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1 JOHDANTO

Tämä insinöörityö tehtiin Crown Pakkaus Oy:ssä. Se sijaitsee Helsingissä

Herttoniemessä. Crown Pakkaus Oy on vuokrannut G.W. Sohlberg Ab:n

omistaman tontin. Tontilla sijaitsevat rakennukset omistaa G.W. Sohlberg Ab

ja laitteistot Crown Pakkaus Oy. Yritys on osa maailman johtavaa pak-

kausalan konsernia Crown Holdings, jonka pääkonttori on USA:ssa.

Crown Pakkaus Oy:n asiakkaina ovat kaikki merkittävät metallipakkauksia

käyttävät teknokemian ja elintarviketeollisuuden yritykset niin Suomessa

kuin lähialueilla. Yhtiön valmistama pakkausvalikoima on laaja ja se kattaa

maalipakkaukset 1/3 l - 20 l, tynnyrit 65 l - 200 l ja kemikaalikartiot 34 l - 68 l

sekä kuluttajasäilykkeet 73 mm - 99 mm ja suurtaloussäilykkeet 155 mm -

212 mm.

Pakkausten painaminen asiakaskohtaisen tuoteaineiston pohjalta ja siihen

liittyvä esipainotyö sekä tehokas pakkausvalmistus ovat nykyaikaisen metal-

lipakkaus valmistuksen ydinosaamista. Pakkaamiseen liittyvänä palveluna

yhtiö tarjoaa myös erilaisia sulkemiskoneita ja -laitteita sekä niiden huoltoa

koko asiakaskunnalleen.

Metallipakkausten valmistustekniikka perustuu tiettyyn erikoisosaamiseen,

kuten digitaalinen reprotyö, flekso- ja offset-painomenetelmät, hitsausmene-

telmät, saumausmenetelmät, pullistusmenetelmät, tiivistysaineet, puristin-

työkalut ja CAD-suunnittelu.

Henkilöstöä tehtaalla oli keskimäärin 138 henkilöä (2006), ja he työskentele-

vät väripaino- ja valmistuslinjoilla, kunnossapitotoiminnoissa tai konttoriteh-

tävissä.

Resursseina yhtiöllä on käytössään 34750 m² vuokrattua toimitilaa, josta

tehdastilaa 17800 m², varastotilaa 14550 m² ja konttoritilaa 2400 m².

Crown Holdings toimii maailmanlaatuisesti ja valmistaa pakkauksia sadoissa

tehtaissa. Konserniorganisaatio perustuu maanosakohtaiseen jakoon, jossa

Euroopan divisioonaan sisältyvät lisäksi Afrikka ja Lähi-itä. Euroopan divisi-
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oona on organisoitu tuotepohjaisen jaon mukaisesti sektoreihin. Crown Pak-

kaus Oy kuuluu Speciality Packaging sektoriin, joka kattaa teknokemian ja

elintarvikkeiden erikoispakkaukset.

Tämän insinöörityön tavoitteena on tehdä osastokohtaiset kemikaaliluettelot

ja päivittää kemikaalien käyttöturvallisuustiedotekansiot.  Lisäksi tavoitteena

on ollut tehdä alustava riskinarviointi luokittelemalla käytettävät kemikaalit

niiden R-lausekkeiden mukaisesti ja kartoittaa, miten altistumista kemikaa-

leille on pyritty vähentämään esimerkiksi kohdepoistojen ja henkilösuojainten

avulla. Lisäksi työssä kartoitetaan, miten kemikaalit on varastoitu tehtaalla ja

miten niitä käytetään osastoilla ja vastaako käytäntö lakisääteisiä vaatimuk-

sia.



3

2 TYÖN TAVOITTEET

Työpaikalla on tärkeää olla tietoinen voimassaolevasta lainsäädännöstä.

Tietämättömyys jonkin säädöksen olemassaolosta ei vapauta sen noudat-

tamisesta eikä vastuusta. Koska säädökset muuttuvat tai uusiutuvat tiuhaan

tahtiin, vaatii ajan tasalla pysyminen valppautta.

Työsuojelulainsäädännön seuranta on mahdollista esimerkiksi Työsuojelupii-

rien Internet-sivuston avulla (http://www.tyosuojelu.fi/fi/saannokset), johon

kootaan ja päivitetään voimassa olevat, uudet ja valmisteltavana olevat työ-

suojelusäädökset.

Valtioneuvoston asetus 715/2001 työntekijöiden suojelemisesta kemiallisille

tekijöille altistumiseen liittyviltä vaaroilta velvoittaa työnantajaa

• tunnistamaan työssä esiintyvät kemiallisten tekijöiden aiheuttamat

vaarat ja arvioimaan niistä työntekijöille aiheutuvat terveys- ja turval-

lisuusriskit (= riskin arviointi),

• toteuttamaan arvioinnin perusteella tarvittavat suojelu- ja seuranta-

toimenpiteet ja

• antamaan työntekijöille opetusta ja ohjausta kemiallisista tekijöistä.

[1, s. 2–3.]

3 KEMIKAALITIEDON TARJONTA

Olemassa olevan tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Laadukkaan ja luotettavan

tiedon tunnistaminen on yhä työläämpää. Runsas tietomäärä johtaa siihen,

että haluttua tietoa on vaikeampi löytää ja kadonneen tiedon etsintään käyte-

tään paljon aikaa.

Tiedon käyttäjille tarjotaan ennestään tunnettua tietoa uusien välineiden

kautta ja ajan tasalle saatettuna. Painetun aineiston lisäksi on käytettävissä

monenlaisia sähköisiä tietolähteitä. Niitä voi käyttää paikallisesti, internetin ja

http://www.tyosuojelu.fi/fi/saannokset
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muiden verkkojen kautta. Levitettävää tietoaineistoa ei aina enää paineta,

vaan jakelu tapahtuu verkon kautta sähköisenä tuotteena. Nopeasti muuttu-

via tietoja välitetään sähköisenä, koska se on paras tapa ajantasaisen tiedon

saataville asettamisessa.

Joistakin aineista tietoa on liikaa, mutta on myös aineita, joista tietoa ei ole

olemassa. Samaa tai lähes samaa aineistoa asetetaan saataville monessa

eri muodossa. Sähköisessä lehtiartikkelissa voi olla enemmän yksityiskoh-

taista tietoa, kuten taulukoita ja kuvia, kuin vastaavassa painetussa julkai-

sussa. Sähköisenä ilmestyvä julkaisu voi olla myös viimeistellympi kuin pai-

nettu julkaisu ja sähköisenä voidaan oikaista virheellisenä ilmestynyt tieto

painettua julkaisua kätevämmin.

Käyttäjälle monimuotoinen ja liiallinen tiedon tarjonta aiheuttaa suuria on-

gelmia. Seurauksena on lisääntynyt tarve arvioida lähteitä. Erityisesti on tar-

vetta selvittää sähköisten lähteiden luotettavuutta, ajantasaisuutta, kirjoitta-

jan tietoja, objektiivisuutta ja kattavuutta sekä tietoa välittävän organisaation

luotettavuutta.

Vaikka tieto olisikin jossain olemassa, ei ole itsestään selvää, että se on käy-

tettävissä. Tiedon käyttöä voidaan rajoittaa eri syistä johtuen ja jopa opin-

näytetöitä voidaan julistaa salaisiksi. Kemiallista aineistoa koskevaa tietoa

on suojattu Suomessa kaupalliseen kilpailuun vedoten. Yleensä ei julkaista

negatiivisia tutkimustuloksia, joissa ei ole kyetty osoittamaan kemiallisesta

aineesta olevan haittaa. [2, s. 63.]

3.1 Tiedonhankintaan vaikuttavia tekijöitä

Tiedon tuottaminen, käsittely ja jakaminen ovat tietoyhteiskunnan perusteh-

täviä. Tiedosta on tullut yhä tärkeämpi raaka-aine ja resurssi. Sen jakami-

seen käytetään intranetiä että internetiä. Organisaation tavoite, toiminta, ar-

vot ja ilmapiiri ovat muuttuneet tiedonhankintaa ja jatkuvaa uudistumista

rohkaiseviksi. Tiedon jakaminen koko organisaation laajuisesti on yhä hel-

pompaa. Organisaation sisäiseen intranet-verkkoon voidaan laittaa organi-

saatiossa tarvittavat keskeiset tietoaineistot kuten tietokantoja, julkaisuja,

hyvän käytännön tapausselostuksia, sekä yhteyksiä ulkoisiin kaupallisiin ja

ei-kaupallisiin tiedonlähteisiin. Esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteet voivat
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olla verkon kautta käytettävissä.

Tietolähteen valintaan ja käyttöön vaikuttavat työntekijöiden asiantuntemus,

käytettävissä oleva aika, saatavilla olevat lähteet, lähteen käytön osaaminen

ja kustannukset, ja mahdollisuus käyttää vaikkapa internetiä. Tiedonlähteen

kieli ratkaisee usein käytön tai käyttämättä jättämisen, vaikka lähde sisäl-

täisikin tarpeen kannalta oleellista asiaa. Jos lähteestä on saatavissa versio

tutulla kielellä, auttavat automaattisesti luotavat internetin käännösversiot

jonkin verran lähteen käyttöönottoa. Lähteen iällä on myös merkitystä: on

alueita, joilla asiat vanhenevat nopeasti.

Äkillisissä tiedontarpeissa turvaudutaan yhä ensisijaisesti asiantuntijoihin ja

asiantuntijalaitoksiin, mutta myös internetiin tai intranetiin. Mitä enemmän

kysymysten selvittämiseen on aikaa, sitä tehokkaammin pystytään käyttä-

mään erilaisia tietolähteitä ja varmistamaan tiedon luotettavuus. [2, s. 64.]

3.2 Tietopalvelut

Suomessa on laaja julkinen, kaikille avoin kirjasto- ja tietopalveluverkko, joka

palvelee tiedontarvitsijoita. Perustana ovat painetut ja elektroniset tietoai-

neistot sekä lähteiden ja tietopalvelujen asiantuntemus. Tehtävänkuvaan

kuuluvat entistä kiinteämmin tiedontarvitsijan neuvonta, opetus ja käytön

opastaminen. Palvelua saa myös verkon välityksellä. Tiedon tarvitsijan ei

välttämättä tarvitse mennä kirjastoon, vaan julkisten kirjastojen kokoelmatie-

dot ovat internetin kautta käytettävissä.

Toksikologisen tiedon hankinnassa kannattaa kääntyä tieteellisten erikoiskir-

jastojen puoleen. Työterveyslaitoksen Tietopalvelukeskus, Suomen ympäris-

tökeskuksen keskus- ja tietopalvelu, Terveystieteiden keskuskirjasto, VTT:n

tietopalvelu sekä muut lääketieteen ja luonnontieteiden kirjastot palvelevat

käyttäjiä hankkimalla aineistoa, tekemällä tiedonhakuja ja asettamalla koko-

elmansa, verkkojulkaisunsa sekä tietokantoja julkiseen käyttöön. Myös virtu-

aalikirjasto, monen kirjaston yhteisverkko, tarjoaa mahdollisuuden tiedon

hankintaan. Kirjastojen tiloissa saa käyttöönsä verkkolehtiä, joiden käyttö voi

olla asiakkaalle aineistoista riippuen ilmaista tai maksullista. [2, s. 65.]
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Lainsäädäntötiedot kannattaa aina tarkistaa ajan tasalle esimerkiksi Valtion

säädöstietopankista (www.finlex.fi). Kemikaalineuvottelukunnan (KENK) ko-

tisivu on myös hyvä lähde ajankohtaiseen kemikaalitiedon seurantaan

(www.vn.fi/stm/suomi/eho/kenk/). Sieltä saa tietoa esimerkiksi EY:n uudesta

kemikaalilainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta Suomessa. Työterveys-

laitoksen tietopalvelukeskuksen tietokannoista (www.ttl.fi) voi seurata laitok-

selle hankittua kirjallisuutta (TYKI-tietokanta) ja Suomessa työterveyden ja

työsuojelun alalta julkaistuja artikkeleita ja säädöksiä (LEO-tietokanta). Tie-

toa Työterveyslaitoksen julkaisemista kirjoista saa vuosittain ilmestyvästä

julkaisuluettelosta (www.ttl.fi/julkaisu/julkluet). [2, s. 106.]

3.3 Tietoa eri tarpeisiin

Kemikaalitietojen saanti on niiden loppukäyttäjien näkökulmasta helpottunut

merkittävästi. Mikrotietokoneet ovat yleistyneet, niihin on kehitetty helpot

graafiset käyttöjärjestelmät ja tietokoneilta on yhä useammin pääsy interne-

tiin. Internetin kehitys tutkimuslaitosten verkosta yleiseksi verkoksi on osal-

taan tuonut tiedon suuren yleisön saataville. Tätä prosessia vauhditti graafis-

ten selaimien kehittäminen World Wide Webiä varten. Pikkuhiljaa alkoi myös

ilmestyä maksutta käytettäviä tietokantoja.

Tiedon tarvitsija joutuu useissa tapauksissa äkillisiin, arvaamattomiin tilan-

teisiin, jolloin tieto on saatava niin pian kuin mahdollista. Kiireessä voidaan

joutua turvautumaan hyvinkin suppeaan, nopeaan tiedonhakuun. Toisissa

tapauksissa taas tarvitaan perusteellisuutta.

Käsikirjat ovat usein käyttökelpoisia mutta kalliita. Niiden tarjoama tieto on

moniin tarpeisiin liian suppeaa, mutta vaativaankin tiedonhakuun ne ovat hy-

viä lähtökohtia. Käsikirjatietoihin pitää suhtautua kriittisesti, koska yleensä

kyse on toisen käden tiedoista eikä niitä välttämättä ole tarkastettu riittävän

kriittisesti. [2, s. 124–125.]

http://www.finlex.fi
http://www.vn.fi/stm/suomi/eho/kenk/
http://www.ttl.fi
http://www.ttl.fi/julkaisu/julkluet
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4 VAARALLISET KEMIKAALIT

4.1 Mikä on vaarallinen kemikaali?

Kemikaalilla tarkoitetaan alkuaineita ja niiden kemiallisia yhdisteitä sellaisina

kuin ne esiintyvät luonnossa tai teollisesti tuotettuina (aineet) sekä kahden

tai useamman aineen seoksia (valmiste). Kemikaali voi olla siis aine tai ai-

neiden seos (valmiste). Kemikaalilain 11 §:n mukaan terveydelle vaarallinen

kemikaali määritellään kemikaaliksi, joka ominaisuuksiensa vuoksi voi aihe-

uttaa jo vähäisenä määränä elimistöön joutuessaan haittaa ihmisen tervey-

delle. Palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit puolestaan voivat aiheuttaa fy-

sikaalis-kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi tulipalon tai räjähdyksen. Ym-

päristölle vaarallisella kemikaalilla tarkoitetaan kemikaalia, joka jo vähäisinä

määrinä voi aiheuttaa haittaa elolliselle luonnolle. [3, s. 9.]

4.2 Selvilläolovelvollisuus

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan tai muun markkinoille tai käyttöön

luovuttajan tehtävänä on hankkia kemikaalin fysikaalisista ja kemiallisista

ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista tiedot, jotka ovat

kohtuudella saatavissa kemikaalin luokittelemiseksi, merkitsemiseksi käyttö-

turvallisuustiedotteen laatimiseksi. Myös kemikaaleja koskevien kieltojen ja

rajoitusten noudattaminen edellyttää kemikaalin koostumuksen ja ominai-

suuksien tuntemista.

Tiedot uusien aineiden ominaisuuksista saadaan testien ja tutkimusten pe-

rusteella. Käytössä olevien aineiden järjestelmällisen arvioinnin tuloksena

saadaan luotettavia tietoja kemikaalien ominaisuuksista. Toiminnanharjoitta-

jat saavat tavallisesti tietoja käytössä olevien kemikaalien ominaisuuksista

valmistajan tekemien testien ja tutkimusten tulosten perusteella (esim. käyt-

töturvallisuustiedotteet), viranomaisten julkaisuista sekä kirjallisuudesta. [3,

s. 9–10.]
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4.3 Tietojen antaminen kemikaalista

Kemikaalin käyttäjä tarvitsee turvallista käyttöä varten tietoja kemikaalin

koostumuksesta ja ominaisuuksista. Tietoja vaaraa aiheuttavasta kemikaa-

lista antaa kemikaalin valmistaja, maahantuoja ja markkinoille tai käyttöön

luovuttaja päällysmerkintöjen ja käyttöturvallisuustiedotteiden avulla.

Suomalaiset kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovuttajat toimittavat tiedot

kemikaalista rekisteröintiä varten Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-

takeskukselle (STTV). [3, s. 8.]

4.4 Vaarallisen kemikaalin luokitus- ja varoitusmerkinnät

Kemikaaliasetuksen 3 §:n mukaiset vaaralliset kemikaalit luokitellaan ryh-

miin, jotka kuvaavat kemikaalien vaarallisia ominaisuuksia ja niiden voimak-

kuutta. Vaarallisiin ominaisuuksiin perustuva luokitus on tarkemmin määritel-

ty sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä kemikaalien luokitusperusteis-

ta ja merkintöjen tekemisestä (979/1997 muutos 1058/1999) (jäljempänä

luokitusperustepäätös).

Luokitusta osoitetaan kemikaalin varoitusmerkin kirjaintunnuksella ja siihen

liittyvillä vaaraa osoittavilla standardilausekkeilla (R-lausekkeet) tai syöpää

aiheuttavan, perimää vaurioittavan tai lisääntymistä vaarantavan aineen

ryhmällä (kategoria). Kemikaalin päällyksessä luokitusta osoittavat varoitus-

merkit, varoitusmerkkien nimet ja R-lausekkeet. Nämä kuuluvat osana pääl-

lysmerkintöihin. Päällysmerkinnöistä on määrätty kemikaaliasetuksessa ja

luokitusperustepäätöksessä. [3, s. 10.]

Kemikaaliasetuksen (675/1993) 3 §:n mukaan vaaralliset kemikaalit ryhmitel-

lään seuraavasti:

Kemikaali on palo- ja räjähdysvaarallinen, jos se on

• räjähtävä (E)

• hapettava (O)



9

• erittäin helposti syttyvä (F+)

• helposti syttyvä (F) tai

• syttyvä (-).

Kemikaali on terveydelle vaarallinen, jos se on

• erittäin myrkyllinen (T+)

• myrkyllinen (T)

• haitallinen (Xn)

• syövyttävä (C)

• ärsyttävä (Xi)

• herkistävä (Xn tai Xi)

• syöpää aiheuttava (T tai Xn)

• perimää vaurioittava (T tai Xn) tai

• lisääntymiselle vaarallinen (T tai Xn).

Kemikaali on ympäristölle vaarallinen, jos se

• ympäristöön jouduttuaan voi aiheuttaa välitöntä tai viivästynyttä vaa-

raa ympäristölle tai sen osalle. [3, s. 9.]

Kutakin ryhmää kuvaavan varoitusmerkin (kuva 1.) kirjaintunnus on yllä ole-

vassa luettelossa suluissa.
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Kuva 1. Kemikaalien varotusmerkinnät

4.4.1 Aineiden luokitus

Tavallisimmat vaaralliset aineet on lueteltu vaarallisten aineiden luettelosta

annetussa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (509/2005) (jäljempä-

nä aineluettelo), jossa aineille on määrätty luokitus ja varoitusmerkinnät. Ai-

neelle on käytettävä luettelossa määrättyä luokitusta ja varoitusmerkintöjä.

Jos ainetta ei ole mainittu aineluettelossa, aineen ominaisuudet selvitetään

• luotettavan kokemusperäisen tiedon

• testitulosten tai

• muun tiedon perusteella.

Jos aine testataan ominaisuuksien selvittämiseksi, testit pitää tehdä hyväk-

syttyjen testiohjeiden mukaisesti. Testitulosten puuttuessa aineiden ominai-

suudet voidaan selvittää kirjallisuustietojen perusteella. Toksikologian käsi-

kirjoihin ja muihin julkaisuihin on kerätty tietoja aineilla tehtyjen koe-

eläintutkimusten ja muiden tutkimusten tuloksista sekä kemikaalien käytön

aiheuttamista vaikutuksista ihmisissä. Kun aineluetteloon kuulumattoman ai-

neen ominaisuudet on selvitetty, aine luokitellaan luokitusperustepäätöksen

mukaisesti. [3, s. 10–11.]
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4.4.2 Kemikaalin päällysmerkinnät

Kemikaalin päällykseen pitää merkitä

• valmisteen kauppanimi tai muu nimitys tai jos kysymyksessä on aine,

aineluettelossa mainittu aineen nimi tai kansainvälisesti hyväksytyn

nimistön mukainen nimi

• kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta vastaavan toi-

minnanharjoittajan nimi, osoite ja puhelinnumero

• valmisteen sisältämät vaaralliset aineet siten kuin luokitusperuste-

päätöksessä määrätään

• varoitusmerkit ja niiden nimet

• R-lausekkeet

• S-lausekkeet

• aineen kysymyksessä ollessa: aineen EY-numero ja jos aine on mai-

nittu aineluettelossa, merkintä ”EY-merkintä, EG-märkning”

• vähittäismyyntiin tarkoitetun valmisteen sisällyksen määrä

• muut turvallisen käytön edellyttämät lisämerkinnät.

Teolliseen tai ammattikäyttöön tarkoitetuille ja yleiseen kulutukseen tarkoite-

tuille kemikaaleille käytetään jossakin tapauksessa erilaisia S-lausekkeita.

Yleiseen kulutukseen tarkoitettujen valmisteiden erityismerkintävaatimukset

on esitetty luokitusperustepäätöksen liitteessä 3.

Päällysmerkintävaatimukset on esitetty kemikaaliasetuksen 16 §:ssä ja luo-

kitusperustepäätöksen 10–14 §:ssä. [3, s. 14.]
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4.4.3 Muut merkintämääräykset

Kemikaalilaista johtuvien merkintämääräysten lisäksi Suomen lainsäädän-

töön sisältyy myös muita kemikaalien merkintämääräyksiä, joita noudatetaan

kemikaalilain mukaisten merkintöjen lisäksi. Tällaisia ovat mm. säiliöiden,

torjunta-aineiden, suojauskemikaalien, kulutustavaroiden, pesu- ja puhdis-

tusaineiden sekä aerosolien merkintävaatimukset. Myös vaarallisten ainei-

den kuljetusta koskevien määräysten mukaan kemikaalit luokitellaan ja mer-

kitään eri tavoin kuin käyttöä varten kemikaalilain mukaisesti. Kuljetusmää-

räysten mukainen vaarallisen aineen varoitusmerkki voi kuitenkin korvata

kemikaalilain mukaisen varoitusmerkin siten kuin määrätään luokitusperus-

tepäätöksen 14 §:ssä. [3, s. 24.]

4.4.4 Kemikaalien päällykset

Kemikaalit pitää pakata turvallisiin päällyksiin. Sisältö ei saa päästä vuota-

maan. Päällyksen ja sulkimien tulee olla sellaisia, ettei sisältö vaikuta niihin.

Päällyksen ja sulkimien materiaalin tulee kestää normaalikäsittelystä aiheu-

tuva rasitus. Kuluttajille myytävien kemikaalien päällykset eivät saa muoton-

sa tai koristelunsa vuoksi herättää lasten kiinnostusta tai olla käyttäjää har-

haanjohtavia. Pakkaukset eivät saa muistuttaa elintarvikkeiden tai muiden

nautittavaksi tarkoitettujen valmisteiden, eläimen ruuan, lääkevalmisteiden

tai kosmeettisten valmisteiden pakkauksia.

Vähittäismyyntiin tarkoitettujen eräiden valmisteiden päällykset on varustet-

tava turvasulkimella ja näkövammaisille tarkoitetulla vaaratunnuksella siten

kuin määrätään sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä vaarallisen ke-

mikaalin päällyksen turvasulkimista ja näkövammaisille tarkoitetusta vaara-

tunnuksesta (351/1998). [3, s. 24.]

4.5 Kemikaalitietojen toimittaminen rekisteröintiä varten

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä kemikaalitietojen toimittamisesta

(377/1998) on annettu määräykset kemikaalitietojen toimittamisesta sosiaali-

ja terveyshuollon tuotevalvontakeskukselle (STTV). Työministeriön päätök-

sen (780/1993) liitteissä 1, 2, 3 ja 4 sekä työministeriön päätöksen

(349/1996) liitteissä 5 ja 6 on yksityiskohtaiset ohjeet kemikaalitietojen an-
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tamisesta. Tiedot rekisteröidään kemikaalirekisterin tuoterekisteriin (KETU).

Tiedot vaaraa aiheuttavista kemikaaleista toimittaa aina Suomessa toimiva

toiminnanharjoittaja, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai

käyttöön Suomessa. Suomessa toimiva edustaja (agentti) voi toimia kemi-

kaalin suomalaisen markkinoille tai käyttöön luovuttajan puolesta tietojen

toimittajana. Edustaja merkitsee tällöin kemikaalitietojen ilmoitukseen oman

nimensä ja muut tunnistustiedot. Edustajaan sovelletaan tällöin samoja vel-

voitteita kuin markkinoille tai käyttöön luovuttajaan. Jos edustaja toimii suo-

malaisen markkinoille tai käyttöön luovuttajan puolesta, pitää edustajalla ja

maahantuojalla olla tästä keskeinen sopimus.

Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot täydennettyinä aineosien tunnistuskoo-

deilla ja käyttötarkoitusta koskevilla tiedoilla muodostavat rekisteröitävien tie-

tojen perustan. Tietojen toimittamisvelvollisuus koskee kuitenkin myös kulut-

tajille tarkoitettuja kemikaaleja, mutta toimitettavien tietojen laajuus on sup-

peampi, ominaisuuksia, vaikutuksia ja turvallisuustoimenpiteitä koskevien

tietojen osalta.

Rekisteröitävien tietojen tarkoituksena on antaa mahdollisuus ennaltaehkäi-

sevien ja huoltotoimenpiteitä koskevien tietojen antamiseen myrkytystapa-

uksissa. Jos käyttöturvallisuustiedotteen tiedot eivät riitä näiden ohjeiden an-

tamiseen, käyttöturvallisuustietojen tietoja pitää täydentää. Tällöin voidaan

STTV:lle ilmoittaa myös salassa pidettäväksi tarkoitettuja tietoja valmisteen

koostumuksesta tai muista ominaisuuksista. Salassa pidettävät tiedot on tar-

koin yksilöitävä ilmoituksessa. Tiedot kemikaaleista toimitetaan STTV:lle

asiakirjana. Tiedot voidaan toimittaa myös teknisenä atk-tallenteena. Tekni-

sestä tallenteesta on erillinen ohje, jota saa STTV:stä.

Rekisterin julkisia tietoja käyttävät kemikaalien markkinoille luovuttamista ja

käyttöä valvovat viranomaiset. Myös monilla palo- ja pelastusviranomaisilla

on rekisteri käytettävissään. Kaikki rekisterin sisältämät tiedot kemikaaleista

ovat käytettävissä Myrkytystietokeskuksella, sosiaali- ja terveysministeriöllä,

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksella, Suomen ympäristö-

keskuksella ja Turvatekniikan keskuksella. [3, s. 34–35.]
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4.6 Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan on omalta osaltaan varmistettava, että vaarallisen kemikaalin

päällykset on vastaanotettaessa merkitty asianmukaisesti ja että kemikaalis-

ta on toimitettu työpaikalle asianmukainen käyttöturvallisuustiedote. Käyttö-

turvallisuustiedotteet tulee pitää työpaikalla erillistä luetteloa siellä käytettä-

vistä vaarallisista kemikaaleista niiden kauppanimen mukaan järjestettynä.

Luettelosta pitää käydä ilmi kemikaalin luokitus ja se, onko kemikaalista käy-

tettävissä käyttöturvallisuustiedote. Jäljennökset käyttöturvallisuustiedotteis-

ta ja kemikaaliluettelosta pitää toimittaa työpaikan työsuojeluvaltuutetulle.

Käyttöturvallisuustiedotteiden pitää olla työpaikalla työntekijöiden nähtäväksi

saatavana.

Työnantajan käyttöturvallisuustiedotteita ja päällysmerkintöjä koskevista vel-

vollisuuksista on määrätty valtioneuvoston päätöksessä työntekijöiden suoje-

lemisesta kemiallisille tekijöille altistumiseen liittyviltä vaaroilta (920/1992,

727/1993).

Käyttöturvallisuustiedotteiden tarkoituksena on antaa tietoja kemikaalista

käyttäjille turvallista käyttöä varten. Ensisijaisesti tiedot on tarkoitettu työnan-

tajalle tai toiminnanharjoittajalle, jonka tulisi ottaa teollisessa tai ammattimai-

sessa toiminnassa huomioon kemikaalin käyttöön liittyvät vaarat. Käyttötur-

vallisuustiedotteiden tietoja voidaan käyttää muun muassa

• kemikaalien aiheuttaman riskin arvioinnissa työpaikalla

• annettaessa opetusta ja ohjausta työntekijöille kemikaalien turvallisis-

ta käsittelytavoista ja niiden vaarallisista ominaisuuksista

• suunniteltaessa teknisiä torjuntatoimenpiteitä kemikaalihaittojen eh-

käisemiseksi

• valittaessa käytettäväksi hengityksensuojaimia, suojakäsineitä ja

muita henkilösuojaimia

• arvioitaessa kemikaalien työntekijöille ja ympäristölle aiheuttamaa



15

vaaraa ja tehtäessä työterveyshuoltolainsäädännön mukaisia työ-

paikkaselvityksiä

• selvitettäessä epäiltyjä ammattitautitapauksia

• selvitettäessä työntekijöiden kirjaamisvelvollisuutta ammatissaan

syöpää aiheuttaville aineille altistuvien (ASA) tiedostoon

• akuuttien myrkytysten hoidossa. [3, s. 35–36.]

5 KEMIKAALIEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

5.1 Yleistä

Työpaikoilla on käytössä lukuisia erilaisia kemikaaleja, ja lisäksi työstöpro-

sesseissa ja työstettäessä erilaisia materiaaleja vapautuu haitallisia aineita.

Kaikkia näitä kutsutaan kemiallisiksi tekijöiksi, joiden riskit on arvioitava. Osa

kemiallisista tekijöistä on vaarattomia, mutta useilla niistä on haitallisia omi-

naisuuksia, jotka on otettava huomioon niiden käytössä ja käsittelyssä.

Kemikaalien turvallinen käyttö työpaikalla edellyttää, että käytössä olevat

kemikaalit on luetteloitu ja että niiden ominaisuuksista ja käyttöturvallisuu-

desta on omaksuttu turvallisen työskentelyn kannalta tarpeellinen tieto. Tä-

mä on työnantajan vastuulla. Työntekijät on riittävästi opastettava ja koulu-

tettava kemikaalien käsittelyyn sekä torjumaan altistumista työprosesseissa

syntyville kemikaaleille. Lisäksi työntekijät on opastettava toimimaan vaarati-

lanteissa sekä käyttämään ja huoltamaan tarvittavia suojaimia.

5.2 Kemikaalien käsittely Crown Pakkaus Oy:ssä

Kemikaaleja tulisi aina mahdollisuuksien mukaan säilyttää alkuperäisissä

pakkauksissa. Silloin pakkaus varmasti kestää ko. kemikaalia ja pakkaus-

merkinnästä selviää tarvittavat tiedot kemikaalista. Se ei kuitenkaan ole aina

mahdollista, koska usein alkuperäiset pakkaukset ovat liian suuria siirtää
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tuotannon tiloihin. Tällä hetkellä kemikaaleja säilytetään tehtaalla monenlai-

sissa astioissa, kuten ns. turvakannuissa ja tehtaan omassa tuotannossa

valmistuneissa metallikartioissa. Ongelmallisia ovat kartiot ja muut avoimet

astiat (kuva 5.), sillä tällöin työntekijät altistuvat tarpeettomasti haihtuville

kemikaaleille. Lisäksi näihin ei-alkuperäispakkauksiin ei ole välttämättä tehty

merkintää siitä, mitä kemikaalia se sisältää tai pakkaukseen on merkitty tus-

silla vain kemikaalin nimi. Tussimerkinnät ovat ongelmallisia, sillä merkinnät

voivat häipyä astiasta pois kemikaalin valuessa astian ulkopuolelle. Silloin

työntekijä ei tiedä kemikaalin ominaisuuksia eikä välttämättä ymmärrä sen

vaaroja. Kemikaalien merkintäongelmaan paras ratkaisu olisi alkuperäiseti-

kettien kaltaiset tarrat, jotka voi liimata uuden astian kylkeen. Työntekijän

vastuulla on pitää huoli siitä, että kemikaali on sama kuin tarrassa on ilmoi-

tettu.

Kuva 2. Epäselvä merkintä kemikaalinsäilytyspullossa
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Kuva 3. Turvakannu

Kuva 4. Alkuperäinen kemikaalipakkaus
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Kuva 5. Kemikaalien säilytys avoimissa kartioissa

Öljyjen käsittelyn helpottamiseksi tehtaalla on käytössä värikoodisysteemi.

Värikoodisysteemin idea on koneissa olevat värilliset muovilätkät tai öljyn-

täyttökorkki (kuva 7.), joiden avulla työntekijät tietävät mitä öljyä siinä kuuluu

käyttää.

Ruskea: Hydrauliikkaöljy Tribol 943 AW 46

- hydrauliikka

- kompressorit

Vihreä: H1-luokiteltu vaihteistoöljy Tribol 1810/460

- tölkkiosaston kiertovoitelu

Keltainen: Synteettinen polyglykooli vaihteistoöljy Tribol 800/220

- kierukkavaihteet

- ei saa sekoittaa muiden öljyjen kanssa
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Sininen: Synteettinen H1-luokiteltu vaihteistoöljy Obtileb GT 220

- vaihteistot

- tippakannu yleisöljy

Harmaa: Ketjuöljy Tribol 1430

- telaketjut

Valkoinen: Laakerirasva Molub-Alloy 823 FM-2

- koneiden laakerit

Oranssi: Korkean lämpötilan rasva Tribol 4747

- kuumat olosuhteet

Kuva 6. Öljynvärikoodisysteemi
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Kuva 7. Sininen öljyntäyttökorkki värikoodisysteemiä varten

Henkilönsuojainten käyttö on tärkeää vaarallisten kemikaalien käsittelyssä.

Käsittelypaikoilla on ohjeistettu kilpien avulla, minkälaisia henkilönsuojaimia

täytyy käyttää kemikaaleja käsiteltäessä (kuva 8.). Kilvestä näkyy henkilön-

suojaimen kuva sekä teksti, jossa painotetaan henkilönsuojaimen käyttöä.

Kuva 8. Henkilönsuojainten käytön ohjeistus
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5.3 Kemikaalien varastointi

Kemikaalivarastoissa varastoidaan tavallisesti monia erilaisia kemikaaleja.

Kemikaalien ominaisuudet tulee ottaa huomioon sijoitettaessa niitä varas-

toon, koska kemikaalit voivat onnettomuustilanteissa reagoida keskenään tai

niistä voi tulipalon yhteydessä vapautua vaarallisia kaasuja.

Varaston henkilökunnan tulee tuntea ja ymmärtää kemikaalipakkausten va-

roitusmerkinnät, sillä ne osoittavat kemikaalien vaaraominaisuudet ja mää-

räävät varastoinnin turvallisuustoimenpiteet. [4, s. 12.]

5.3.1 Varastotilojen suunnittelu

Varastoalue ja varastorakennukset suunnitellaan varastoitavien kemikaalien

ominaisuuksien mukaan siten, että varastotoiminnat voidaan hoitaa mahdol-

lisimman sujuvasti ja turvallisesti. Rakennuksen sisätilojen suunnittelulla voi-

daan vaikuttaa merkittävästi varastonnin turvallisuuteen. Suunnittelussa tulisi

ottaa huomioon mm. seuraavat seikat:

• rakennuksen jakaminen paloteknisiin osastoihin

• varastoitavien kemikaalien varastointimäärät

• vaarallisten kemikaalien pitäminen tarvittaessa erillään toisistaan

• automaattisen sammutusjärjestelmän tarpeellisuus

• varastointiin liittyvien oheistoimintojen sijoittaminen ja eristäminen

• riittävät ja turvalliset poistumistiet sekä riittävä valaistus

• mahdollisuus esteettömään tulipalon sammutukseen.

Varaston sisätilat suunnitellaan riittävän väljiksi ja tarkoituksenmukaisiksi.

Varasto mitoitetaan riittävän suureksi. Varaston pinoamis- ja hyllykorkeus

määrätään ennalta. Yhteen sopimattomat kemikaalit pidetään erillään toisis-

taan ja sijoitetaan asianmukaisesti siten kuin luvussa 5 on esitetty.
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Varastoon liittyvät muut toiminnot, kuten uudelleenpakkaus ja huoltotilat si-

joitetaan erilleen varsinaisesta varastosta. Toimisto- ja sosiaalitilat sijoitetaan

mieluimmin täysin erilleen varastorakennuksesta. Akut ladataan erillisessä

rakennuksessa tai ellei tämä ole mahdollista erillisessä, hyvin ilmastoidussa

huoneessa.

Kuormaus- ja purkupaikalle varmistetaan esteetön pääsy. Varmistetaan ih-

misten turvallinen poistuminen varastosta haitallisen päästön tai tulipalo sat-

tuessa. Tulen leviämisen voi estää sopivilla seinämillä ja väliseinillä. Varas-

ton suunnittelussa huomioidaan laitteistojen sijoittelu. Savunpoistoluukut,

savun-/lämmönilmaisimet ja sprinklerit, muut palontorjuntakalusto, lämmitys-

laitteisto, sähkömoottorit ja muut sähkölaitteet sijoitetaan turvallisuuden kan-

nalta tarkoituksenmukaisiin paikkoihin. Sähköjohdot, viemärit, putkistot yms.

sijoitetaan siten, etteivät tulipalo ja syövyttävät kaasut tai roiskeet vahingoita

niitä.

Räjähdysvaaran ollessa ilmeinen varastotila suunnitellaan siten, että mah-

dollisen räjähdyksen sattuessa syntynyt paineaalto aiheuttaa mahdollisim-

man vähän vahinkoa. Käytännössä paras ratkaisu on yhden ulkoseinän ke-

ventäminen.

Palamattomien aineiden sijoittaminen vaarallisista aineista koostuvien pino-

jen väliin saattaa olla käyttökelpoinen tapa pitää palokuormaa sisältäviä ai-

neita erillään. Tällainen käytäntö vaatii erityistä valvontaa, jotta haluttu eris-

tys säilyy. Vain palonkestävät seinät takaavat eristyksen tehokkaasti. Pala-

vat nesteet varastoidaan aina omassa paloteknisessä osastossaan.

Kemikaalit varastoidaan siten, että sammutus- ja pelastushenkilöstöllä on

esteetön pääsy varaston kaikkiin osiin.

Varastotilojen käyttöä suunniteltaessa huolehditaan, että kaikki sisääntulo- ja

poistumistiet, käytävät ja portaikot pysyvät aina vapaina. Alueet, joille tava-

raa pinotaan, merkitään selvästi lattiaan.

Kemikaaleja varastoivien laitosten kemikaalien säilytystilat varustetaan toi-

mintaan ja sen laajuuteen nähden riittävillä laitteistojen turvallisen käytön ja

onnettomuustilanteisiin varautumisen edellyttämillä varoitusmerkinnöillä.
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Korkeissa hyllyvarastoissa varmistetaan aina sammutusmahdollisuus. Hyllyn

syvyyden pitää olla sellainen, että siihen voidaan varastoida ainoastaan yksi

kuormalava.

Jos hyllyvarasto korvataan pinovarastolla, kuormalavojen ja astioiden pitää

olla suunniteltu ja valmistettu päällekkäin varastoitaviksi. Tavalliselle kuor-

malavalle tuleva yhteenlaskettu kuorma voi olla enintään 1000 kg. [4, s. 5–

7.]

5.3.2 Astiavarasto

Astiavarastossa samaa kemikaalia sisältävät astiat sijoitetaan samalle alu-

eelle. Astiat järjestetään riveihin (kuva 8.) tai ryhmiksi siten, että niiden mer-

kinnät näkyvät. Rivien tai yksiköiden väliin jätetään kulkutilaa astioiden siir-

tämistä varten. Varastoitaessa astioita päällekkäisillä hyllyillä huomioidaan

astioiden mahdollisista vuodoista aiheutuvat vaarat.

Kuva 9. Yleiskuva astiavarastosta

Astioita tai niiden kuljetuspakkauksia ei tule varastoida toistensa päälle, ellei

niitä ole erityisesti suunniteltu ja valmistettu päällekkäin varastoitavaksi.
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Hapot ja emäkset varastoidaan suljetuissa astioissa. Muuhun tilaan johtava

ovi tai aukko varustetaan vähintään 0,1 m korkealla, nestetiiviillä kynnyksel-

lä. Se voidaan tehdä luiskamaiseksi trukkiliikenteen helpottamiseksi. Myös

muut järjestelyt ovat mahdollisia, esim. varastotilan koko lattia voi olla ympä-

röivää lattiatasoa 0,1 m alempana. Sopivin kallistuksin ja kanaalein lattialle

vuotanut kemikaali johdetaan keräilysäiliöön tai -altaaseen. Kemikaalin pää-

systä mahdolliseen keräilysäiliöön pitää lähteä tieto valvottuun paikkaan.

Kuvassa 10 esimerkki astiavarastojen sijoittelusta huonetilaan ja huoneen

rakentelusta, ilmanvaihdon järjestelyistä yms.

Jos varastoidaan syttyviä aineita, lattia laatoitetaan tai pinnoitetaan kemikaa-

lia kestävällä materiaalilla. Lattian pinnan tulee kestää varastoitavaa ainetta

vähintään kaksi vuorokautta. [5, s. 2–3.]

Kuva 10. Astiavarasto sisällä

Kemikaalit tulee varastoida huolellisesti, niin kuin kaikki haitalliset tai vaaral-

liset aineet ja niiden varastoinnissa täytyy noudattaa lakisääteisiä varastoin-

timääräyksiä. Kemikaalien määrästä ja laadusta riippuen varastosta on mah-

dollisesti tehtävä ilmoitus tai varastolle on haettava lupa.

Hyvä kemikaalivarasto on selkeästi merkitty, katettu ja lukittu varastotila, jon-

ne on esteetön kulkureitti. Varaston ilmanvaihto ja valaistus on järjestetty, ja

siellä on astiat tai merkityt paikat eri kemikaalilajeille.
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Kemikaalivarasto on merkittävä kunnolla ja sinne ei saa olla pääsyä asiatto-

milta. Kemikaalivaraston ovi on pidettävä aina lukossa, eikä sitä saa kiilata

auki asentoon. Pääsy kemikaalivarastoon voidaan järjestää erillisen avaimen

tai kulkukortin avulla. Varaston oven täytyy olla myös paloturvallinen, jotta

mahdollinen tulipalo ei pääse leviämään sinne.

Matkapuhelimen käyttö on myös kemikaalivarastossa kiellettyä sen säteilyn

ja signaalien vuoksi, jotka voivat aiheuttaa syttymisvaaran helposti syttyvälle

kemikaalille. Kemikaalivarastossa täytyy olla myös ensiapuvälineet tai sen

läheisyydessä. Silmänhuuhtelupullot ovat tärkeimpiä, koska jos kemikaalia

joutuu silmiin, ilman ensihuuhtelua voi tulla pysyviä vaurioita. Kemikaalin jou-

tuessa silmiin on aina mentävä lääkäriin ensiavusta huolimatta.

Ensiapuohjeet täytyy olla myös kemikaalivaraston läheisyydessä. Se voi olla

merkittävin tekijä uhrin pelastamiseksi, jotta pysyviä vaurioita ei ehtisi syn-

tyä. Tärkeintä on kuitenkin käyttää oikeita suojautumisvälineitä, jotta tapa-

turmia ei syntyisi. Kemikaalivarastossa täytyy olla ohjeet myös kemikaalilta

suojautumiseen. Suojautumisvälineistä täytyy kuitenkin pitää huolta, että ne

ovat kunnossa ja varmistaa myös niiden oikea käyttö.

Viranomaiset pelastustoiminnan, lääkintätoimen, ympäristönsuojelun, ter-

veyden suojelun ja työsuojelun aloilla tarvitsevat perustietoa kaikista kemi-

kaaleista, joille altistuminen voi aiheuttaa vaaraa. Heidän on tärkeää kyetä

tunnistamaan vaara nopeasti äkillisissä tilanteissa, kuten kemianteollisuuden

tai kemikaalikuljetuksien onnettomuuksissa ensivasteen toimenpiteitä varten.

[5, s. 14.]

5.3.3 Erillään pidettävät aineet

Vaarallisia aineita varastoitaessa on otettava huomioon aineiden ominaisuu-

det. Kaikki aineet eivät kemiallisesti sovi toistensa läheisyyteen vaan voivat

väärin varastoituna aiheuttaa vaaraa.

Keskenään voimakkaasti reagoivat aineryhmät on varastoitava toisistaan

erilleen niin, etteivät ne onnettomuus- tai vahinkotapauksissakaan pääse ai-

heuttamaan haittaa tai vaaraa.



26

On pidettävä erillään toisistaan

• palavat nesteet

• hapot

• emäkset

• hapettavat aineet

• aineet, jotka voivat itsesytytyksen tai tulipalon sattuessa aiheuttaa

erityistä vaaraa, kuten myrkylliset aineet.

Kun palavia nesteitä varastoidaan yli vapaan säilytysrajan (200 litraa), ne on

varastoitava paloteknisesti erillisessä tilassa, palavan nesteen varastossa.

Palavien aineiden kanssa samassa tilassa ei saa varastoida väkeviä happo-

ja, räjähdystarvikkeita, peroksideja, kalsiumkarbidia tai muita aineita, jotka

voivat tulipalon tai itsesytytyksen sattuessa aiheuttaa erityistä vaaraa.

Henkilökohtaisen turvallisuuden ja kemikaalien käsittelyprosessien vuoksi

seuraavat aineet on ehdottomasti pidettävä erillään toisistaan ja muista ke-

mikaaleista

1. elohopea

2. syanidi

3. jodi ja bromi

4. kalium ja natrium.

Myrkylliset aineet sekä lääkkeet on aina säilytettävä lukitussa tilassa, jonne

asiattomien pääsy on estetty. Myrkyllisten aineiden pakkauksissa on pääkal-

lomerkki ja kirjaintunnus T+ (erittäin myrkyllinen) tai T (myrkyllinen).
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Myrkyllisiä ja erittäin myrkyllisiä aineita ei saa varastoida yhdessä seuraavi-

en kanssa

• itsestään syttyvien, helposti syttyvien tai syttyvien aineiden kanssa

• hapettavien aineiden kanssa

• orgaanisten peroksidien kanssa

• sellaisten aineiden kanssa, jotka joutuessaan kosketuksiin veden

kanssa kehittävät syttyviä kaasuja

• puristettujen tai nesteytettyjen kaasujen kanssa

• ammoniumnitraattipitoisten lannoitteiden kanssa. [7, s. 94.]

5.3.4 Kemikaalien varastointimerkinnät

Kun kemikaalin ominaisuudet eivät poikkea raaka-aineena käytetystä ai-

neesta, on yksinkertainen, mutta toimiva ratkaisu käyttää varastointiastioina

aineiden alkuperäisiä astioita, joissa oikeat varoitusmerkinnät ovat yleensä

valmiina. Jos varastoinnissa ei käytetä alkuperäisiä astioita, täytyy niiden

päällykseen merkitä valmisteen kauppanimi, luovuttamisesta vastaava toi-

mittaja, aineet siten kuin luokitusperustepäätöksessä määrätään, varoitus-

merkit ja niiden nimet, R-lausekkeet, S-lausekkeet, aineen EY-numero, val-

misteen sisällyksen määrä, sekä muut turvallisen käytön edellyttämät lisä-

merkinnät. Jos käytät raaka-aineastioita tms. kemikaalien pakkauksina, pois-

ta vanhat etiketit tai peitä vanhat etiketit uusilla. [2, s. 82–84.]

5.3.5 Merkinnät ja paikat eri kemikaalilajeille

Kemikaalivarasto tai kemikaalien paikka varastossa on merkittävä selvästi

kerrottava kemikaalien vaaraominaisuuksista kemikaalilain mukaisilla mer-

keillä. Jos varastoi vain yhtä kemikaalilajia, voi lisätä varaston kylttiin myös

kemikaalia koskevat tiedot, silloin ei tarvita kemikaaliastioihin merkintöjä va-

rastointia varten.
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Hyvä merkintä on esimerkiksi noin 80 x 120 cm:n kokoinen kilpi, jossa on

lueteltu varastoitavat kemikaalit sekä niiden kemikaalilain mukaiset varoi-

tusmerkinnät.

Kun säilytetään varastossa erityyppisiä kemikaaleja, niille on varattava pai-

kat tai osastot. Varastopaikkoja suunnitellessa otetaan huomioon myös ai-

neiden pitäminen erillään toisistaan.

Toimiva ratkaisu voidaan rakentaa esimerkiksi keräyslaatikkojen avulla. Kul-

lekin kemikaalityypille varataan oma laatikkonsa, joka merkitään kemikaalin

vaaraominaisuuden mukaan. Kuhunkin laatikkoon kootaan kyseisen vaara-

ominaisuuden mukaiset kemikaalit pakkauksissaan.

Omissa laatikoissaan erityyppiset aineet pysyvät erillään toisistaan, ja aineet

voidaan tarvittaessa helposti siirtää uuteen varastopaikkaan. Laatikot toimi-

vat myös altaina pakkausten vuotojen ja rikkoutumisten varalta. [2, s. 91–

92.]

5.4 Henkilökohtaiset suojavälineet ja torjuntavälineistö

Henkilökohtaiset suojaimet ja työvälineet tulee säilyttää kemikaalivaraston

ulkopuolella. Jos varusteiden ainoa säilytyspaikka on kemikaalivarastossa,

on niille varattava tiivis säilytyskaappi, jotta ne säilyvät käyttökelpoisina.

Avoimessa varastossa suojaimet likaantuvat haihtuvilla aineilla, ja ne ovat

nopeasti enemmän vaaraksi kuin suojaksi käyttäjälleen.

Perusvarusteista kemikaalien parissa toimittaessa ovat kunnolliset suojakä-

sineet ja -kengät, hengityssuojain, suojalasit, suojaesiliina sekä tietysti vah-

va, puuvillasta valmistettu suojahaalari.

Ensiapuvälineistöä koskee sama ohje kuin suojaimia: niiden oikea paikka on

kemikaalivaraston välittömässä läheisyydessä, mutta ei itse varastossa. Pe-

rusvarusteet ovat silmänhuuhtelupullo, hätäsuihku ja sidetarpeet.

Tyypillisiä vahinkoja ovat kemikaaliastioiden vuodot ja rikkoutumiset, joista

pahimmillaan voi aiheutua palovaara.
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Perusvälineistöä kemikaalivaraston vahinkojen torjumiseen ovat imeytysai-

neet sekä lapio, harja ja keräysastiat. Tulipalon varalta varastossa tulee olla

43A 233B -teholuokan sammutin.

Torjuntavälineistön tulisi olla riittävän lähellä mahdollista käyttökohdettaan,

mutta ei itse varastossa. Varastoon sijoitettu sammutin on vaaratilanteessa

käyttökelvoton. [2, s. 93.]

5.5 Kemikaalien varastointi Crown Pakkaus Oy:ssä

Tehtaalla varastoidaan ympäristöraportointi 2006:n mukaan

 - lakkoja n. 229000 litraa,

 - polttomaaleja n. 60000 litraa,

 - ohenteita ja pesuaineita n. 80000 litraa

 - painovärejä n. 4300 litraa

 - kumitusaineita n. 111000 litraa.

Tehtaalla on kolme kemikaalien astiavarastoa

• pääkemikaalivarasto kellarissa (kuva 11.)

• pienempi lakkavarasto painossa (kuva 12.)

• maalivarasto tynnyritehtaalla
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Kuva 11. Pääkemikaalivarasto

Kuva 12. Painon lakkavarasto

Astiavarastot on eristetty paloturvallisilla ovilla muista tiloista. Pääkemikaali-

varastoon pääsy on tehty myös helpoksi trukille, jotta isommatkin pakkauk-

set saadaan helposti kuljetettua varastoon. Kemikaalivarastoon täytyisi teh-

dä kuitenkin täydellinen siivous. Siellä on esim. kemikaaliastioita, jotka ovat

olleet koskemattomina jo monta vuotta ja tyhjiä kemikaaliastioita, jotka ovat
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siellä aivan turhaan.

Kuva 13. Kemikaalivarasto sisältä

Kemikaalien astiavarastot ovat pääosin hyvässä kunnossa. Ne on eristetty

paloturvallisilla ovilla muista tiloista. Pääkemikaalivarasto sijaitsee kellariker-

roksessa, erillään muusta tuotannosta. Kemikaalit eivät ole pakattu varas-

toon liian tiiviisti, joten niiden käsittelykin on helpompaa. Kemikaalivarastoon

pääsee ainoastaan kulkukortilla, joten asiattomien pääsy varastoon on estet-

ty. Onnettomuustilanteessa hälytysjärjestelmä toimii hiilihapolla tukahduttaen

tulen. Kemikaalivarastoon täytyisi tehdä kuitenkin täydellinen siivous. Siellä

on esim. kemikaaliastioita, jotka ovat olleet koskemattomina jo monta vuotta

ja tyhjiä kemikaaliastioita, jotka ovat siellä aivan turhaan. Tavaraa pitäisi

myös siivota kemikaalivaraston oven edestä, jotta sammutus- ja pelastus-

henkilökunta pääsee esteettömästi onnettomuuspaikalle.
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6 KEMIKAALIRISKIEN ARVIOINTI

Riskien arviointi ja hallinta ovat osa työpaikan turvallisuustoimintaa. Euroo-

pan unionin työelämään liittyvä lainsäädäntö on tehnyt riskien arvioinnista

entistä tärkeämmän. Etenkin pienyritykset tarvitsevat selkeät ohjeet riskien-

sä arvioimiseen, koska resursseja tämän tyyppiseen työhön on vähän.

Työpaikan riskit voivat liittyä mm. tietokoneisiin ja -välineisiin, kemiallisiin, fy-

sikaalisiin ja biologisiin tekijöihin, työmenetelmiin, työn fyysiseen tai psyykki-

seen raskauteen ja työn organisointiin. Riskin arvioinnissa kerätään järjes-

telmällisesti tietoa työpaikan vaaratekijöistä. Se käsittää seuraavat vaiheet

• tunnistetaan vaarat

• tunnistetaan työntekijöiden altistuminen

• arvioidaan vaarojen merkitys: tehdään laadullinen ja määrällinen ris-

kin arviointi

• mietitään riskien poistamis- ja vähentämiskeinot

• toteutetaan korjaustoimenpiteet

• seurataan korjausten vaikutuksia.

Riskinarviointi tuo työsuojeluun uuden ajattelutavan siinä mielessä, että sen

tarkoituksena on loogisesti ja rationaalisesti käsitellä kaikkia työturvallisuus-

ja terveysriskejä. Riskinarviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi osana ympä-

ristö- ja laatujärjestelmää. Riskinarviointi on työnantajan lakisääteinen tehtä-

vä, mutta parhaiten se onnistuu linjajohdon, työntekijöiden, työsuojelun ja

työterveyshuollon yhteistyönä. Kun perustiedot vaaratekijöistä ja altistuvista

työntekijöistä on koottu, arvioidaan mahdolliset riskit eli yhdistetään vaarate-

kijän aiheuttamat seuraukset ja niiden todennäköisyys.

Osa työpaikoilla käytettävistä kemikaaleista voi olla melko haitattomia, mutta

monet ovat palavia, myrkyllisiä, allergisoivia, ympäristölle vaarallisia jne.

Työnantajalla pitää olla riittävät tiedot kemikaalien vaarallisuudesta. Työpai-
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kalla ei saa käyttää kemikaaleja, joissa ei ole tarpeellisia varoitusmerkintöjä

ja joista ei ole käyttöturvallisuustiedotteita. Työntekijöiden kemikaalialtistumi-

seen vaikuttavat kemikaalien laatu, käyttötavat, -ajat ja -määrät. Työpaikalla

tulee ottaa huomioon myös kemikaalin palo- ja räjähdysvaara, ympäristöhai-

tat ja mahdolliset suuronnettomuusriskit. Työterveydenhuolto on usein se ta-

ho, jonka puoleen käännytään kemikaalien haittoja ja turvallista käsittelyä

koskevissa kysymyksissä.

Työnantajan tulee tehdä kemikaalivaarojen arviointi eli selvittää työntekijöi-

den altistumisen luonne ja määrä. Altistumista voidaan tarvittaessa selvittää

mittauksin. Jos altistuminen on liiallista, altistumista tulee vähentää. Muutos-

ten vaikutuksia tulee seurata. Työnjohto ja työntekijät tarvitsevat opastusta ja

koulutusta työnsuojelu- ja kemikaaliasioista, jotta kemikaaleja osataan käyt-

tää oikein. Kemikaalivaarojen arviointimalleja on kehitetty mm. pienyrityksil-

le. Yrityksessä kannattaa nimetä vastuuhenkilö kemikaaliasioiden hoitoon,

ns. ”kemikaalivastaava”. Johdon täytyy sitoutua kemikaalivaaranarviointiin ja

perehtyä arviointityön etenemiseen aika ajoin. [2, s. 23–24.]

6.1 Vaaranarviointi ja riskinarviointi

Kun puhutaan kemikaaleista, sanat vaaranarviointi ja riskinarviointi ovat hy-

vin yleisessä käytössä. Kummallakin on oma määritelty merkityksensä. Vaa-

ranarviointi käsittää kemikaalin vaarallisten ominaisuuksien tunnistamisen,

kuten ihoa herkistävän vaikutuksen, syöpävaarallisuuden tai myrkyllisyyden

kaloille, sekä vaarojen luonnehtimisen. Luonnehtimisella tarkoitetaan sen

selvittämistä, miten haitallisten vaikutusten luonne ja voimakkuus riippuvat

altistumisen määrästä ja kestosta esimerkiksi millaisia vaikutuksia aiheutuu

lyhytaikaisesta altistumisesta suurelle pitoisuudelle tai päinvastoin pitkäai-

kaisesta altistumisesta pienelle pitoisuudelle.

Riskiarvioinnissa puolestaan määritetään sitä terveysvaikutusta (vakavuutta

ja todennäköisyyttä), jonka otaksutaan seuraavan tietystä altistumisesta.

Riskinarvio voidaan parhaassa tapauksessa tehdä luotettavasti pätevistä

epidemiologisista tutkimuksista, jotka osoittavat esimerkiksi ihmisen työolo-

jen kemikaalipitoisuuden tai elimistöön tulleen ainemäärän ja sairauden il-

menemisen välisen yhteyden. Terveysvaaraa joudutaan yleensä arvioimaan

”koeputkiolosuhteissa” tai etenkin koe-eläinhavaintojen perusteella, sillä vain
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harvoista aineista on saatavilla tietoja niiden vaikutuksista ihmiseen. Aineen

aiheuttama terveysriski voidaan ennustaa, kun selvitetään objektiivisesti al-

tistumisen määrä ja kesto sekä verrataan tulosta kyseiselle tilanteelle rele-

vantteihin vaaraa luonnehtiviin kokeellisiin tietoihin. Jos arvio perustuu eläin-

kokeisiin, on eurooppalaisessa käytännössä sovellettu riskin mittarina tur-

vamarginaalia (margin of safety). Turvamarginaali lasketaan jakamalla suu-

rin annos tai pitoisuus, joka ei eläinkokeissa aiheuttanut havaittavaa haitallis-

ta vaikutusta, ihmisen saamalla annoksella tai altistavalla pitoisuudella.

Kokemukset tavanomaisen kemikaaliongelmien ratkaisemisessa ovat osoit-

taneet, että tietoja vaaraominaisuuksista on todellisuudessa saatavissa pal-

jon enemmän kuin luullaan. Näennäiset tietoaukot täyttyvät sitä mukaa kuin

osataan käyttää taitavammin alati kehittyviä tiedonhankinnan menetelmiä.

Kemikaali-informaatio tulee lähivuosina lisääntymään ja saatavuus parane-

maan kansainvälisten ohjelmien ja myös kemikaaleja valmistavien yritysten

ansiosta. Pullonkaulaksi ovat muodostumassa mm. terveydenhuollon am-

mattihenkilöiden ja kemikaaleja käyttävien yritysten riittämättömät valmiudet

hyödyntää sitä. [6, s. 1.]

6.2 Työntekijöiden altistuminen

Työntekijöiden kemikaalialtistuksen arvioinnissa otetaan huomioon

• kemikaalin haitallisuus, haihtuvuus sekä käyttötapa ja -määrä

• altistuvat työntekijät

• altistumistapa (hengitystiet, iho, ruuansulatuselimistö)

• henkilösuojaimet (saatavuus, käyttö, käyttökokemukset)

• tekninen torjunta

• tehdyt altistumismittaukset, vertailu ohjearvoihin

• yksilölliset riskiä lisäävät ominaisuudet (lisääntymisterveys, herkisty-

neet työntekijät)
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• toimialan yleiset tiedot (kirjallisuus, työterveyshuolto, muut asiantunti-

jat).

Vaaran arvioinnissa huomioidaan myös huolto- ja korjaustyöt ja mahdolliset

onnettomuudet.

Kun työpaikalla käytetään monia kemikaaleja, perusteellisen kemikaaliarvion

tekeminen on työlästä. Arviointi kannattaa porrastaa ja aloittaa niillä kemi-

kaaleilla, jotka tarvitsevat pakkausmerkintöjä. Erityistä huomiota kiinnitetään

aineisiin, jotka ovat

• myrkyllisiä (saavat varoitusmerkin T)

• syöpää aiheuttavia (ASA-rekisteröintitarve, ASA-rekisteri = ammatis-

saan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvien rekisteri)

• allergiaa aiheuttavia (kiinnitetään huomiota ihoaltistumiseen)

• lisääntymisvaaraa aiheuttavia

• syttyviä (oikeat työmenetelmät, oikea varastointi)

• ympäristölle vaarallisia

• määrällisesti eniten käytettyjä.

Altistumisen arvioinnissa yritys saa usein apua työterveyshuollosta tai työ-

hygienian asiantuntijoilta. Työterveyshuollolla on mahdollisuus selvittää kir-

jallisuudesta ja informaatiopalvelun kautta, onko toimialalla tehty altistumis-

selvityksiä. Jos kirjallisuustietoja ei ole tai altistumisen luotettava arviointi on

vaikeaa, työpaikalla tulee tehdä työhygieenisiä tai biologisia altistumismitta-

uksia. Työhygieenisissä mittauksissa tarvitaan usein asiantuntijaa, esimer-

kiksi aluetyöterveyslaitosta. Työpaikan altisteet määräävät paljolti sen, mitä

ja miten mitataan. Mittausten tavoite tulee myös selvittää, pyritäänkö työnte-

kijöiden altistumisen selvittämiseen normaalioloissa, pahimmassa työtilan-

teessa, huoltotöissä jne.
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Mittausraportissa kuvataan mittausten tarkoitus, olosuhteet, tulokset, vertai-

luarvot ja tulosten tarkastelu (mukana altistumisen arviointi) ja annetaan tar-

vittaessa toimenpidesuosituksia. Mittauksissa tuloksia verrataan ohjearvoi-

hin, yleensä HTP-arvoihin (haitalliseksi tunnettu pitoisuus). Jos HTP-arvot

ylittyvät, korjaustoimet tulisi toteuttaa mahdollisimman pian ja kontrolloida

mittauksin muutosten vaikutuksia. Jos ollaan tasolla yli puolet HTP:sta, kor-

jausmahdollisuudet voi selvittää ja toteuttaa rauhallisemmassa aikataulussa.

Jos mittaustulokset ovat pieniä, tiedetään että työpaikan altisteet ovat hallin-

nassa eikä mittauksia tarvitse toistaa ainakaan usein. Toimistotyyppisillä

työpaikoilla, joissa ei käytetä kemikaaleja, vertailuarvoina sovelletaan sisäil-

man laatuluokituksen suositusarvoja, jotka ovat selvästi HTP-arvoja pienem-

piä, usein 10 % tai jopa alle 1 % HTP-arvoista. [2, s. 25–27.]

6.3 Kemikaalitietojen keruu

Kemikaalivaaran arviointi aloitetaan päivittämällä yrityksen kemikaalitiedot:

• Selvitetään ja luetteloidaan kaikki yrityksessä käytettävät kemikaalit

(käyttötarkoitus, arvio käyttömäärästä, tuotteen varoitusmerkinnät).

• Tarkistetaan onko yrityksillä kemikaaleista käyttöturvallisuustiedotteet

(vuodelta 1994 tai uudemmat). Valmistajilta ja myyjiltä hankitaan

puuttuvat tiedotteet. Tiedotteet säilytetään työpaikalla niin, että työn-

tekijät voivat perehtyä niihin.

• Tarkistetaan pakkausten varoitusmerkinnät (pitää olla suomen- ja

ruotsinkielisinä). Kemikaalin toimittajan tulee huolehtia siitä, että pak-

kauksiin saadaan puuttuvat merkinnät.

• Selvitetään työntekijöiden kanssa tarpeelliset tuotteet ja poistetaan

käytöstä tarpeettomat.

• Selvitetään työprosessissa syntyvät epäpuhtaudet: hiontapölyt, hit-

sauskäryt, muovien lämpöhajoamistuotteet. [2, s. 25.]
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6.4 Riskin ennustaminen ja määrittäminen

Riskin arviointi yksittäisessä ongelmassa tarkoittaa aineen vaaraominai-

suuksia luonnehtivien tietojen ja ajankohtaisen altistumistiedon yhdistämistä.

Sen tuloksena tehtävät riskinarviot auttavat erottamaan suuret riskit pienistä

riskeistä ja ohjaamaan torjuntatoimien priorisointia työpaikalla. Suurella ris-

killä tarkoitetaan tilannetta, jossa on kysymys vakavasta vaikutuksesta ja/tai

suuresta todennäköisyydestä. Samalla selvitetään, mitkä torjunnan mene-

telmät ovat tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi työpisteen ilmanvaihdon te-

hostaminen ja hengityselinten suojaaminen ovat hyödyttömiä, jos aine imey-

tyy elimistöön lähes yksinomaan käsien ihon kautta. Kemikaaliriskin arvioi-

minen työpaikalla, mihin asetus kemiallisista tekijöistä työssä velvoittaa,

koskee sekä yrityksen työsuojelusta ja työterveyshuollosta vastaavia asian-

tuntijoita että yrityksen johtoa.

Kemikaalin ihmiselle ja luonnolle aiheuttamien vaarojen ja riskien perusteella

määritteleminen on vaativin tavoite. Se tulee kyseeseen erityisesti sellaisissa

kemikaalivaaroissa, joilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys altistumisen

yleisyyden ja vakavien vaikutusten vuoksi. Ajankohtaisia esimerkkejä ovat

asbesti, lyijy, elohopea, kadmium, PCB-aineet, pentakloorifenoli, orgaaniset

tinayhdisteet ja uusimpana bromatut palonestoaineet sekä hormonien vaiku-

tuksia häiritsevät aineet. Viranomaiset ja poliittiset päättäjät tarvitsevat riski-

analyysejä sekä vaaraa aiheuttavasta tekijästä että sitä korvaavista vaihto-

ehdoista.

Riskinarvio on parhaimmillaan luotettaviin havaintoihin ja päteviksi tunnettui-

hin malleihin perustuva ennuste siitä, mihin altistuminen todennäköisesti joh-

taa, jos mitään ei tehdä sen estämiseksi. Se tarjoaa luonnontieteellisiä pe-

rusteita päätöksenteolle, kun harkitaan, pitäisikö riskiä pienentää ja millä ta-

voin. Toisaalta jos toksikologiset ja ekotoksikologiset lähtötiedot ovat puut-

teelliset, arvion tuloksena saatuun riskiin numerolliseen arvoon sisältyy suur-

ta epävarmuutta, vaikka luku voi antaa vaikutelman suuresta tarkkuudesta.

Ennalta ehkäisevää vaaran/riskinarviointia sovelletaan esimerkiksi kun selvi-

tetään perusteita työhygieenisille raja-arvoille tai harkitaan uusien kasvinsuo-

jeluaineiden turvallisuutta terveydelle sekä ympäristölle ja asetetaan ehtoja

niiden käytölle. Näitä tehtäviä hoitavat työ- ja ympäristöterveyden, työhy-

gienian, toksikologian sekä ekotoksikologian viranomaiset, asiantuntijat ja
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tutkijat. [2, s. 16.]

6.5 Kemikaaliriskien hallinta

Kemialliset tekijät työssä -asetuksen (715/2001) mukaan yleisiä toimenpitei-

tä riskien vähentämiseksi ovat

• työmenetelmien suunnittelu ja järjestely

• asianmukaisten laitteiden ja työvälineiden käyttäminen

• altistuvien lukumäärän minimointi

• altistuksen keston ja voimakkuuden minimointi

• yleinen hygienia

• vaarallisten kemikaalien määrän vähentäminen

• asianmukaiset työmenetelmät (myös jätehuolto, varastointi ja kulje-

tus).

Jos vaarallista kemikaalia tekijää tai vaarallista työmenetelmää ei voida pois-

taa tai korvat, tulee vaarallisia päästöjä välttää valitsemalla turvallisempia

työmenetelmiä, ohjaus- ja valvontajärjestelmiä sekä laitteita ja materiaaleja.

Toiseksi on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta tai käytettävä muita

esim. rakenteellisia suojatoimia. Jos altistumista ei voida estää muuten, on

käytettävä sopivia henkilönsuojaimia ja sovellettava muita suojelutoimia.

Kun riskit on listattu työntekijäryhmittäin tai osastoittain, arvioidaan tarvittavat

toimenpiteet. Kun eri kemikaaliriskien suuruus on arvioitu, suunnitellaan tar-

peelliset korjaustoimet. Suunnittelussa voidaan tarvita asiantuntijoiden (työ-

terveyshuolto, tutkimuslaitokset, laitetoimittajat) apua. Koska osa toimenpi-

teistä aiheuttaa kustannuksia, tulee myös johdon olla mukana. Toimenpiteille

sovitaan aikataulu ja vastuuhenkilöt sekä seurantakäytäntö. Toteutetaan tar-

vittavat ja sovitut muutokset ja toteutetaan muutosten seuranta.
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Kemikaaliriskejä voidaan vähentää mm.

• poistamalla käytöstä päällekkäiset samaan käyttötarkoitukseen han-

kitut tuotteet ja keskittämällä kemikaaliostot muutamalle toimittajalle

• tarkistamalla käyttöturvallisuustiedote ja tuotteen käyttötapa ennen

uuden tuotteen käyttöönottoa (tarkistuksen suorittavat työsuojeluor-

ganisaatio ja työterveyshuolto), vaihtamalla aine vaarattomampaan

esim. syöpää aiheuttavat aineet korvataan muilla

• motivoimalla ja kouluttamalla johto, työnjohto ja työntekijät oikeaan

kemikaalien käsittelyyn

• käsittelemällä ja varastoimalla palavat nesteet oikein: maadoitukset,

tupakointipaikat, tarkastukset

• hankkimalla kohdepoistoja ja käyttämällä niitä tehokkaasti

• ottamalla työntekijät mukaan suojainten valintaan ja kouluttamalla

heidät suojainten käyttöön, puhdistukseen ja huoltoon. [2, s. 28–29.]

6.6 Kemikaaliriskien arviointi Crown Pakkaus Oy:ssä

Kemikaaliriskien arviointi Crown Pakkaus Oy:ssä aloitettiin tekemällä ensin

uudet kemikaaliluettelot. Ennen luettelon tekemistä täytyi kuitenkin jokaiselta

osastolta selvittää, mitkä kemikaalit ovat poistuneet ja mitkä ovat vielä käy-

tössä. Vanhojen luetteloiden avulla käytiin ensin läpi kaikki kemikaalit ja sen

jälkeen karsittiin ne, jotka olivat poistuneet käytöstä. Vastaavasti merkittiin

uuteen luetteloon, mikäli uusia kemikaaleja on tullut käyttöön. Crown Pakka-

us Oy käyttää myös monia Würth Oy:n kemikaaleja, mutta ne jätettiin tässä

vaiheessa kartoituksen ulkopuolelle. Kemikaaliluetteloa käytetään myös

käyttöturvallisuustiedotekansion sisällysluettelona. Käyttöturvallisuustiedote-

kansio löytyy kaikilta osastoilta.

Kemikaaliluettelossa kemikaalit ovat aakkosjärjestyksessä niiden kauppani-

men mukaan. Kemikaaliluetteloon kirjattiin myös kemikaalin valmistaja, va-

roitusmerkinnät, käyttöturvallisuustiedotteen päiväys, kemikaalin käyttökoh-
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de ja -tarkoitus. Lisäksi kirjattiin ylös R-lausekkeet (kuva 14.) seuraavan tau-

lukon mukaisesti:

Kuva 14. R-lausekkeiden luokitus 3 tasoon seurausten mukaan

Tämän jälkeen kartoitettiin osastoittain, minkälaisia henkilönsuojaimia ja

kohdepoistoja on käytössä. Useimpien kemikaalien käytössä riittää kemikaa-

likäsineet ja silmäsuojaimet (nestemäiset kemikaalit). Hengityksensuojaimia

käytetään tietyissä työtehtävissä, kuten painossa lakkayksikön pesussa ja

tynnyritehtaalla maalaamossa työskennellessä. Kemikaalien kohdepoistoja

on käytössä tietyissä työpisteissä kuten kemikaalien sekoituspaikoilla. Oh-

jeistusta kemikaalien käsittelyssä tarvittavista henkilösuojaimista tulisi lisätä

ja tarkentaa.
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Seuraavaksi kiinnitettiin huomiota kemikaalien varastointiin. Täytyi selvittää,

onko varastointi asianmukaista. Kemikaalivarastossa tehtiin myös täydelli-

nen inventaario eli selvitettiin, mitä kemikaaleja siellä varastoitiin ja kuinka

paljon. Jokaisella osastolla täytyi myös kiinnittää huomiota, miten kemikaalit

on varastoitu niiden käyttötilanteissa. Kemikaalivarastoon täytyisi tehdä kui-

tenkin täydellinen siivous. Siellä on esim. kemikaaliastioita, jotka ovat olleet

koskemattomina jo monta vuotta, ja tyhjiä kemikaaliastioita, jotka ovat siellä

aivan turhaan.

Jokaisella osastolla on vaarallisten kemikaalien käyttöpaikoilla kohdepoistot,

sekä ohjeet siitä, mitä henkilönsuojaimia täytyy käyttää niiden käsittelyssä.

Esimerkiksi pesupaikoilla kohdepoistot ovat välttämättömiä kemikaaleista

tulevien höyryjen takia, ja etteivät höyryt pääse kulkeutumaan muualle

työympäristöön.

Kemikaaliriskien karkea arviointi voidaan suorittaa seuraavan taulukon (kuva

15.) mukaisesti.

Kuva 15. Esimerkki terveysriskien kartoituksesta
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6.7 Kemikaalien luettelointi

Työpaikalla on oltava luettelo kaikista siellä käytettävistä kemikaaleista. Ke-

mikaalien osastokohtainen luettelointi on yksi osa kemikaalitietojen hallintaa.

Jokaisesta osastosta tehtaalla on tehty kemikaaliluettelo, josta selviää kaup-

panimi, käyttötarkoitus, luokitustiedot sekä tieto siitä, mistä kemikaaleista on

käyttöturvallisuustiedote.

Usean tuotteen käyttö samaan tarkoitukseen ei ole taloudellista eikä järke-

vää. Kemikaalien luetteloinnin yhteydessä selvitetään yhdessä kemikaalien

käyttäjien kanssa tarpeelliset tuotteet.

Kemikaaleja luetteloitaessa selvitetään myös se, mitä vaaraa aiheuttavia

kemiallisia tekijöitä on tai syntyy työnteon yhteydessä.

6.8 Ohje toiminnasta jatkossa

Kemikaalien luettelointi suoritetaan osastokohtaisesti siten, että jokaisesta

käytettävästä kemikaalista merkitään kauppanimi, toimittaja, varoitusmerkin-

nät, R-lausekkeet, käyttökohde, sekä käyttötarkoitus. Sen lisäksi tehdään

myös erillinen ohje, miten kemikaalilta suojaudutaan. Luetteloa täytyy päivit-

tää sitä mukaa kuin uutta tietoa tulee, esimerkiksi tulee jokin uusi kemikaali,

jokin kemikaali poistuu käytöstä tai kemikaalien tiedot muuttuvat.

Nyt tehtyjä osastokohtaisia kemikaaliluetteloja täytyy ylläpitää systemaatti-

sesti. Jos uusia kemikaaleja hankitaan, täytyy toimia seuraavasti:

• Hankitaan kemikaalista suomenkielinen käyttöturvallisuustiedote (toi-

mittajalta/kielenkääntäjältä).

• Laitetaan tiedote yhtiön tietoverkkoon N-asemalle (Public -> Safety

Data Sheet) ja päivitetään myös sieltä löytyvä osastokohtainen kemi-

kaaliluettelo.

• Tulostetaan tiedote ja päivitetty kemikaaliluettelo. Laitetaan ne osas-

ton käyttöturvallisuustiedote-kansioon. Tiedotteet ovat aakkosjärjes-

tyksessä kansiossa.
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Jos toimittaja lähettää päivitetyn käyttöturvallisuustiedotteen, täytyy toimia

seuraavasti:

• Laitetaan tiedote yhtiön tietoverkkoon N-asemalle (Public -> Safety

Data Sheet), hävitetään tiedotteen vanha versio ja päivitetään em.

kemikaaliluettelo.

• Tulostetaan tiedote ja päivitetty kemikaaliluettelo ja laitetaan ne osas-

ton käyttöturvallisuustiedote-kansioon, sekä poistetaan vanha tiedote

kansiosta.

Sen lisäksi uusien kemikaalien kohdalla täytyy tehdä ohjeistus siitä, miten

kemikaalilta suojaudutaan. Kemikaalin suojautumisohjeessa ilmoitetaan,

minkälaisia suojautumisvälineitä täytyy käyttää kemikaalia käsiteltäessä.

Niistä täytyy ilmoittaa tarkka nimi, tyyppi sekä työtehtävä. Tarvittaessa täytyy

myös olla suojautumisvälineiden käyttö- ja huolto-ohjeet.

7 TULEVAISUUS

7.1 REACH-asetus

Kemikaaliviraston perustaminen on sidoksissa EU:n uuteen kemikaaliase-

tukseen eli niin sanottuun REACH-asetukseen. REACH tulee sanoista Regi-

stration, Evaluation and Authorization of Chemicals eli kemikaalien rekiste-

röinti, arviointi ja lupamenettely.

REACH-asetus astuu voimaan kesäkuussa 2007. Silloin myös viraston toi-

minta voisi virallisesti alkaa.

Suomessa on pidetty tärkeänä, että virasto aloittaisi toimintansa mahdolli-

simman pian. Viraston perustamista on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä ko-

mission kanssa. Suomen yhdyshenkilönä valmistelussa on Suomen ympä-

ristökeskuksen palvelujohtaja Jukka Malm.

Suomen tavoitteena on varmistaa viraston ja sen henkilökunnan mahdolli-
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simman sujuva sijoittuminen. Tässä asiassa päävastuu on Helsingin kau-

pungilla. Se tekikin nopeasti esimerkiksi verkkosivut, joilla pyritään houkutte-

lemaan eurooppalaisia kemikaaliasiantuntijoita hakemaan töitä Helsingistä.

[8, s. 1.]

7.2 Rekisteröinti perustana

Kunnianhimoisena tavoitteena on saada hallintaan noin 30 000 teollisessa

käytössä olevaa ainetta, joista useimpien terveys- ja ympäristövaikutukset

tunnetaan vielä varsin puutteellisesti. Eri kemikaalien testausvaatimukset on

porrastettu EU-alueen tuotanto- ja tuontimäärien mukaan. Teollisuutta roh-

kaistaan ja velvoitetaan muodostamaan yhteenliittymiä ja jakamaan kemi-

kaalien testaus- ja käyttötietoja sekä niistä aiheutuvia kustannuksia. Näin

vältetään myös turhia eläinkokeita.

Rekisteröinti on REACH-järjestelmän perusta. Aineet, joita valmistetaan tai

tuodaan EU:hun yli tonni vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohti, on

rekisteröitävä kemikaaliviraston tietokantaan. Keskeiset tiedot toimitetaan

toimitusketjussa eteenpäin, jotta kaikki voisivat toimia turvallisesti ja vastuul-

lisesti. Asetuksessa edellytetään, että toimitusketjussa tiedotetaan molem-

piin suuntiin. Tällöin myös kemikaalien valmistajat saavat riskinarviointien

perustaksi nykyistä paremmin tiedon siitä, mihin kaikkeen aineita käytetään.

[8, s. 1.]

7.3 REACH kiistelyn kohteena

REACH-ehdotus on alusta alkaen ollut kovan kiistelyn kohteena. Teollisuus-

järjestöjen mielestä se on liian kallis ja johtaa alan toimijoiden pakenemiseen

Euroopasta. Myös EU:n suurten kemianteollisuusmaiden - Saksan, Ison-

Britannian ja Ranskan - johtajat ovat kirjoittaneet tästä huolesta komissiolle.

Monet ympäristö- ja terveysjärjestöt taas ovat pitäneet ehdotusta liian heik-

kona. Euroopan unionin kauppakumppaneista erityisesti Yhdysvallat ja Ja-

pani ovat olleet huolestuneita asetuksen vaikutuksista kansainväliseen

kauppaan.

REACH on todellinen haaste teollisuudelle, mutta myös kemikaalivirastolle,

komissiolle ja jäsenmaiden kemikaaliasioista vastaaville viranomaisille.
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Kaikki osapuolet joutuvat jo nyt miettimään tehokkaita toimintatapoja, joilla

asetuksen kunnianhimoiset tavoitteet saavutettaisiin ja nykyisen kaltainen

arviointien ruuhkautuminen ja hitaus vältettäisiin. [8, s. 1.]

7.4 Uusi kemikaalistrategia

Jäsenmaat ovat vastikään sopineet EU:n uudesta kemikaalistrategiasta. Se

Tähtää tehokkaampaan kemikaalivaarojen hallintaan korostamalla mm.

• varovaisuusperiaatetta: jos saadaan näyttöä vakavasta vaarasta,

voidaan ryhtyä riskiä vähentäviin toimiin jo ennen kuin vaarasta on

saatu täydellinen tieteellinen varmuus

• korvaamisperiaatetta: vaaralliset aineet korvataan turvallisemmilla

• kemikaalien haitallisten ominaisuuksien arvioinnin tehostamista

• teollisuuden velvollisuutta varmistaa, että kemikaali on asianmukai-

sessa käytössä turvallinen

• kemikaali-informaation saatavuutta ammattikäyttäjille ja kuluttajille,

jotta he osaavat valita terveydelle ja ympäristölle mahdollisimman

vähän haittoja aiheuttavia tuotteita.

Painopistettä vaaran/riskinarvioinnissa siirretään viranomaisilta kemikaalia

valmistavalle teollisuudelle, maahantuojalle, jakelijalle ja käyttäjälle. Se sisäl-

tää toksikologisten ja ekotoksikologisten ominaisuuksien sekä altistumisen

selvittämistä ja arviointia. Vaarojen selvittämisessä tullaan käyttämään me-

netelmiä (mallintamista), joilla koe-eläinten käyttö voidaan minimoida. [5, s.

36.]
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8 YHTEENVETO

Tämän työn tavoitteena oli tehdä alustava kemikaaliriskien kartoitus Crown

Pakkaus Oy:lle. Sen avulla pyritään turvalliseen työskentelyyn sekä tunnis-

tamaan vaarallisten kemikaalien riskit. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen,

miten kemikaalit on varastoitu tehtaalla: onko se asianmukaista ja täytyykö

jotenkin vielä kehittää. Lopuksi tarkasteltiin hieman tulevaisuutta.

Kirjoista sekä verkosta löytyy paljon tietoa kemikaaliturvallisuuden lainsää-

dännöstä. Tiedon hakeminen oli aluksi vaikeata, koska sitä on niin paljon

saatavilla. Kun tarvittava tieto oli koottuna, sen jälkeen verrattiin, miten asiat

olivat tehtaalla. Kehittämismahdollisuudet täytyy pohjautua lainsäädäntöön.

Kemikaaliluetteloiden tekeminen jokaiselle osastolle oli työn olennaisin osa.

Se pohjautuu käyttöturvallisuustiedotteisiin. Jokaisesta käytettävästä kemi-

kaalista täytyy löytyä käyttöturvallisuustiedote. Lisäksi kansio, jossa ne sijait-

sevat, täytyy olla jokaisen työntekijän tarkasteltavissa. Kemikaaliluetteloa

täytyy tulevaisuudessakin päivittää koko ajan, mikäli uusia kemikaaleja ote-

taan käyttöön, tai vanhoja poistuu käytöstä.

Kemikaalien käsittelyssä täytyy jatkossa kiinnittää huomiota käyttöastioiden

laatuun ja merkintään. Tällä hetkellä kemikaalien käyttöastiat ovat laadultaan

hyvin kirjavia ja merkinnät puutteellisia. Kemikaalien astiavarastot ovat asial-

lisessa kunnossa, joskin varastoissa olevia vanhentuneita ja turhia kemikaa-

leja täytyy poistaa.

Lopussa kerrottiin vielä uudesta kemikaaliasetuksesta (REACH), joka astuu

voimaan kesäkuussa 2007 ja uudesta kemikaalivirastosta, joka sijoittuu Hel-

sinkiin. Kemikaalivirastolla on kunnianhimoiset tavoitteet ja sen kaikki osa-

puolet joutuvat miettimään tehokkaita toimintatapoja.
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