
Turvallisesti kemikaalien kanssa

Mikä ei ole muuttunut?
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Hankinta - Toimeksianto

• Tiedä, mitä tilaat ja kuinka paljon (ominaisuudet, raja-arvot, 
altistumisvaara)

• Mitä tämä aine on?
• Tutki tämä!

Miten suhtaudutaan? 
Maksimisuojaus? 
Ennakko-oletuksia aineesta?

• Mennään ottamaan näyte asiakkaan luota
Tilannekartoitus
Suojautumisen tarpeen määritys
Kemikaalien kuljetus
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Vastaanotto

• Päällys- ja pakkausmerkintöjen tarkistaminen ja tarvittaessa 
poistaminen (pahvipakkaukset)

• Varoitusmerkit, varoitusmerkkien nimet, R-lausekkeet, 
turvallisuustoimenpiteitä kuvaavat standardilausekkeet (S-
lausekkeet)

• Käyttöturvallisuustiedotteet - työsuojeluvaltuutetulle tiedoksi
• Miten seurataan ajan tasalla oloa?

• Kemikaaliluetteloon merkitseminen (kauppanimet, luokitus, 
varoitukset, KTT, ym. tarvittavia tietoja)
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Käyttö

• Koulutus ja opastus kemikaalien käsittelyyn
• Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
• Henkilökohtaiset suojaimet ja niiden käyttö
• Töissä käytettävien astioiden, putkien, säiliöiden yms. 

merkitseminen
• Hyvä järjestys ja siisteys
• Riittävä huolellisuus, hygienia

• Tutkimusympäristön asianmukaisuus
• Terveysvaikutukset

• Alkutarkastus? Määräaikaistarkastukset?
• ASA-ilmoitukset 31.3. mennessä?
• Lisääntymisterveyteen tai perimään vaikuttavuus?

• Kemikaalien kuljettaminen (VAK)
• Vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantaja

Syntyykö
työprosesseissa 
uusia aineita, 
joiden vaarat pitäisi 
tuntea? 
Toimitetaanko niitä
eteenpäin? 
Tarvitaanko KTT?

Miten tietoisia 
esimiehet ovat 
työnjohdollisista 
tai muista esimies-
velvollisuuksista?
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Varastointi

• Oikea varastointi (sopivat aineet keskenään, valuma-astiat, 
paloturvakaapit, enimmäismäärät)

• Varastokirjanpito (varastokohtainen varastoon laitto, varastosta
otto, varastosta hävittäminen) - työsuojeluvaltuutetulle tiedoksi

• Palavat ja helposti syttyvät aineet
• Terveydelle vaaralliset aineet
• Ympäristölle vaaralliset aineet

Ylittyykö ilmoitus- tai luparaja (vaarallisten aineiden vähäinen 
teollinen käsittely ja varastointi, vaarallisten aineiden teollinen 
käsittely ja varastointi)?
Tarvitaanko käytönvalvojaa? Tai muuta erityiskoulutusta?
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Jätteiden hävitys

• Mitä saa kaataa viemäriin?
• Mitä saa hävittää sekajätteenä?
• Miten ja mihin kerätään jätekemikaalit?
• Neutralisointi?
• Jäteveden tarkkailu?

• Viranomaisten vaatima tai omaehtoinen
• Ongelmajätteiden hävitys

• Kirjanpito
• VAK-kuljetus (maantie, rautatie, lento)

• Pakkaaminen - itse vai ostettu palvelu?
• Vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantaja
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Suojelutoimenpiteet

• Kemikaalivaaran tunnistus ja riskien arviointi 
• Toimenpiteet riskien pienentämiseksi, seuranta

• ATEX-tilat ja -laitteet (räjähdysvaara)
• Selkeä tehtävänjako ja vastuutus
• Työntekijöiden koulutus, opastus, ohjeet ja tiedonvälitys
• Sisäiset ja ulkoiset tarkastukset
• Pelastussuunnitelma ja siihen liittyvät harjoitukset

• Häiriö- ja hätätilanteiden varalta
• Onnettomuustilanteiden varalta
• Ohjeet vahinkojen minimoimiseksi

• Riittävä ensiapukoulutus
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