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Käyttäjän tulee olla selvillä
kemikaalien vaarallisista

ominaisuuksista ja
luokituksesta sekä
käsittelyyn liittyvistä

vaaroista.

> Vaarojen torjunta.





GHS, Globally Harmonised System of
classification and labelling = Kemikaalien
yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä

Välittömästi myrkylliset
Muut vakavat terveysvaikutukset
Syövyttävät
Lievät terveysvaikutukset.
Räjähtävät
Syttyvät.
Hapettavat.
Paineenalaiset kaasut.
Ympäristölle vaaralliset.
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Kemikaalit, joiden reaktioista toistensa kanssa voi olla
seurauksena
- palaminen,
- huomattavan lämmön kehittyminen,
- palavien tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen taikka
- epästabiilien aineiden muodostuminen.

Nämä on varastoitava ja käsiteltävä niin, etteivät ne
tarkoituksettomasti voi päästä kosketuksiin toistensa
kanssa normaaleissa eivätkä normaalista poikkeavissa
tilanteissa, kuten vuodoissa tai tulipaloissa.
Yhteensopivuustarkastelu on tehtävä myös käsiteltävien
tai varastoitavien kemikaalien sekä sammutus- ja
torjunta-aineiden ja tiloissa olevien rakennus- tai muiden
materiaalien kanssa.

Yhteen sopimattomien ja erityisvaaraa aiheuttavien
kemikaalien huomioon ottaminen sijoituksessa



Seuraavat kemikaalit ja kemikaaliryhmät, joihin voi liittyä
erityisvaaroja, on pidettävä erillään muista kemikaaleista
ja kemikaaliryhmistä:

1) palavat nesteet, syttyvät kaasut ja aerosolit;
2) orgaaniset peroksidit;
3) räjähtävät kemikaalit;
4) happi ja muut voimakkaasti hapettavat kemikaalit;
5) ilman kanssa kosketuksiin joutuessaan itsestään
syttyvät kemikaalit;
6) helposti itsestään hajoavat kemikaalit;
7) muut myrkyllisyytensä, hajoavuutensa taikka
reagoimisensa takia erityisvaaraa aiheuttavat kemikaalit.

Ominaisuudet selviävät,
kun lukee käyttöturvallisuustiedotteen.



Kemikaalin varastointia
Varastoi / pakkaa erikseen

Syttyvät, GHS02

Hapettavat, GHS03

Syövyttävät, GHS05
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Välittömästi myrkylliset, GHS06
Muut vakavat terveysvaikutukset, GHS08

Lukollinen
varasto

Nesteille
valuma-
allas tai
imeytys-

liina

Palaville
nesteille

palosuoja-
kaappi.



Paloturvakaappi; isoja ja pieniä

Kaapissa on hyllyissä valuma-altaat
suurimman astian volyymin mukaan.
Ylähyllyllä erikseen lukollinen kaappi myrkyille.
Pieni kaappi sopii komeroon.

Imeytysliinat



Lisätietoa
• Vaarallisten kemikaalien varastointi -opas,

2015, Tukes



Kuljeta särkyvät
pullot sisätiloissakin
turvallisesti.

Ämpäri turvaa
kolahdukset ja
käsistä
lipsahtamisen.



HUSiin suunniteltu turvallisuuskaappi
Nimike kpl kpl/hinta yht. hinta
Scott Duraflow raitisilmapuhallin 2 525 1050
Scott pro2000 ABEK-HG-P3 suodatin 4 25 100
Tyvek classic xpert haalarit
(kertakäyttöisiä) 10 10 100
Showa 660 käsineet (kertakäyttöisiä) 10 8,5 85
Kumisaappaat 2 75 150
KEMA-imeytysmattoa (10 rla myyntierä) 1 590 590
Tynnyri (kannellinen) 5 27 135
Kumilasta 2 15 30
Kuuppalapio 2 35 70
Kaappi 1 330 330

alv 0% 2640

Kaapin sisältö suunniteltu
yhteistyössä palomiesten kanssa.



Työterveyslaitoksen sivuilta ohjeita suojautumiseen:

Suojakäsineet
- Kemikaalisuojakäsineet standardi EN 374
- Lisätietoa käsineistä:

https://www.ttl.fi/tyoymparisto/henkilonsuojaimet/kaytto-ja-
valinta/suojakasineet/s:/

Hengityssuojaimet
-Lisätietoa hengityssuojaimista:
- https://www.ttl.fi/tyoymparisto/henkilonsuojaimet/kaytto-ja-

valinta/hengityksensuojaimet/
www.ttl.fi/tyoymparisto/henkilonsuojmet/kaytto-ja-
ojakasineet/https://



Hoida kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja työpaikan
kemikaaliluettelo kuntoon.

Tunnista työpaikan kemialliset vaaratekijät ja selvitä
työntekijöiden altistuminen (muista myös ilmoittaa
syöpävaarallisille aineille altistuvat ASA-rekisteriin).

Arvioi kemialliset riskit ja laita ne tärkeysjärjestykseen.
Päätä ja toteuta tarvittavat toimenpiteet (ennaltaehkäisy ja
torjunta).

Varmista työntekijöiden riittävä ohjeistus ja opastus.
Huolehdi jatkuvasta seurannasta.



Kemikaalien riskien hallinta
- esimies on vastuussa siitä, että yksikössä toteutetaan
kemikaalien riskienhallinta

- Tarkoituksena on työntekijöiden suojeleminen työssä
esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamilta vaaroilta ja
haitoilta.
- Tiedot vaarojen tunnistamiseksi (ktt, altistumiset, ..)
- Tarvittaessa mittaukset
- Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi.
- Riskien poistaminen: muutokset työpisteisiin, suojaimet,

ilmastointi,…
- Jatkuva parantaminen, ..aina kun tulee muutoksia
- EcoOnline ohjelmaa voi käyttää apuna raportoinnissa



§ Kemikaaliluettelointi
• Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
• Luettelo kaikista käytettävistä kemikaaleista.
• Kauppanimen mukaan.
• Käyttötarkoitus
• Arvio määristä, maksimi.
• Luokitustiedot.
• Luettelointia tehdessä selvitetään, syntyykö

työnteon yhteydessä ilman epäpuhtauksia.
• Tarpeettomat kemikaalit poistetaan.



KEMIKAALILUETTELON PROSESSI



§ Kemikaaliluettelo

• HUSssa kemikaaliluettelon tiedot  tuotetaan
EcoOnline ohjelma avulla

• Tiedot  muokataan erillisen ohjeen mukaan
lakisääteiseksi kemikaaliluetteloksi
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Kemikaalijätteiden säilytys
• Jätekemikaalit pakataan mahdollisuuksien mukaan niin, että ne

voidaan säilyttää samassa tilassa.
• Jätteenä kemikaalit kerätään pääsääntöisesti pienastioihin, jotka

kerätään tarvittaessa laatikoihin tai kontteihin.
• Tarvittaessa voidaan rakentaa kemikaalivarasto.

– kemikaalisäilytyshuone tarvitaan erityistapauksissa
– syttyvien nesteiden varasto

• Suuret määrät nestemäistä vaarallista jätettä (esim. formaliini,
ksyleeni ja etanoli) kannattaa kerätä suoraan suurempaan säiliöön
(kemikaalivarasto).

• Välittömästi myrkylliset kemikaalijätteet säilytetään erikseen
lukitussa tilassa.

• Suurehkot määrät syttyvien nesteiden jätteistä säilytetään
paloteknisesti osastoidussa kaapissa tai varastossa.

• Keskenään voimakkaasti reagoivat kemikaalijätteet säilytetään eri
kaapeissa, kuten syttyvät ja hapettavat kemikaalijätteet.



SYKE, EPIC-hanke,
Lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistuksen tehostaminen
päästölähteillä ja lääkejätteen tehokkaampi käsittely (EPIC)
http://www.syke.fi/hankkeet/epic

•mm. Hoitolaitosten lääkejätehuollossa huomioitavia asioita:
http://www.syke.fi/download/noname/%7BDD9743FD-5F6C-49E9-98D9-
AEB43AB6E828%7D/136817



Sairaalan
henkilökunnan

osaava ja turvallinen
kemikaalien käyttö varmistaa

myös potilaiden
kemikaaliturvallisuuden.

Kiitos.


