole veel täpselt teada, kuidas ained üksteist mõjutavad ja mil määral üksikute ainete
mõju üksteisega kokkupuutel muutub. Kokkupuude ainete segudega võib põhjustada negatiivseid
mõjusid isegi juhul, kui aine segus sisalduvate üksikute ainete kokkupuutest tulenevat riski
hinnatakse ohutuks.

3. Väga ohtlikud ained
Aineid, mis võivad avaldada rasket mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, võib määratleda väga
ohtlike ainetena. Need on eelkõige kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained
ning püsivate ja bioakumuleeruvate omadustega ained. Teised, samaväärselt ohtlikud ained on
näiteks endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid.
Kui aine on ELis ametlikult määratletud väga ohtliku ainena, kantakse see kandidaatainete loetellu.
See loetelu annab tarbijatele ja ettevõtjatele teavet selle kohta, milliseid kemikaale käsitatakse väga
ohtlike ainetena.
Ettevõtjatel, kes valmistavad või impordivad tooteid, mis sisaldavad selliseid aineid
kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, on teatavad õiguslikud kohustused. Nad peavad toodete
saajatele teatama aine esinemisest ja selle ohutust kasutamisest. Samuti peavad nad teavitama
tarbijaid, kes seda teavet küsivad..
Kandidaatainete loetellu kantud ained võidakse kanda autoriseerimisloetellu. See tähendab, et
pärast teatud kuupäeva ei tohi ettevõtjad ohtlikku ainet turustada ega kasutada, kui seda ei ole
autoriseeritud. Autoriseerimise üks põhieesmärke on väga ohtlike ainete kasutamise järkjärguline
lõpetamine, kui see on võimalik.
Euroopa Kemikaaliamet ECHA avaldab teavet tarbekaupades väga ohtlike ainete esinemise kohta,
koondades registreerimistoimikutes ning kaupade importijatelt ja tootjatelt saadud teatistes
sisalduva teabe.
http://echa.europa.eu/et/chemicals-in-our-life/which-chemicals-are-of-concern/svhc
Hoidke end ECHA veebisaidi abil vajaliku teabega kursis. Leiate sellelt teavet keemiliste ainete kohta,
mis on REACH-määruse alusel seni registreeritud, samuti selliste kemikaalide kohta, mis on teatud
viisil klassifitseeritud ning mis peavad olema märgistatud ja spetsiaalselt pakendatud. Seda teavet

ajakohastatakse pidevalt, et teie käsutuses oleksid kõik andmed, mis on vajalikud teie ohutuse
tagamiseks.
Info ECHA veebilehelt väga ohtlike ainete kohta:

Kantserogeensed, mutageensed ja/või reproduktiivtoksilised ained (CMR-ained)
Need kemikaalid on inimtervisele väga ohtlikud: need võivad muuta geene (DNAd), tekitada rakkude
vohamist (vähki) või häirida organismi sugulist arenemist. CMR-ainetel on mitmesugused
ohutasemed. Kõige ohtlikumad võidakse inimkogemuse ja loomkatsete alusel nimetada väga
ohtlikeks aineteks.
Ftalaatide rühma kuuluvad ained on maailmas kõige sagedamini kasutatavad plastifikaatorid.
Teatavad ftalaadid on klassifitseeritud sigivust kahjustavate ainetena ja mitu neist, sealhulgas
DEHP, DBP, BBP ja DIBP, on kantud VOA kandidaatainete loetellu. Neid ftalaate leidub
mitmesugustes sise- ja välistingimustes kasutatavates toodetes, sealhulgas põranda- ja
katusekattematerjalides, juhtmetes, kaablites, voolikutes ja kaetud kangastes, näiteks kottide
ja raamatukaante valmistamiseks kasutatavas tehisnahas.

Püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised kemikaalid
Aineid, mida on raske lagundada (püsivad), mis akumuleeruvad elusorganismides
(bioakumuleeruvad) ja mis on toksilised, nimetatakse PBT-aineteks. Mõned ained võidakse
määratleda ka väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainetena (vPvB). PBT- ja vPvB-ainete
pikaajalist mõju on keeruline prognoosida. Kui need ained on juba keskkonda hajunud, on
kokkupuudet nendega väga raske vältida. Nad võivad koguneda taimedes, loomades ja lõpuks ka
inimestes. Nad võivad saastata ka kõrvalisi piirkondi.
Broomitud leegiaeglustit HBCDD (heksabromotsüklododekaan) kasutatakse
polüstüreentoodetes – peamiselt hoonete soojustusplaatides ja -paneelides,
pakkematerjalides ning elektrooniliste ja elektriliste seadmete plastkorpustes. Samuti
kasutatakse seda tekstiilkatetes, peamiselt pehmes mööblis ja sõidukiistmetes, eesriietes,
sealhulgas kardinates ja ruloodes, madratsiriides ning siseruumide ja autotekstiilides. See aine
kavatsetakse nüüd kogu maailmas keelata, sest see on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline ning
võib läbida keskkonnas pikki vahemaid. Näiteks on seda leitud koguni Arktikas elavates
loomades. Aine ohtlikud omadused põhjustavad tõenäoliselt märkimisväärset kahju nii
inimeste tervisele kui ka keskkonnale kõikjal maailmas.

Samaväärselt ohtlikud ained
Need on kemikaalid, mille kohta on olemas andmed, et nad võivad avaldada inimeste tervisele või
keskkonnale rasket mõju, põhjustades samaväärset ohtu nagu CMR- ja PBT-ained. Nende hulka
kuuluvad teatavad endokriinseid häireid põhjustavad ained ja hingamisteede sensibilisaatorid, mida
hinnatakse juhtumipõhiselt.
4-tert-oktüülfenooletoksülaadid kuuluvad nende paljude endokriinseid häireid põhjustavate
ainete hulka, mis on keskkonnaprobleemidega seoses määratletud väga ohtlike ainetena.
Keskkonnas lagunevad nad 4-tert-oktüülfenooliks, mille puhul on tõendatud, et see põhjustab

kaladel endokriinseid häireid. Neid ained kasutatakse mitmesugustel otstarvetel, muu hulgas
värvides ning meditsiinitoodetes ja -seadmetes. Kuna 4-tert-oktüülfenooletoksülaatide mõju
keskkonnale peetakse võrreldavaks PBT-ainete mõjuga, loetakse neid samaväärselt ohtlikeks
aineteks.

Pikenev loetelu
Kandidaatainete loetelu avaldab ECHA ja seda ajakohastatakse iga kuue kuu järel. ELi tasandil väga
ohtlike ainetena määratletud ainete ametliku loetelu aluseks on liikmesriikide asutuste või ECHA
ettepanekud, laialdane avalik arutelu ja teaduslik rangus otsustusprotsessis. Väga ohtlike ainete
tegevuskava eesmärk on kanda kõik asjakohased praegu teadaolevad väga ohtlikud ained 2020.
aastaks kandidaatainete loetellu.

4. Hormoonsüsteemi kahjustavatest kemikaalidest.
Viimase 20 aasta jooksul on kasvanud hormonaalsete häirete ja haiguste sagenemine ning selle taga
võivad olla inimese sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad kemikaalid
Sisesekretsioonisüsteem reguleerib paljusid kehas toimuvaid protsesse, sealhulgas paljunemist,
ainevahetust, kasvu, soolade ja vee tasakaalu ning südametegevust.
Hormoonsüsteemi (endokriinsüsteemi) kahjustavad kemikaalid (EDC – endocrine distrupting
compounds) on ained, mis häirivad hormoonsüsteemi funktsioone, käitudes nagu endogeensed
hormoonid. Nad võivad põhjustada erinevaid terviseprobleeme ka muidu terves organismis, tema
järglastel või (alam)populatsioonides.
Hormoonsüsteemi kahjustajad sekkuvad hormoonsüsteemi toimimisse vähemalt kolmel erineval
moel:


imiteerides loomulikul teel toodetud hormoonide, näiteks östrogeen ja testosteroon,
toimet; toovad kehas esile samalaadseid keemilisi reaktsioone.



blokeerides hormooniretseptoreid; takistavad hormoonide normaalset tegevust/toimet.



mõjutades hormoonide sünteesi, transporti, ainevahetust ja hormoonide eritumist; muudavad
loomupäraste hormoonide kontsentratsiooni.

On kahte liiki aineid, mis võivad põhjustada sisesekretsiooni häireid:


Loomulikud hormoonid



Inimeste poolt loodud ained, kuhu kuuluvad: sünteetiliselt toodetud hormoonid ja inimese
poolt sünteesitud kemikaalid.

Rohkem teavet leiab:
o

World Health Organization ja European Commission

Hormoonsüsteemi kahjustavad kemikaalid muudavad organismi loomulike hormoonide
kontsentratsiooni ja kutsuvad esile mitmeid terviseprobleeme. Ning neid seostatakse selliste
probleemidega nagu halvenev sperma kvaliteet, viljatus, sagenenud diabeet, vähioht, rasvumine jne
Dokument, mis annab globaalse staatuse teaduslikult põhjendatud teadmistest EDCdega kokkupuute ja nende mõju kohta :
Group of experts for the United Nations Environment Programme (UNEP) and WHO (2013) State of
the Science of Endocrine Disrupting Chemicals-2012 An assessment of the state of the science of
endocrine disruptors http:// www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

Me puutume kokku EDC-dega:
1) sissehingatava õhu kaudu - siseõhu ja selles leiduva tolmu kaudu, mis võib sisaldada EDC-sid, mis
on eraldunud tarbetoodetest nagu näiteks toidupakendid, mööbel, elektroonikavahendid, tekstiilid ja
teised igapäevatooted;
2) läbi väliskeskkonna (vesi, õhk, muld, tolm), aga ka toidu kaudu, kuhu mõningad EDC-d kogunevad;
3) nahaga kokkupuutel, läbi naha imendudes;
4) lapsed võivad EDC-dega kokku puutuda juba läbi platsenta ja emapiima

Hormoonsüsteemi (endokriinsüsteemi) kahjustavate kemikaalide õiguslik
olukord

1)

Biotsiidide kohta kehtib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 528/2012
, mille Artiklis 19 punkt 4 sätestab: 4. Luba ei anta biotsiidi turul
kättesaadavaks tegemiseks elanikkonna poolt kasutamise eesmärgil, kui (d)
sellel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused.

Artikkel 5 punkt 3 Komisjon võtab hiljemalt 31. detsembril 2013 kooskõlas artikliga 83 vastu
delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks teaduslikud kriteeriumid endokriinseid häireid
põhjustavate omaduste määratlemiseks,(Kuid see on viivitunud, sest Euroopa Komisjon otsustas teha
seiteks tagajärgede analüüsi). Euroopa seadusandluses puuduvad hetkel kokkulepitud kriteeriumid
tõestamaks, kas keemiline aine on EDC

2) Taimekaitsevahendite määrus 1107/2009
LISA II
3.6.5. Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult juhul, kui ... ei leita sellel
olevat endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi …
Hiljemalt 14. detsembril 2013 esitab komisjon alalisele toiduahela ja loomatervishoiu komiteele
meetmete projekti seoses konkreetsete teaduslike kriteeriumidega endokriinseid häireid
põhjustavate omaduste määratlemiseks

3) Kosmeetikatoodete määrus 1223/2009
Artikkel 15
4. Kui ühenduse või rahvusvaheliselt kokkulepitud kriteeriumid endokriinset häiret põhjustavate
ainete kohta on kättesaadavad, või hiljemalt 11.jaanuaril 2015, vaatab komisjon määruse seoses
endokriinset häiret põhjustavate ainetega uuesti läbi

Euroopa Komisjoni ekspertide poolt on koostatud nimekirjad kemikaalidest, millel kahtlustatakse
endokriinsüsteemi kahjustavaid omadusi
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/substances_en.htm
Kandidaatide nimekirjas on 553 ainet.
Selged ja kindlad tõendid endokriinse mõju kohta on praegu 66 ainel (need on nimetatud 1.
kategooria aineteks)
118 ainet on prioriteetsete ainete nimekirjas.

5. Euroopa Liidu kemikaalimäärus REACH, endokriinsüsteemi
kahjustavad kemikaalid ja SIN nimekiri

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) on Euroopa
Liidu määrus, mis on loodud parandamaks võimalusi kaitsta inimese tervist ja keskkonda
kemikaalidest tuleneva ohu osas.
Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals (REACH)
REACH MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006, kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja
piiramise kohta.
Väga ohtlikeks aineteks REACH määruse mõistes nimetatakse aineid, mis võivad kuuluda
autoriseerimisele (kandidaatainete loetelu) . Väga ohtlikud on järgmised ained:
• 1A ja 1B kategooria kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained;
• püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained
• ained, mille kohta on teaduslike andmete alusel ja üksikjuhtumipõhiselt määratud kindlaks, et nad
võivad avaldada inimeste tervisele või keskkonnale tõsist mõju, mis põhjustab samaväärset ohtu kui
eespool loetletud ainete mõju, näiteks endokriinseid häireid.
Praeguseks on teada umbes 100 ainet, mille kahjulik mõju hormoonsüsteemile on teaduslike
uuringutega tõestatud. Kuid teadlaste sõnul on see vaid „jäämäe tipp“. Vaid väga väikesel osal
ringluses olevatel sünteetilistel kemikaalidel on hinnatud mõju hormoonsüsteemile ning sellekohased
uuringud puuduvad.
Ohtlike ainete mõju hormoonsüsteemile on hakatud alles viimase 10 aasta
jooksul tõsisemalt uurima, et selgitada välja EDCde kasutamise piirangud ja keelud.

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelus on
168 nimetust (seisuga 10.03.2016) • http://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table
Kandidaatainete loetelu avaldab ECHA ja seda ajakohastatakse iga kuue kuu järel. ELi tasandil väga
ohtlike ainetena määratletud ainete ametliku loetelu aluseks on liikmesriikide asutuste või ECHA
ettepanekud, laialdane avalik arutelu ja teaduslik rangus otsustusprotsessis.
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) on ELi läbimurdelise kemikaaliõiguse rakendamisel regulatiivasutuste
hulgas juhtiv jõud, mis teenib inimeste tervise ja keskkonna huve ning parandab innovatsiooni ja
konkurentsivõimet. ECHA aitab ettevõtetel õigusakte täita, edendab kemikaalide ohutut kasutamist,
annab kemikaale puudutavat teavet ning tegeleb probleemsete kemikaalidega.

Mõned EDC-ained on juba kandidaatainete loetelus, näiteks ftalaadid.

Kuid koostatakse ka SIN (Substitute It Now!) nimekirja ainetest, mis vastavad REACH väga ohtlike
ainete kriteeriumitele
SIN nimekiri on koostatud ChemSec (the International Chemical Secretariat) poolt
http://chemsec.org ChemSec on 2002.a. Rootsis Göteborgis nelja keskkonnaorganisatsiooni poolt
asutatud mittetulundusühing,mis on pühendunud tööle mürgivaba keskkonna suunas.





SIN list on koostatud selleks, et kiirendada ohtlike ainete asendamist
SIN List 2.1 koosneb praegu 626 kemikaalist, mis on ChemSec poolt identifitseeritud
vastavalt REACH väga ohtlike ainete kriteeriumitele : http://w3.chemsec.org/
Hiljuti avaldatud teise väljaande SIN 2.1 nimekiri sisaldab ka endokriinsüsteemi
kahjustavaid aineid
http://www.chemsec.org/what-we-do/influencing-publicpolicy/endocrinedisrupters/edcs-on-the-sin-list

6. REACH Artikkel 33


Kemikaale leidub kõikjal meie ümber ja kõigis toodetes, mida ostame. Nagu eelpool teada
saime, leidub tarbijatoodetes ka väga ohtlikke kemikaale. Meil on vaja palju teadlikum olla,
selleks lugeda ja võrrelda erinevate toodete koostisosade loetelu, et leida ohutumat
alternatiivi. Küsida teavet tootjalt ohtlike kemikalide sisalduse kohta. See on meie õigus ja
kohustus, et iseennast kaitsta ja oma massiliste pöördumistega mõjutada tootjaid otsima
alternatiive ohtlike kemikaalide kasutamisele nende poolt valmistatavates toodetes.

Head tarbijad, kasutagem siis oma õigust REACH artikkel 33 kohaselt.
Vastavalt REACH Artikkel 33-le on tootjal kohustus:
Alates kuupäevast, mil aine lisati kandidaatainete loetellu peavad ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna
(EMP) tarnijad, kes tarnivad tooteid, mis sisaldavad kandidaatainete loetelus olevaid aineid üle 0,1
massiprotsendi, oma klientidele edastama oma toote ohutuks kasutamiseks piisavat teavet.

Sama teave tuleb esitada tarbija taotlusel tarbijale 45 päeva jooksul alates taotluse saamisest.
Kirja näidise, kuidas koostada kauplejale, tootjale või toote maaletoojale avaldust info küsimiseks
kas selles tootes, mida Te kavatsete osta, sisaldub REACH kandidaatainete nimekirja kuuluvaid
aineid üle 0,1 massiprotsendi, leiate BEF infolehest „Ohtlikud kemikaalid tarbijatoodetes- meil on
õigus teada.“
http://www.thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2012/02/Artikkel-33-voldik_veeb.pdf
Juhul kui Te 45 päeva jooksul vastust ei saa, siis võtke ühendust REACH kasutajatoega Eestis
reach@sm.ee

7.Ohupiktogrammid
Ohupiktogramm on kujutis ohtlike toodete märgistusel, mis sisaldab hoiatussümbolit ja kindlaid
värvusi, mis edastavad teavet vastava aine või segu poolt tervisele või keskkonnale põhjustatava
kahju kohta. Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusega (CLP-määrus) kehtestati
Euroopa Liidus ohtlike kemikaalide uus klassifitseerimise ja märgistamise süsteem. Ka piktogramme
on muudetud ja need on kooskõlas ÜRO kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalse
harmoneeritud süsteemiga.
Uued piktogrammid on punase äärisega ümbritsetud valged rombid ja nendega asendatakse
varasema õigusakti kohaselt kehtinud oranžid ruudukujulised sümbolid. 1. detsembrist 2010 hakati
teatud aineid ja segusid juba uue õigusakti kohaselt märgistama, kuid eelmised piktogrammid
kehtivad turul 1. juunini 2017. Seni võite kohaliku kaubahalli või ehituskaupluse riiulitelt leida
puhastusvahendeid, lambiõli või muid tooteid, mis on märgistatud kas oranži või valge
piktogrammiga.
http://echa.europa.eu/et/chemicals-in-our-life/clp-pictograms

Rõhu all olev gaas
Symbol: Gas cylinder
Piktogrammi tähendus
Sisaldab rõhu all olevat gaasi; kuumenemisel võib plahvatada
Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada külmapõletusi või -kahjustusi
Esinemiskohtade näited
Gaasimahutid

Hoiatuslausete näited
Hoida päikesevalguse eest
Kanda külmakaitsekindaid/kaitsemaski/kaitseprille

Pöörduda viivitamata arsti poole
Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:
Selle ohupiktogrammi kohta varajasem sümbol puudub.

Plahvatav
Symbol: Exploding bomb

Plahvatusohtlik

Piktogrammi tähendus
Ebapüsiv lõhkeaine
Plahvatusohtlik; massiplahvatuse oht
Plahvatusohtlik; suur laialipaiskumisoht
Plahvatusohtlik; 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

Kasutuselt kaob järgmine sümbol:

Oksüdeerija

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 veega

Kasutuselt kaob järgmisne sümbol:

Tuleohtlik
Symbol: Flame
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
Kasutuselt kaob järgmine sümbol:

Söövitav
Symbol: Corrosion

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 originaalpakendis
Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

Terviseohtlilk
Symbol: Exclamation Mark
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
Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

Akuutselt mürgine
Symbol: Skulls and Crossbones
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
Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

Tõsine terviseoht
Symbol: Health hazard
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
Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

Keskkonnaohtlik
Symbol: Environment
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
Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

Ohupiktogrammide selgitusi saab vaadata ka http://echa.europa.eu/documents/10162/2621167/euosha_chemical_hazard_pictograms_leaflet_et.pdf

8.Tarbijatooted, kus me võime leida hormoonsüsteemi kahjustavaid
kemikaale

Ohtlike ainete mõju hormoonsüsteemile on alles viimase 10 aasta jooksul tõsisemalt uurima hakatud.
Praeguseks on tõestatud ligi 200 kemikaali kahjulik mõju hormoonsüsteemile
Kui varem seostati terviseprobleeme ohtlike kemikaalide piirväärtusest suuremate kogustega, siis
nüüd on teda, et olulised on juba ka väga väikesed kogused, nende mõju on madalate
kontsentratsioonide juures väga efektiivne. Seda on tõestanud ka Rootsis Karlstadi Ülikoolis tehtud
uuringud, swellest rääkis prof. Carl-Gustav Bornehagi Stockholmi Kemikaalikeskuse seminaril
16.11.2015

Kus siis leidub hormoonsüsteemi kahjustavaid kemikaale ? Hormoonsüsteemi kahjustavaid kemikaale
leidub paljudes igapäevatoodetes – saasteainetena toidus, toidupakendites, tekstiilides, rõivastes,
jalatsites, kosmeetikatoodetes, laste mänguasjades jne

Bisfenool A (lühendina BPA) leidub toodetes, mis on tehtud plastist (lutipudelid, lutid,
närimisrõngad,toidupakendid); toidupurkide sisemises vooderduses; mikrolaineahju leidub
nõudes; arvutites, mobiiltelefonides; CDdes; termopaberis; taastoodetud paberist köögi- ja
WC-paberis; meditsiiniseadmetes; hambaplommides; silmaläätsedes; liimides, lakkides.

Ftalaate (DEHP,BBP,DBP,DINP,DIDP,DIBP,DEP,DHP,DCHP,DNOP) leidub :
Ftalaadid (DEHP, BBP, DBP, DINP,
Polüvinüülkloriid (PVC) plastis; autoosades; ehitusmaterjalid;es vinüülist
põrandakattematerjalides; mööblis; kastmisvoolikutes; kosmeetikas, parfüümides ja
küünelakkides; jalanõudes, välis- ja vihmariietes; täispuhutavates toodetes;
meditsiiniseadmetes; printimistintides; spordivahendites; mänguasjades; traatides ja
kaablites.

Nonüülfenoolid (nonüülfenool, p-nonüülfenool, 4-nonüülfenool,
hargahelaga)pnonüülfenool,
4-nonüülfenoonüülfenoolid (nonüülfenool, pnonüülfenool,
Leidub tekstiilides ja rõivastes tootmisprotsesside jääkide/saasteainetena;
toidupakendites; mänguasjades; põrandakattematerjalides; desinfitseerivates ainetes;
läbipaistvas PVC kiles; pestitsiidides; seinavärvides.

Oktüülfenoolid (4-oktüülfenool, 4-tert-oktüfenüül)
Leidub laboritoodetes, tekstiilides, rehvides, elektrilistes isoleermaterjalides, lakkides,
printimistintides, vee baasil värvides, tektiilitarvikutes.

Parabeenid ( propüülparabeen, butüülparabeen)
Leidub hügieenitoodetes, kosmeetikas, ravimites, toidus, tubaks, kingaviksis.

Bensofenoon-3 (oksübensoon), 3-bensülideen kamper, 4-metüül-bensülideen
kamper, 4,4-dihüdoksü-bensofenoon, etüülheksüül-metoksütsinnamaat
Leidub päikesekaitsetoodetes, ihupiimades, kreemides, õlides(UV-filtrid)

Broomitud leegiaeglustid (bromodifenüleetrid: penta-, okta- ja deka-BDEd)

Leidub elektroonikaseadmetes, telerite plastkatetes, vaipades, patjades, polstrites,
köögiseadmetes, tekstiilides.

Oktüülfenoolid (4-oktüülfenool, 4tert-oktüülfenool)
tud leegiaeglustid
(bromodifenüüleetrid: penta-, oktaja
deka-BDEd)
9.Balti Keskkonnafoorumi testid ohtlike kemikaalide sisalduse kohta veres,
toaõhus, kodutolmus ja tarbijatoodetes
Balti Keskkonnafoorumi LIFE+ projektis „Mõtle, mida tarbid. Vali vähem ohtlikke aineid sisaldavaid
tooteid“ testiti ohtlike kemikaalide sisaldusi veres, toaõhus, kodutolmus ja tarbijatoodetes
Põhjalik informatsioon BEF testide tulemusest on leitav http://www.thinkbefore.eu/wpcontent/uploads/2012/11/test_your_environment_EE.pdf

Lühidalt nende testide kohta alljärgnevalt.
Siseõhu uuringud viidi läbi 15 lastetoas (Lätis) ja määrati ligikaudu 40 ohtlikku kemikaali.
Õhu kvaliteet lastetubades osutus mitterahuldavaks: lenduvate orgaaniliste ainete kogusumma oli
õhus kõrge, formaldehüüd oli kõige problemaatilisem (pressitud liimpuit, värvid), allergeensete
lõhnaainete sisaldus ületas soovitusliku normi.
Kuid kemikaalide piirväärtused tubade siseõhus ei ole õigusaktidega kehtestatud , need on ainult
soovituslikud.
Ohtlike kemikaalide - ftalaatide, polübroomitud difenüüleetrite (PBDE) ja perfluoroühendite
sisaldust testiti BEF projekti raamides inimeste (vabatahtlike) veres, kodutolmus ja tarbijatoodetes.
Kodutolmus analüüsiti kokku 34 keemilist ainet ja avastati 15 ohtlikku kemikaali. Saastatud tolm
võib sissehingamise teel sattuda organismi, seda võib alla neelata toiduga, ka lapsed panevad suhu
tolmuga saastunud mänguasju.
Ftalaatide sisalduse uurimiseks võeti 52 tootenäidist supermarketitest (kosmeetika väljaarvatud),
peamiselt olid need pehmest plastist tooted. Ftalaatide sisaldust üle 0,1% w/w leiti 14-s tootenäidises s.t 27% uuritud toodetes.
Dušikardinates (uuriti 7 toodet) ja vee mänguasjades (10 toodet) ei leitud ftalaaatide 0,1%
massiprotsendi ületamisi, kuid vinüülist tapeetide korral oli 5 tapeedist kolmes piirnormi ületamisi
(3,7% DEHP, 6.8-8.3% DINP+DIDP), võimlemispallides 5st kahes oli ülemäärast ftalaatide sisaldust
(0.1 - 16.1% DEHP), plastikust sandaalide korral 5 näidise korral oli ühes ülemääraselt ftalaaate
(0.59% DINP+DIDP , 0.82% DEHP), plastikust laudlinade puhul 10st 2-s (12.9, 13.4% DEHP) ning
mänguasjades 10st 6-s (19.1 – 32.1% DEHP).
BEF testis ka ohtlike kemikaalide sisaldusi inimeste veres. 20 Eesti ja Leedu vabatahtliku verest

analüüsiti

ftalaatide, PBDE-de ja perfluoroühendite sisaldusi, kokku 28 ainet.
Kõikide vabatahtlike verest leiti ohtlikke aineid- ftalaate, polübroomitud difenüüleetreid (PBDE) ja
perfluoroühendeid. Minimaalselt sisaldus veres 3 ohtlikku kemikaali, maksimaalselt 12 !

Kontsentratsioon vabatahtlike veres oli erinev, see võib sõltuda paljudest teguritest - vanus, elukoht,
töökoht, ainevahetus, sugu jne
Ftalaatide sisaldused olid: 1,4 – 30,0 ng/g, PBDE-de korral: 1,2 – 22,0 pg/g, Perfluoroühenditev korral
: 0,5 – 8,4 ng/g
Ainete ohutuid piirkontsentratsioone veres ei ole aga sätestatud. Sel põhjusel on praegu
võimatu öelda, kas kontsentratsioonid, mida leiti eestlaste või leedukate verest, kujutavad endast
tõsist ohtu inimeste tervisele või ei. Kõige tähtsam on aga see, et ohtlikud ained ei tohiks üldse
meie kehadesse sattuda.

10.Üleeuroopaline RAPEX andmebaas
Euroopa Komisjon avaldab iganädalaselt hoiatusi EL turul leitud ohtlike mittetoiduainete kohta 31
riigi riigiametite raportide põhjal
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts

Üleeuroopalise järelvalve tulemusena (info RAPEX andmebaasist) kõrvaldatakse pidevalt Euroopa
turult mitmeid ohtlikke tooteid- plastist nukke, kosmeetikatooteid, sandaale, lauakatteid,
võimlemispalle jt (nt lauvärv, kätekreem, kus ülemääraselt parabeene; lastesandaalid, naiste
kingad,kus leiti ülemääraseid Cr sisaldusi jne).
Kuid liikmesriikide vastavate ametite ressurssid ohtlike toodete turujärelvalveks on riigiti väga
erinevad ja suhteliselt väikesed.
Tarbija saab aga end ise ka kaitsta- Kasutagem siis oma õigust vastavalt REACH artikkel 33 kohaselt


Küsige teavet tootjalt/maaletoojalt/kauplejalt ohtlike kemikalide sisalduse kohta tootes,
mida kavatsete osta. See on meie õigus ja kohustus, et iseennast kaitsta ja oma massiliste
pöördumistega mõjutada tootjaid otsima alternatiive ohtlike kemikaalide kasutamisele
nende poolt valmistatavates toodetes.

Juhul, kui 45 päeva jooksul vJuhulastust ei tule, siis võtke
ühendCH kasutajatoega reach@sm.ee

11.Soovitusi –mida tuleks vältida (infoallikas www.hinkbefore.eu)

Kodukeemia toodetes olevad koostisained, mida tuleks vältida
Pesuained (pindaktiivsed ained)

Sulfaadid (anioonsed pindaktiivsed ained)

Desifintseerimisvahendid/säilitusained

Fosfaadid (naatriumtripolüfosfaat, TPP) , tseoliit,
etüleendiamiintetraäädikhape (EDTA),
nitrilotriäädikhape (NTA)
Ammooniumlaurüülsulfaat (ALS),
Ammooniumlaurüüleetersulfaat (ALES),
Naatriumlaurüülsulfaat (SLS)
Naatriumlaurüüleetersulfaat (SLES)
Formaldehüüdi vabastavad ained

Lõhnaained
Söövitavad ja ärritavad ained:

Ohtlikud lahustid

(DMDM hüdantoiin, imodasolidinüül uurea,
diasolidiool uurea)
26 allergilist lõhnaainet
Soolhape, naatriumkloraat, tetraklooretüleen
(sisalduvad näiteks tualetpoti
puhastusvahendites, ärritavad tõsiselt nahka,
silmi, hingamisteid, veega kokkupuutumisel
võivad moodustada mürgiseid aure )
2-metoksüetanool, 2-etoksüetanool,
2-etoksüetüülatsetaat
(

Kosmeetikatoodetes olevad koostisained, mida tuleks vältida:
Sünteetilised säilitusained

Sulfaadid (anionsed pindaktiivsed ained)

Silikoonid
Lõhnaained

UV-filtrid

Mineraalõlid

Parabeenid, fenoksüetanool, kloorheksidiin,
formaldehüüdi vabastavad ained
(DMDM hüdantoiin, imidasolidinüül uurea,
diasolidinüül uurea), metüülkloroisotiasolinoon
Ammooniumlaurüülsulfaat (ALS),
Ammooniumlaurüüleetersulfaat (ALES),
Naatriumlaurüülsulfaat (SLS)
Naatriumlaurüüleetersulfaat (SLES)
Dimetikoon, tsüklometikoon, difenüüldimetikoon
26 allergilist lõhnaainet: amüültsinnamaal,
tsinnamaal, heksüültsinnamaal, limoneen,
linalool, tsitraal, bensüülalkohol jt.
Oksübensoon, oktüülmetoksütsinamaat, 3bensülideen kamper, 4- meüülbensülideen
kamper
Parafiinõli (Parafinum Liquidum), vedelad nafta
süsivesikud (Petrolatum)

Mida veel vältida..


Õhuvärskendajad, lõhnaküünlad jms- võivad sisaldada kemiaale,millel arvatakse olevat
kantserogeenne mõju või mis võivad põhjustada allergiaid ja mõjuda halvasti
hingamisteedele



Aerosoolid, spreid-kahjulikud hingamisteedele, väikesed osakesed satuvad kopsu



Vältige tooteid, millel on ohusümbolid (piktogrammid)

12.Soovitusi alternatiivide kohta


Kasutage võimalikult väheste koostisainetega, soovitatavalt taimedest saadud
koostisainetega kreeme, lõhna- ja säilitusaineid



Kuiva naha korral kasutage naturaalseid taimeõlisid nt oliiviõli või mandliõli



Üldjuhul on parim valik selline kreem, mis ei sisalda värvaineid, sünteetilisi lõhnaaineid,
kahjulikke säilitusaineid



Kasutage mikrofiibrist koristuslappe, need on efektiivsed puhastamiseks puhta veega, ei
sisalda kemikaale



Kasutage looduslikke puhastusvahendeid – söögisooda, sidrun, sinepipulber, äädikas, sool



Kasutage loodussõbralikke pesupulbreid.Loodussõbralikud on pesupulbrid, mille pakendil
on märge: ei sisalda fosfaate, ei sisalda klooriühendeid, ei sisalda optilisi
kirgastusvahendeid või tugevaid pleegitajaid, koosnevad looduses bioloogiliselt
lagunevatest ja keskkonnale ohutuist ainetest.



Kasutage naturaalseid puhastusvahendeid sünteetiliste asemel. Naturaalsed
puhastusained sisaldavad: abrasiivaineid, mis eemaldavad mustust mehaanilisel teel (väga
hea abrasiivaine on keedusool!);happeid, mis eemaldavad kareda vee setteid ja
roosteplekke (äädikhape, sidrunhape); aluseid, mis eemaldavad õlist mustust (söögisooda,
ammoniaak)



Juukseharjade ja kammide puhastamiseks valmista soodast ja soojast veest lahus, leota
selles harju ja kamme mustuse ja rasva eemaldamiseks tund aega, siis loputa sooja veega



Veega segatult moodustab sooda leelise lahuse, mis lagundab mustuse enamikult köögi- ja
vannitoa pindadelt



Raputa prügikasti põhja haisu eemaldamiseks soodat. Pärast prügi äraviskamist kalla
prügikasti vett ja loksuta, siis vala vesi välja ja lase kuivada. Allikas: Christina Strutt
“Loodussõbralik majapidamine”



Veetorustikust saab kaotada halva lõhna kui puistate valamusse peotäie soodat ja siis
valate sellele keeva vett



Kui pesusse on sattunud värviline riie, mis valgele pesule värviplekke on andnud, siis tuleks
panna värviline pesu sooja piima sisse ja lasta sääl niikaua seista, kuni piim hapuks ja
paksuks läheb- siis on plekid kadunud Maret 10/1935



Kõõm kaob, kui hõõruda peanahka kord nädalas munakollasega, pestes pea poole tunni
pärast leige veega, Kõigile 6/1940



Käed, mis kartuli ja muu juurvilja koorimisest tõmmuks muutunud, puhastatakse kõige
hõlpsamini äädikaga, millele on lisatud natuke soola, Kõigile 11/1940



Sool porgandite puhastamisel on uus trikk. Veeretatakse porgandeid soolas ja hõõrutakse
neid siis tugevasti käte vahel. Seejärel loputatakse neid puhtas vees, Kõigile 1/ 1939



Eelistage taaskasutatud paberist WC-paberit, vältige lõhnastud WC-paberit



Selleks et eemaldada katlakivi vannist ilma nühkimise ja hõõrumiseta tuleb kasta suurem
või väiksem vatitükk äädikasse ja aseta see katlakivi laikude peale. Laske sellel seista öö
läbi ja järgmine päev puhastage ära.



Enne, kui sa ostad kemikaali, mõtle, äkki saad sa hakkama ka ilma selleta:



Ära osta aerosoolpakendis õhuvärskendajaid, ava parem aknad;



Üra kasuta torude puhastamiseks desinfektsioonivahendit, puhasta mehaaniliselt või
keeva veega



Kas sa viid puhastusvahendite pakendid prügikasti viskamise asemel ohtlike jäätmete
jaama?

13.Võimalusel valige ökomärgistusega tooteid


Ökomärgis antakse kaupadele ja toodetele, mis vastavad ökomärgise andmise nõuetele.
Ökomärgist ei anta toodetele, mis on keskkonnaohtlikud, kantserogeensed või mürgised.



Ökomärgisega tooted on inimestele, loomadele ja keskkonnale vähem kahjulikud, nad
sisaldavad vähem ohtlikke koostisaineid



Rahvusvaheliselt tunustatud ökomärgistusega toodetel on tähendatud hea keskkonnamõju



Ökomärgisega toode on läbinud põhjaliku testimise 3.poole, sõltumatu institutsiooni poolt

Põhjamaade luik, http://www.svanen.nu/

Saksamaa ökomärgis "Sinine ingel/ der blaue Engel", http://www.blauer-engel.de/

Euroopa Ühenduse ökomärk "EL Lilleke", http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Rootsi ökomärgis "Hea keskkonnavalik/ Bra Miljöval", http://www.naturskyddsforeningen.se/

Näiteks ELi ökomärgis ütleb teile järgmist (EFSA):
Tekstiilid ei sisalda asovärve ega muid kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste
ainetena klassifitseeritud värve; need ei sisalda ka raskemetalle ega formaldehüüdi;
Jalatsid ei sisaldada lõpptootes kaadmiumi ega pliid; tootmisetapis ei kasutata keskkonnale ja
tervisele kahjulikke aineid;
Seebid, šampoonid ja juuksepalsamid vastavad rangetele ohtlike ainete sisalduse piirangutele;
Värvid ja lakid ei sisalda raskemetalle, kantserogeenseid ega toksilisi aineid;

Paljud muudki igapäevatooted – ja isegi majutusasutused – võivad vastata mürgivabama elu
nõuetele.
Kõigis Põhjamaades kasutatakse 63 tooterühma puhul ökomärgist Nordic Swan-Põhjamaade Luik.
Euroopa Liidu või Põhjamaade ökomärgistega rõivaesemed ei tohi sisaldada nonüülfenooli ega
nonüülfenooli etoksülaate. Need ained on kantud väga ohtlike ainete kandidaatainete loetellu, kuna
võivad avaldada keskkonnale rasket mõju ja põhjustada endokriinseid häireid.

Eestis leiab ökomärgiseid järgmistelt toodetelt:


tualett- ja majapidamispaber;



pesupulber, pesuloputusvahend;



universaalpuhastusvahendid;



nõudepesuvahendid;



koopia- ja joonestuspaber;



salvrätid;



patareid.

Hiljutine uudis: Mayeri pesupulbrid ja –geelid said Euroopa liidu ökomärgise.
Keskkonnaminister Marko Pomerants andis 4.veebruaril 2016 100% Eesti kapitalil põhinevale Mayeri
Industries AS-ile üle Euroopa Liidu ökomärgise. Mayeri Industries AS jätkab ohtlike ainete
asendamist oma toodetes. Lisainfot leiate http://mayeri.eu/mayeri-pesupulbritele-ja-geelideleomistati-el-okomargis/

14.Õigusaktid EL seadusandluses, mis reguleerivad ohtlikke aineid toodetes
Õigusakt

Kirjeldus

MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude
klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise
kohta, nn. CLP määrus; (Regulation (EC) No
1272/2008 on the classification, labelling and
packaging of substances and mixtures, CLP
Regulation)

CLP määrus reguleerib, et Euroopa Liidus oleks nii
kemikaalidest kui toodetest tulenev oht nii
professionaalsetele kasutajatele kui ka tarbijatele
selgelt kommunikeeritud vastavalt nende
klassifikatsioonile ja märgistusele ning reguleerib
ka kemikaalide pakendamist

MÄÄRUS (EÜ) nr 1223/ 2009, kosmeetikatoodete
kohta (Cosmetics regulation (EC) No 1223/2009)

Alates 11.juulist 2013 asendab see määrus
„Kosmeetika direktiivi“Uue määrusega on
paremini reguleeritud ja ühtlustatud nõuded
kosmeetikatoodetele, nende käitlemisele ja
järelevalvele

Mänguasjade ohutuse Direktiiv 2009/48/EÜ
(Toys Safety Directive 2009/48/EC)

Direktiiv reguleerib mänguasjade ohutusnõudeid
ning limiteerib teatud kemikaalide koguseid, mis
võivad sisalduda mänguasjades kasutatud
materjalides

Määrus (EÜ) nr 648/2004 Detergentide kohta
(Detergents Regulation (EC) No 648/2004)

Määrus peab tagama keskkonna ja inimeste
tervise tõhusa kaitse, sätestades detergentide
pindaktiivsete ainete lõpliku biolagundatavuse ja
detergentide koostisosade märgistamise eeskirja.
Nõutav on allergiat põhjustavate ainete
märkimine toote etiketil

Direktiiv 2004/42/EÜ värvide kohta (The Paints
Directive 2004/42/EC)

Direktiiv sätestab värvide, lakkide ja sõidukite
taasviimistlusmaterjalide lenduvate orgaaniliste
ühendite sisalduse piirnormid

15.Soovitusi kasuliku informatsiooni leidmiseks internetis

http://www.bioneer.ee/tegutse/ohtlikud_ained_tarbetoodetes
http://www.bioneer.ee/eluviis/tarbimine/aid-18835/Kuidas-ohutult-renoveerida-ja-sisustadakodu
http://www.thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2014/06/rollup_lastetuba_C1_EST.pdf

http://www.thinkbefore.eu/pressiteade-kampaania-andis-teavet-ohtlikest-ainetest-meieigapaevaelus/

Tarbijate infoteatmikud:
Kosmeetika http://www.thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2014/06/toys_est_digi.pdf
Mänguasjad http://www.thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2014/06/toys_est_digi.pdf
Beebikosmeetika http://www.thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2014/06/toys_est_digi.pdf
Kodusisustus http://www.thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2014/06/toys_est_digi.pdf
Kodukeemia http://www.thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2014/06/detergents_est_digi.pdf

Ohtlikud ained autohooldustoodetes http://www.thinkbefore.eu/wpcontent/uploads/2015/08/auto_leaflet_web.pdf
Ohtlikud kemikaalid ehitusmaterjalides ja siseviimistlustoodetes
http://www.thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2014/06/OA_ehitusmaterjalides_EE.pdf
Endokriinsüsteemi kahjustavad kemikaalid http://www.thinkbefore.eu/wpcontent/uploads/2014/06/edc_leaflet_a5_est_final.pdf
Lisainfo:
http://www.tukes.fi/Tiedostot/englanti/Chemicals/brochures/turvallinen_koti_lapselle_en.pdf
TUKES, Soome broshüür A Safe Home for a Child, 2014
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Plastic-reportSummary.pdf
http://nestbau.info/app-download/ Mürgiliste ainete vaba ostmise APP (saksa keeles)
http://www.bund.net/toxfox
http://varautanfara.se/#/

App kemikaalide kohta kosmeetikatoodetesToxFox (saksa keeles)

App ohtlike ainetega toodete kohta (rootsi keeles)

LISA 1
PBDE mõju USA-s elavatele kuni 5 aastaste laste arengule

PBDE on kemikaalid, mida on viimaste aastakümnete jooksul väga palju kasutatud kui mittesüttivate
ainetena, mida leidub autoistmetes, vaibapolsterdustes, mööblis, elektroonikaseadmetes jm.

1970. aastal hakati neid kemikaale kasutama. Sellest ajast on need inimorganismi rasvkoesse
kogunenud läbi tolmu, naha ning hingamisteede. Ameerikas elavate inimeste keha on nendest
kemikaalidest 10 korda kurnatum kui Aasias või Euroopas elavatel inimestel. Seda seetõttu, et USA-s
näevad eeskirjad ette nende kasutamist kui süttimisvastaste ainetenetena, et vältida põlemisohtu ja
varalise kahju tekkimist.
PBDE-d on seostatud IQ taseme madalamaks muutmise, hüperaktiivsuse ning keskendumisprobleemidega.
Uurimuses osales 309 rasedat naist (Ohio osariigist), uurimus kestis 3 aastat (märts 2003-veebruar
2006). 16. rasedusnädalal andsid rasedad naised verd, mis külmutati 80C juures ning saadeti
testimiskeskusesse keskkonnamõjutusi uurima. Kõigil verd andnutest tuvastati PBDE erinevad
vormid. Jägmised testid tehti juba 1-aastasele lapsele ning seda tehti kuni tema 5-aastaseks

saamiseni. Testi tulemustes selgus, et enneaegne kokkupuude selle keemilise ainega põhjustab suure
tõenäosusega 5-aastasel lapsel hüperaktiivsust. Need uuringud on kinnituseks eelnevalt tehtud
teistele uuringutele. Tegemist võib olla neurotoksiiniga.
See aine tuleks asendada, kuid selleks, et leida samaväärne mittesüttiv aine, tuleks eelnevalt teha
teste, et uued, asendatavad ained ei oleks mürgised.

Info: Tarbijate Koostöökoda, Tiiu Müürsepp tiiu.muursepp@gmail.com

