
     

1 
 

ELULOOKIRJELDUS (CV) 

    

1. Nimi: HELI NÕMMSALU  

2. Sünniaeg: 21.10.1957  

3. Haridus: kõrgem  

Aeg (algus-lõpp) Kool Omandatud kraad/eriala 

1981 – 1983 Eesti Maaülikool Doktorikraad (Ph.D) 

1977-1981 Tartu Riiklik Ülikool diplomeeritud bioloog, eriala 

biokeemia 

4. Täiendharidus:  

2009 (6 päeva) DG SANCO - 

TrainSaferFood programme 

Kemikaalidega seonduvate riskide 

hindamine   

2004 (3 nädalat) Uppsala Ülikool, Karolinska 

Instituut, 

Kemikaaliinspektsioon 

(Rootsi), Btox projekt 

Kemikaalide riskianalüüs, 

kemikaaliohutus 

2004 (2 nädalat) Pesticide Safety Directorate, 

Ühendkuningriik, TAIEX 

koolitus 

Taimekaitsevahendite riskianalüüs 

2003 (2 nädalat) Hollandi Rahvatervise ja 

Keskkonna Instituut (RIVM)  

Kemikaalide tervise- ja 

keskkonnaohtlikkuse hindamine 

2000 (3 päeva) Tallinna Pedagoogikaülikooli 

Riigiteaduste osakond  

Euroopa Liidu Keskkonnapoliitika 

 

5. Praegune töökoht:   

Alates november 2009 MTÜ Balti Keskkonnafoorum Eesti, kemikaalide 

vanemekspert. 

Töö sisuline kirjeldus: vanemekspert rahvusvahelistes projektides, mis on seotud 

ohtlike kemikaalide ohjamisega (tervise- ning keskkonnaalaste kokkupuuteriskide 

vähendamine, ohtlike ainete allikate analüüs), vastavatest Euroopa Liidu (REACH,  

CLP määrused, vee raamdirektiiv, tööstusheidete direktiiv) ning Eesti õigusaktidest 

tulenevate nõuete rakendamisega, ohtlike kemikaalide alaste poliitikate analüüsiga 

(ELi Läänemere Strateegia, HELCOM Läänemere tegevuskava).  

Tööülesanded: ettevõtete ning riigiasutuste nõustamine kemikaalidega seotud 

küsimustes;  rahvusvaheliste ja siseriiklike nõupidamiste ja seminaride 

ettevalmistamine ja läbiviimine; koolituste ettevalmistamine ja neil loengute 

pidamine erinevatele sihtgruppidele; aktiivne suhtlus erinevate sidusgruppidega 

(riigiasutused, eraettevõtlus, avalikkus jne.), nende võimekuse tõstmine läbi erinevate 

koolituste ja kogemuste vahetuse ning nendevahelise koostöö arendamine 

kemikaalidega seotud valdkondades 

 

6. Kvalifikatsioon, oskused:  

Pikaajaline kogemus ja teadmised ohtlikest kemikaalidest (nendega kaasnevad ohud, 

riskihindamine, ohjamine, allikad, arvestus, õigusaktid); Balti Keskkonnafoorumi 

poolt ohtlike kemikaalidega seotud projektides elluviidavate tegevuste sisuline 
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täitmine, suhtlemine sihtrühmadega (sh kemikaale käitlevad ettevõtted, Terviseamet, 

SoM, KKM, KKI, KKA, MKM, Tarbijakaitseamet jt), projektide tegevuste 

planeerimine ja koordineerimine; seminaride ja koolituste juhatamine, nendel 

ettekannetega esinemine, praktiliste tööde juhendamine; ülevaated ohtlike 

kemikaalide alastest poliitikatest ja ELi vastavatest õigusaktidest, nende nõuete 

rakendamise kogemus. 

 

7. Publikatsioonid: 

 

1. Käsiraamat õpetajatele: Mõtle, mida tarbid. Vali vähem ohtlikke aineid sisaldavaid 

tooteid. Tallinn, 2014. 

2. ELi keskkonda ja kemikaale käsitlevad õigusaktid. Tallinn, 2013 

3. Keskkonnalubade juhendmaterjal. Veekeskkonnale ohtlikud ained. Tallinn, 2012. 

4. Veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuringu tulemused Eestis. Tallinn, 2011. 

5. Käsiraamat: REACH polümeeritööstusele. Tallinn, 2011.  


