
Vaarallisten 
altisteiden 
korvaaminen 
työpaikalla

Työsuojelu on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

Terveellinen työ – Tunnista ja 
hallitse kemialliset tekijät
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-
OSHA) järjestää vuosina 2018–2019 Euroopan laajuisen 
kampanjan, jonka tarkoituksena on edistää kemiallisten 
tekijöiden työpaikoilla aiheuttamien riskien ehkäisemistä. 
Tavoitteena on vähentää vaarallisia aineita ja niille 
altistumista työpaikoilla lisäämällä tietoisuutta riskeistä ja 
tehokkaista tavoista ehkäistä niitä.

Keskeiset kohdat
• Kemiallisille tekijöille vaarallinen altistuminen 

työpaikoilla on yhä merkittävä työsuojeluongelma. 
Vakavat terveysvaikutukset voivat muuttaa elämää 
ja jopa vaarantaa hengen.

• Paras tapa vähentää riskejä on vaarallisten aineiden 
välttäminen tai korvaaminen: aineen välttäminen 
muuttamalla prosessia tai tuotetta, jossa sitä 
käytetään, tai aineen korvaaminen vähemmän 
vaarallisella aineella.

• Korvaaminen on vaiheittainen prosessi, jonka 
perusta on riskinarvioinnissa.

• Johto ja työntekijät voivat yhteistyössä luoda 
vahvan riskejä ehkäisevän kulttuurin, jossa 
vaarallisten aineiden korvaaminen kuuluu 
ennaltaehkäisyn ja suojelun toimintatapoihin.

Kaikki tiedotteet ja muu kampanja-aineisto ovat 
ladattavissa EU-OSHAn Terveellinen työ -kampanjan 
verkkosivustolta (https://healthy-workplaces.eu).
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Terveellinen
työ –
TUNNISTA JA 
HALLITSE
KEMIALLISET
TEKIJÄT

https://healthy-workplaces.eu


ESIMERKKI

Hitsaamisen korvaaminen  
putken puristamisella
Putkien hitsaaminen ja juottaminen vapauttaa huuruja, 
jotka sisältävät useita vaarallisia aineita. Hitsaajat 
altistuvat myös kovalle kuumuudelle ja valolle, 
huomattavalle melulle ja tulipaloriskille. Putkien 
hitsaamista ja juottamista voidaan kuitenkin osittain 
välttää yhdistämällä putket korkean paineen avulla 
(yllä). Näin voidaan välttyä altistumasta hitsaamisessa 
syntyville vaarallisille päästöille. Tekniikka on myös 
nopea ja helppokäyttöinen, mikä on tärkeä tekijä 
onnistumisen kannalta.

Ongelma
Kemiallisille tekijöille työpaikalla altistumisen vähentämistä ja 
esimerkiksi työpaikan valvontaa varten on laadittu kattava EU:n 
lainsäädäntö. Vaaralliset aineet ovat kuitenkin yhä merkittävä 
työsuojeluongelma.

Kemiallisille tekijöille altistumisen vaikutukset vaihtelevat 
ihoärsytyksen kaltaisista tilapäisistä ja lievistä terveyshaitoista 
keuhkoahtaumataudin kaltaisiin vakaviin akuutteihin ja kroonisiin 
sairauksiin sekä asbestoosin ja syövän kaltaisiin mahdollisesti 
hengenvaarallisiin sairauksiin. Useat vaaralliset aineet ovat myös 
helposti syttyviä ja räjähtäviä, mikä aiheuttaa lisää turvallisuusriskejä. 
Lisäksi joillakin aineilla on akuutteja toksisia ja jopa kuolemaan 
johtavia vaikutuksia. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi jäteveden 
muodostamat kaasut tai jäähdytysjärjestelmistä vuotavat kaasut.

Toimet
Riskinarviointi on tärkeässä asemassa kemiallisten tekijöiden 
aiheuttamien vaarojen hallinnassa. Yhteistyö ja vastuun jakaminen 
luovat hyvän riskienehkäisykulttuurin työpaikalla.

Hyödyt
Kemiallisille tekijöille altistumisen riskien arvioinnista ja riskien 
ehkäisemisestä on hyötyä kaikille. Työntekijät ja johto hyötyvät 
työsuojelun paranemisesta: Lisäksi

• vaarallisille aineille altistuminen vähenee, mikä vähentää 
työntekijöiden mahdollisia sairauspoissaoloja

• vaarattomammat aineet aiheuttavat yleensä vähemmän 
jätehuoltokustannuksia, viemärijärjestelmään päätyviä jätteitä tai 
ilmaan pääseviä päästöjä

• valvontatoimenpiteiden, henkilösuojainten ja/tai terveystarkastusten 
kustannukset pienenevät

• lainsäädäntöä on helpompi noudattaa

• tulipaloilta ja räjähdyksiltä suojautumisen kustannuksissa  
voidaan säästää

• kemikaalien käyttö usein vähenee, mikä saa aikaan 
kustannussäästöjä

• maine paranee organisaation sisä- ja ulkopuolella sekä asiakkaiden 
ja kuluttajien näkökulmasta.

Hyödyllisiä linkkejä  
vaaran tunnistamisesta
• ECHA (Euroopan kemikaalivirasto) antaa tietoa 

kemikaalien vaarallisista ominaisuuksista, luokituksesta 
ja merkinnöistä sekä turvallisesta käytöstä: 
https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals

• RISCTOX on kemikaalien aiheuttamia terveys- ja 
ympäristöriskejä koskeva tietokanta: 
https://www.etui.org/Services/RISCTOX-database

• Haz-Map on Yhdysvaltojen tietokanta kemiallisille ja 
biologisille tekijöille altistumisen terveysvaikutuksista 
eri työtehtävissä ja ammateissa: 
https://hazmap.nlm.nih.gov
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Välttämisen ja korvaamisen  
periaate: STOP
EU:n kemiallisia tekijöitä koskevassa direktiivissä (CAD) säädetään 
vaarallisille kemiallisille tekijöille altistumisen estämiseen tai 
vähentämiseen tarkoitettujen toimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä 
eli hierarkiasta. Toimenpidejärjestyksen huipulla on aineen 
korvaaminen kokonaan, jos mahdollista (STOP-lyhenne on peräisin 
englanninkielisistä sanoista):

• S = Korvaaminen, jos mahdollista = vaarallinen aine poistetaan ja 
korvataan turvallisemmalla vaihtoehdolla

• T = Tekniset toimenpiteet = vaarallisen aineen pitoisuus 
minimoidaan altistumisalueella

• O = Organisatoriset toimenpiteet = altistuneiden työntekijöiden 
määrä ja/tai altistumisen kesto ja voimakkuus minimoidaan

• P = Henkilönsuojaimet = altistumista ehkäistään käyttämällä 
suojavaatetusta tai suojaavia välineitä, kuten suojalaseja  
tai käsineitä.

Lisätietoa: kemiallisista tekijöistä työpaikoilla annettua lainsäädäntöä 
koskeva tiedote.

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
https://www.etui.org/Services/RISCTOX-database
https://hazmap.nlm.nih.gov/


Välttäminen ja korvaaminen käytännössä
Vaarallisen aineen vaihtaminen toiseen, vaarattomampaan aineeseen 
tai vaihtoehtoiseen prosessiin, jossa ei käytetä vaarallisia aineita, 
toteutetaan vaiheittain. Korvaamisprosesseihin on saatavissa 
ohjeita (ks. viite ”Euroopan komissio, 2012” jäljempänä). Niissä 
korostetaan erityisesti pienten yritysten tarpeita. Lisäksi SUBSPORT-
verkkoportaalissa on runsaasti yrityksiltä saatua korvaamiseen 
liittyvää tietoa.

1. Vaarojen ja riskien tunnistaminen

Tätä varten on tehtävä inventaario vaarallisista aineista. Sen avulla 
voidaan verrata aineiden turvallisuustietoja ja asettaa aineet 
välttämisen ja korvaamisen tärkeysjärjestykseen.

Yrityksen ostamia kemiallisia tuotteita tai kemikaaleja koskevat 
turvallisuus- ja terveystiedot saa tuotteita myyvän yrityksen 
toimittamista käyttöturvallisuustiedotteista. Prosessien yhteydessä 
syntyvien kemiallisten tekijöiden (esim. pöly, höyryt) ja luonnossa 
esiintyvien materiaalien (esim. vilja- tai jauhopöly, kvartsi tai 
raskasmetallit) turvallisuustiedot, kuten käsittelyä ja käyttöä koskeva 
tekniset asiakirjat ja ohjeet, saa tuotteen toimittajalta.

2. Aineita koskevien rajoitusten selvittäminen

Lainsäädännössä ja kansainvälisissä tai alakohtaisissa sopimuksissa 
säädetään tiettyjen aineiden käytön rajoituksista. Monia aineita ei 
saa käyttää lainkaan, koska ne on kielletty. Toimitusketjut voivat itse 
rajoittaa tiettyjen aineiden käyttöä (esimerkiksi elektroniikka-, auto- 
ja tekstiiliteollisuudessa on näin toimittu).

Myös esimerkiksi vapaaehtoisilla merkinnöillä voidaan helpottaa 
vaarojen tunnistamista. Tästä esimerkkeinä voidaan mainita 
rakennusalalta tanskalainen MAL-KODE-järjestelmä ja saksalainen 
GISBAU-järjestelmä.

3. Kattavan riskinarvioinnin laatiminen

Työsuojelua koskevan lainsäädännön mukaan on laadittava kattava 
riskinarviointi. Vaarallisten kemiallisten tekijöiden aiheuttamien 
riskien osalta on tunnistettava niiden vaarat ja käyttöolosuhteet ja 
kuvailtava niitä. Tämä kattaa muun muassa seuraavat tekijät:

• altistuneiden työntekijöiden määrä

• työntekijöiden altistumisen taso (esimerkiksi iho- tai 
hengitystiealtistuminen)

• käyttöpaikka – avoin vai suljettu tila

Lainsäädännölliset tai 
vapaaehtoiset rajoitukset
• REACH: https://echa.europa.eu/regulations/

substituting-hazardous-chemicals

• SUBSPORT: http://www.subsport.eu/list-of-lists- 
database

• Autoteollisuus: http://www.mdsystem.com/ 
index.jsp

• Tekstiiliala: http://www.roadmaptozero.com

• ETUI: syöpävaaralliset ja lisääntymiselle vaaralliset 
aineet: https://www.etui.org

• SIN-List: http://chemsec.org/business-tool/sin-list

Hyödyllisiä linkkejä 
riskinarviointityökaluista
• OiRA (useilla kielillä): https://oiraproject.eu/oira-tools
• SEIRICH (ranskaksi): http://www.inrs.fr/publications/ 

outils/seirich.html
• EMKG (englanniksi ja saksaksi): https://www.baua.de/

EN/Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html
• COSHH Essentials (englanniksi): http://www.hse.gov.

uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm
• Stoffenmanager (englanniksi, hollanniksi, 

puolaksi, ruotsiksi, saksaksi ja suomeksi): 
https://stoffenmanager.nl; https://www.ttl.fi/
tyoymparisto/altisteet/kemikaaliturvallisuus/
stoffenmanager-tyokalu-kemikaaliriskien-hallintaan

https://echa.europa.eu/regulations/substituting-hazardous-chemicals
https://echa.europa.eu/regulations/substituting-hazardous-chemicals
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern
http://www.subsport.eu/list-of-lists-database
http://www.subsport.eu/list-of-lists-database
http://www.mdsystem.com/index.jsp
http://www.mdsystem.com/index.jsp
http://www.roadmaptozero.com/
https://www.etui.org
http://chemsec.org/business-tool/sin-list/
https://oiraproject.eu/oira-tools
http://www.inrs.fr/publications/outils/seirich.html
http://www.inrs.fr/publications/outils/seirich.html
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html
http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm
http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm
https://stoffenmanager.nl/
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/kemikaaliturvallisuus/stoffenmanager-tyokalu-kemikaaliriskien-hallintaan/
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/kemikaaliturvallisuus/stoffenmanager-tyokalu-kemikaaliriskien-hallintaan/
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/kemikaaliturvallisuus/stoffenmanager-tyokalu-kemikaaliriskien-hallintaan/
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Viitteet

Euroopan komissio, 2012, Minimising chemical risk to workers’ 
health and safety through substitution. Työllisyys-, sosiaali- 
ja osallisuusasioiden pääosasto. Saatavana osoitteessa 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/
c94c5caf-fca6-498e-8dff-f75c6e20147f

EU, 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin 
tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 päivänä huhtikuuta 1998 
annettu neuvoston direktiivi 98/24/EY. Saatavana 
osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/
TXT/?uri=CELEX:31998L0024

4. Vaihtoehtojen selvittäminen ja vertaaminen

Punnitse ja arvioi itse kaikki riskit systemaattisesti oman työpaikkasi 
osalta kustannukset ja hyödyt huomioiden.

Selvitä vaihtoehtoja internetistä ja kysy tietoa tavarantoimittajiltasi. 
Tutustu vaihtoehtoisiin prosesseihin, jotka vähentävät altistumista tai 
poistavat altistumisen kokonaan. Arvioi, voitko mahdollisesti korvata 
vaarallisen aineen turvallisemmalla.

Pyydä tavarantoimittajiasi toimittamaan turvallisempia vaihtoehtoja.

On tärkeää arvioida riskejä kokonaisvaltaisesti. Useimmat ratkaisut 
vähentävät joitakin riskejä, mutta eivät kaikkia. Tällöin voit valita 
vaihtoehdon, joka on turvallisin ja soveltuu parhaiten tilanteeseesi.

Etsi tietoa myös, asiantuntijalaitosten, ammattiyhdistysten, 
ammattiliittojen ja viranomaisten internetsivuilta.

5. Pilottikokeilun toteuttaminen korvaamisen  
toteuttamisen varmentamiseksi

Voit harkita esimerkiksi pienen mittakaavan pilottikokeilua 
korvaamisessa. Huomioi pilottikokeilussa myös teknisten ja 
organisatoristen muutosten vaikutus riskeihin (esimerkiksi 
omavalvonnassa) Työntekijöiden osallistuminen pilottikokeiluun on 
tärkeää, jotta saadaan kokonaiskuva todellisista muutoksista, joita 
korvaamisesta aiheutuisi.

6. Toteutus ja kehittäminen

Korvaavan aineen käyttöönotto voi edellyttää muutoksia 
työmenetelmissä, materiaaleissa ja laitteistossa. Työntekijöiden ja 
asiakkaiden palaute on tärkeää korvaamisen onnistumisen kannalta.

7. Kemikaalienriskien hallinta

Työpaikan riskien arvioinnin on oltava ajan tasalla. Omavalvonnalla 
voidaan varmentaa, että kemikaalien käsittely on turvallista ja 
korvaavia aineita etsitään aktiivisesti. Omavalvontaan jokapäiväisenä 
toimintana voi kuulua esimerkiksi: jatkuva käytössä olevien kemikaalien 
ja kemiallisten tekijöiden sekä syntyvien kemiallisten yhdisteiden ja 
altisteiden arviointi turvallisempien vaihtoehtojen löytämiseksi.

Hyödyllisiä lähteitä ratkaisuista ja 
parhaista käytännöistä
• Alternativas (espanjaksi): http://www.istas.net/

web/index.asp?idpagina=3468

• PIUS (englanniksi): http://www.dguv.de/medien/ifa/
en/pra/ghs_spaltenmodell/spaltenmodell_2017_
en.pdf (saksaksi) http://publikationen.dguv.de/
dguv/pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf

• Safer Choice: epa.gov/dfe

• SOLUB (ranskaksi): irsst.qc.ca/solub

• SUBSPORT: http://www.subsport.eu

• CMR-aineiden korvaaminen (ranskaksi): 
https://www.substitution-cmr.fr/index.php?id=112

• TURI (Toxics Use Reduction Institute 
of Massachusetts): useat toimialat 
sustainableproduction.org, turi.org ja sairaalat 
sustainablehospitals.org

Hyödyllisiä lähteitä vaihtoehtojen 
arvioinnin menetelmistä
• OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestö): http://www.oecdsaatoolbox.org

• ECHAn luvat: https://echa.europa.eu/applications-
for-authorisation-previous-consultations

• COLUMN Model (englanniksi): 
http://www.dguv.de/medien/ifa/en/pra/ghs_
spaltenmodell/spaltenmodell_2017_en.pdf 
(saksaksi) http://publikationen.dguv.de/dguv/
pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf
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