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Patologian laboratoriossa käytetään useita kemikaaleja, joista osa on terveydelle haitallisia. 
Laboratoriossa työskentelevien olisi hyvä olla tietoisia yleisimpien ja vaarallisempien 
kemikaalien riskitekijöistä, sekä niiden oikeaoppisestä käsittelystä. Käyttöturvallisuustiedotteet 
kertovat paljon kemikaaleista, jonka vuoksi niiden tulisi olla helposti työntekijöiden saatavilla. 
Helposti päivitettävä elekroninen kemikaalirekisteri toimii hyvänä apuvälineenä uuden 
työntekijän koulutuksessa. Helppo päivitysmahdollisuus motivoi pitämään rekisteriä ajan tasalla. 
On myös tärkeää, että yleisimpien kemikaalien tiedot ovat välittömästi työpisteen läheisyydessä, 
esimerkiksi tauluna seinällä. 

Työnantaja on velvollinen kartoittamaan työpaikoilla esiintyviä riskejä, joita voivat olla 
esimerkiksi erilaiset kemikaalit. Työnantaja tekee arviointia yhdessä työterveyshuollon kanssa. 
Riskien arviointi on työsuojelua parhaimmillaan, sillä prosessissa työympäristö halutaan tehdä 
työntekijälle turvalliseksi. Riskien arviointiin velvoittaa erilaiset lait ja asetukset.  

Kemikaalit ovat yksi työpaikkojen riskitekijöistä, joiden mahdollisia haittoja pitää arvioida. 
Kemikaalilaki, REACH-asetus, ja CLP-asetus opastavat kemikaalien valmistajia ja 
käyttäjäketjun jäseniä toimimaan oikein, jotta vältytään kemikaalien aiheuttamilta terveys- ja 
ympäristöhaitoilta. Hyvänä työkaluna kemikaalien riskien arvioinnissa toimii 
käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteen laatimista säätelee Euroopan Unionin 
luoma REACH-asetus.  Käyttöturvallisuustiedotteestä selviää tutkittua tietoa kemikaalin 
koostumuksesta ja sen turvallisesta käytöstä. Se sisältää myös CLP-asetuksen sisältämät 
uudet varoitusmerkit. 

Tässä opinnäytetyössä päivitettiin patologian laboratorion elektronista kemikaalirekisteriä 25 
kemikaalin osalta. Viidestä kemikaalista tehtiin laminoitu taulu työpisteen läheisyyteen. Näin 
työntekijöiden työturvallisuus parantuu ja kemikaalien tiedot pysyvät ajan tasalla. 
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Various chemicals are used in laboratory of Pathology. Some of them pose a risk to human 
health and environment. People working in pathology laboratory should be aware of the risk 
factors of the most commonly used chemicals and how to use those chemicals correctly. 
Material safety data sheets include a lot of information about the chemical and everyone should 
be able to read them. Updated electronic chemical register is also a good tool when training a 
new employee. It is important to update the register regularly. The information about the most 
commonly used carcinogenic chemicals should also be near the place where the chemical is 
used, for example as a board on the wall. 

Workplace risk assesment is the employer´s responsibility. Employer and its health organization 
asses the risks together. Risk assessment is the best way to protect the employees’ health. The 
prosess aims to make the working environment safe to work in. Various laws and regulations 
motivates to engage in risk assessment.  

Chemicals are one of the risk factors in a clinical laboratory that need to be assessed. The law 
of chemicals, REACH and CLP –regulations quide the chemical prosessing chain to work 
correctly to avoid health and environment risks. Material safety data sheets are a good tool 
when assessing chemical risks. REACH-regulation requires that the material safety data sheet 
needs to be done. The material safety data sheet includes information about the chemical, for 
example it’s composition and introductions for its safe use. It also includes the new warning 
signs from the CLP regulation. 

In this bachelor’s thesis 25 material safety data sheets were updated to the electronic chemical 
register program. Five laminated board about the most commonly used chemicals were also 
made. This way the safety of the employees improves and the information about the chemicals 
remains updated. 
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1. JOHDANTO 

Patologian laboratoriossa käytetään useita kemikaaleja, joista osan on todettu olevan 

terveydelle haitallisia. Laboratoriossa työskentelevien tulisi olla tietoisia yleisimpien ja 

vaarallisempien kemikaalien riskitekijöistä, sekä niiden oikeaoppisesta käsittelystä. 

Käyttöturvallisuustiedotteet sisältävät paljon informaatiota kemikaaleista, jonka vuoksi 

niiden tulisi olla helposti työntekijöiden saatavilla. Helposti päivitettävä elektroninen 

kemikaalirekisteri toimii hyvänä apuvälineenä uuden työntekijän koulutuksessa. Helppo 

päivitysmahdollisuus motivoi pitämään rekisteriä ajan tasalla. On myös tärkeää, että 

yleisimpien kemikaalien tiedot ovat välittömästi työpisteen läheisyydessä, esimerkiksi 

tauluna seinällä. 

Valtioneuvoston päätöksellä laboratorion arkistossa tulee olla aakkosjärjestyksessä 

oleva kemikaalirekisteri kemikaalin kauppanimen mukaan. Rekisteriä tulee päivittää 

säännöllisesti. Helpon päivittämisen turvaamiseksi rekisterin tulisi olla kirjattuna 

tietokantaohjelmaan. Rekisteriin on suositeltu merkittäväksi tuotteen kauppanimi, 

valmistaja ja maahantuoja, käyttötarkoitus, luokitustiedot, käyttöturvallisuustiedote, 

terveydelliset haitat, turvallisuustoimenpiteet, varastointi ja hävitysohjeet. (IAP 2010) 

Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa histologian laboratoriossa työskentelevien 

työntekijöiden työturvallisuutta ja lisätä tietoisuutta käytettävien reagenssien vaaroista 

ja käyttötavoista. Parhaimmillaan työn tuloksena mahdolliset väärät toimintatavat 

vaihdetaan turvallisempiin ja huomiota kiinnitetään myös riittävään suojavälineiden 

käyttöön. 
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2. OPINNÄYTETYÖN TEOREETTINEN TAUSTA 

2.1 Riskien arviointi 

Kaikilla työnantajilla on Suomen lain mukainen velvollisuus selvittää, tunnistaa ja 

arvioida työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Näitä 

haittoja voivat kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten haittatekijöiden lisäksi olla 

fyysinen ja psyykkinen kuormitus. Kemialliset altisteet voivat olla kaasuja, aerosoleja tai 

hiukkasia. Työnantajan tulisi selvittää altisteet, altistuvien työntekijöiden määrä, 

altisteen vaarallisuus ja altistumisen todennäköisyys. (Sauni 2012.) Tunnistetuista 

vaaroista on arvioitava työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti 

aiheutuvat riskit. Kemikaaliriskin arviointi edellyttää tietoa tuotteiden vaarallisuudesta ja 

sen raja-arvoista, sekä altistumisen luonteesta ja määrästä. Tässä arvioinnissa hyvänä 

apuna toimivat kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteisiin 

listataan lähivuosina kemikaalin tunnetut käyttötavat, sekä niissä sovellettavat 

altistumisen raja-arvot. Riskien arvioinnin apuna työnantaja voi käyttää esimerkiksi BS 

8800-standardiin perustuvaa riskien luokittelutaulukkoa (Työsuojeluhallinto 2013; Sauni 

2013). 

Työterveyshuoltolain mukaan työterveyshuollon kuuluu selvittää ja arvioida 

työolosuhteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työterveyshuolto ja työnantaja 

osallistuvat siis yhdessä työpaikan riskien arviointiin. (Työsuojeluhallinto 2013.) 

Riskien arviointi on ennakoivaa työsuojelua parhaimmillaan. Se on systemaattinen 

prosessi, jolla työympäristö halutaan tehdä turvalliseksi. Riskien arvioinnin 

tarkoituksena on estää tai vähentää onnettomuuksista aiheutuvaa työperäistä 

altistumista, josta saattaa aiheutua työntekijällä ongelmia ja haittoja. Riskien arviointi 

parantaa ympäristön turvallisuutta ja työntekijän turvallisuustietoisuutta koskien kaikkea 

toimintaa laboratoriossa Prosessissa työympäristöä tarkkaillaan ja vaaratilanteet 

selvitetään asiaan kuuluvalla tavalla. Riskien arvioinnin tulokset ja menettelytavat tulisi 

arvioida ja tarkistuttaa säännöllisin väliajoin asiantuntijalla. Saatavilla oleva tieto tulisi 

olla selkeästi työntekijöiden, ja muiden kiinnostuneiden saatavilla (Työsuojeluhallinto 

2013.) 
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Riski on määritelmä haitallisen tapahtuman todennäköisyydelle. Riski kuvaa myös 

tapahtuman vakavuutta. Vaara on tekijä tai olosuhde, joka voi mahdollisesti saada 

aikaan haitallisen tapahtuman. Turvallisuus on luodun järjestelmän tila, jossa siihen 

liittyvät riskit ovat hyväksyttäviä. Riskin arviointi on prosessi, jossa arvioidaan 

työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuva riski. Riski ilmenee työpaikalla 

olevasta vaarasta. Riskianalyysi on osa riskien arviointiprosessia. Riskianalyysi 

koostuu kohteen raja-arvojen määrittämisestä, vaarojen tunnistamisesta ja riskin koon 

arvioinnista. (Työsuojeluhallinto 2013.) 

Riskien arvioinnin tarkoituksena on siis poistaa työpaikalla esiintyviä riskejä, mutta 

tämä ei aina onnistu käytännössä. Riskejä onkin arvioinnin yhteydessä minimoitava, ja 

jäännösriski on saatava hallintaan. Jäänyttä riskiä voidaan arvioida myöhemmin 

uudestaan tarkistussuunnitelmassa, jolloin riskin poistamismahdollisuuksia voidaan 

miettiä uudelleen esimerkiksi uuden tiedon perusteella. (Euroopan työterveys- ja 

työturvallisuusvirasto 2013 1.) 

Vaarojen tunnistamiseen ja riskienarviointiin liittyvien lainsäädäntöjen vaikuttavuutta 

työpaikoilla on tutkittu esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön sekä 

työterveyslaitoksen rahoittamassa tutkimuksessa. Kyselyn avulla selvitettiin myös 

työterveyshuollon toimintaa oman työpaikkaselvityksensä ja työpaikan toteuttaman 

riskienarvioinnin yhteydessä. Moni työpaikka oli vuonna 2003 uudistuneen 

työturvallisuuslain myötä uudistanut toimintaansa riskienarvioinnin saralla. Tutkimuksen 

tavoitteena oli kartoittaa lain toteutumista työpaikoilla nyt, kun toiminnan tulisi olla 

normaalia. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Työterveyslaitoksen ja Sosiaali- ja 

terveysministeriön edustajista koottu moniammatillinen asiantuntijaryhmä. (Niskanen 

ym. 2009.) 

Aineisto kerättiin kyselylomakkeella ja analysoitiin SAS-ohjelmalla. Tutkimukseen 

osallistui pieniä ja suuria toimipisteitä, mutta vain keskisuuret ja suuret toimipaikat 

olivat hyvin edustettuina.  (Niskanen ym. 2009.) 

Tutkimuksen mukaan työturvallisuuslain tunnettavuus oli kohderyhmissä kohtuullisen 

hyvällä tasolla. Kolme neljäsosaa työnantajista, sekä kaksi kolmasosaa työntekijöistä ja 

työterveyshuollosta koki lain määräysten edistäneen ylimmän johdon sitoutumista 

riskienarviointiin. Esimiesten ja muun henkilöstön osaamisen varmistamiseen pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että esimiehet eivät 

tunteneet työturvallisuuslain asettamia velvoitteita, ja että esimiehillä ei ole riittävää 
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valmiutta varmistaa työntekijän terveyttä ja turvallisuutta. Lisäksi haluttiin lisää 

työsuojelukoulutusta henkilökunnalle. Lähes kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että 

riskienarvioinnin tulokset dokumentoitiin ja tulokset olivat työntekijöiden nähtävissä aina 

tai usein. Työterveyshuollot olisivat pyydettäessä halukkaita osallistumaan työolojen 

arviointiin ja kehittämistoimien suunnitteluun toteuttamiseen. Työterveyshuoltojen 

mielipiteen mukaan lainsäädäntö on vaikuttanut myönteisesti ja monella tavalla 

asiakastyöpaikkojen työolojen paranemiseen. (Niskanen ym. 2009.) 

Tässä työssä riskien arviointi liittyy kemikaaleihin ja niiden käyttöturvallisuustiedotteista 

saatuun informaatioon. Vaarallisten aineiden käytöstä aiheutuvia riskien tunnistamista 

tulisi hallita asianmukaisesti, tai työntekijän terveys saattaa vaarantua. Kemikaalien 

vaikutukset voivat vaihdella lievästä silmien tai ihon ärsytyksestä astmaan, 

lisääntymishäiriöihin, synnynnäisiin kehityshäiriöihin ja jopa syöpään. Terveydelle 

haitallisia vaikutuksia voi syntyä yksittäisen lyhyen altistumisen seurauksena tai 

vaihtoehtoisesti useiden altistumisten seurauksena aineen kertyessä kehoon pitkän 

ajan kuluessa. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2013 2.) 

2.2 Kemikaalilaki 

Suomen tasavallan presidentti on vahvistanut kemikaalilain kokonaisuudistuksen 9.8 

2013. Uusi laki astuu voimaan 1.9.2013. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013). Lain 

tarkoituksena on terveyden ja ympäristön suojelu kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta. 

Laki perustuu Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntöön. Työsuojeluviranomaisen 

tulee valvoa kemikaalilain noudattamista sellaisessa työssä, jossa työnantaja on 

velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia. Kemikaalilain mukaan turvallisuus- ja 

kemikaalivirastossa on oltava kemikaalituoterekisteri, joka sisältää erikseen laissa 

määrätyt tiedot kemikaalista ja sen käytöstä. (Eduskunta 2013.)  

Kemikaalien aiheuttamien haittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta säädetään myös 

muissa laissa, esimerkkeinä jätelaki (646/2011), laki vaarallisten kemikaalien ja 

räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) ja työturvallisuuslaki (738/2002). 

2.3 REACH-asetus 

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical 

substances) on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus No:1907/2006, joka koskee 

nimenä mukaisesti kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyitä ja rajoituksia. 
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REACH – asetus on astunut voimaan 1.6.2007 ja sen tarkoituksena on suojella ja 

edistää ihmisten ja ympäristön terveyttä tunnistamalla kemikaalien ominaisuuksia 

paremmin ja aikaisempaa nopeammin. Samalla asetus pyrkii ylläpitämään ja 

parantamaan EU:ssa toimivan kemikaaliteollisuuden kilpailukykyä, lisätä avoimuutta ja 

edistää testausmenetelmiä, joissa ei käytetä koe-eläimiä.  (Euroopan unionin virallinen 

lehti 2007; European commission 2013; European union 2008.) REACH-asetuksessa 

on luotu järjestelmä kemikaalien yhtenäisestä rekisteröinti-, arviointi- ja 

lupamenettelystä, jossa aineiden vaaroja ja käsittelyä koskevat tiedot on toimitettava 

kemikaalin koko tuotantoketjulta. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2013, 

3.) 

REACH – asetuksen mukaan yrityksen on rekisteröitävä kemikaali Euroopan 

kemikaaliviraston keskustietokantaan, mikäli sitä tuotetaan vuodessa vähintään 1000 

kiloa. REACH-asetuksen selkeä järjestelmä ja määräajat helpottavat 

kemianteollisuuden toimintaa.  Koska kemikaalien aiheuttamat vaarat ja riskit 

kartoitetaan järjestelmällisesti, voidaan riskienhallintaa tehostaa myös yrityksissä. 

Viranomaiset voivat tarvittaessa reagoida nopeasti kemikaalien aiheuttamiin vaaroihin 

lainsäädännön avulla.  

REACH-asetus ehkäisee kemikaalialtistuksesta aiheutuvia terveysongelmia, vähentää 

ammattitauteja, estää kuolemantapauksia ja alentaa terveydenhuoltojärjestelmien 

kustannuksia. Asetus lisää toimitusketjujen sisäistä viestintää ja jatkokäyttäjät saavat 

asiaankuuluvat tiedot tuotantoprosesseissaan käyttämiensä aineiden turvallisesta 

käytöstä, jolloin työntekijöiden suojelu helpottuu. (European Union 2008.) 

REACH-asetukseen on tehty useita lisäyksiä sen käyttöönoton jälkeen. Risk & Policy 

Analysts Limitedin valmisteli Euroopan komissiolle tutkimuksen 2013, jossa arvioitiin 

REACH asetuksen vaikuttavuutta ihmisten ja ympäristön terveyteen. Tutkimuksen 

mukaan REACH – asetuksen luoma velvollisuus luoda kemikaaliturvallisuusarviointi on 

hypoteesien mukaisesti parantanut kemikaalien turvallisempaa valmistusta ja käyttöä. 

Vaikka joidenkin kemikaalien rekisteröijien on arvioitu suorittavan altistuksen arvioinnin 

ainoastaan oletuksena, on huomattu että valmistajien tutkimuksissa on päädytty 

tiukempaan kemikaalien luokitteluun. Tämä käytäntö parantaa kemikaaliturvallisuutta 

työpaikoilla. Tiukempi luokittelu vähentää esimerkiksi akuutteja myrkytyksiä, 

herkistymistä ja vesistöjen myrkyttymistä. (Postle ym. 2012.) 



10 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anni Virkki 

Tutkimuksessa selvisi myös useita kohtia, joilla REACH – asetuksen vaikuttavuutta 

voisi parantaa. Selvisi esimerkiksi, että kemikaaliviraston, jäsenvaltioiden ja komission 

on jatkuvasti opittava uutta hyvästä rekisteröintiaineistosta. Teollisuuden kanssa olisi 

kehitettävä yhteistyössä toimivia tiedon tuotantoon ja siirtoon liittyviä järjestelmiä. 

Altistumisen arviointiin, työntekijöiden suojeluun ja altistumisen mallintamiseen olisi 

kehitettävä standardoituja toimintatapoja.  (Postle ym. 2012.) 

2.4 CLP-asetus 

CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) on 

Euroopan parlamentin ja neuvoston luoma asetus, johon REACH-asetus on suoraan 

yhteydessä. CLP-asetuksessa määrätään aineiden ja seosten luokituksesta, 

merkinnöistä ja pakkaamisesta. Asetus tuli voimaan 20.1.2009, ja siirtymäajan jälkeen 

se korvaa Euroopan unionin niin sanotun aine- ja seosdirektiivin. (REACH-neuvonta 

2013.) CLP-asetuksella säännellään kemikaalien vaara- ja turvalausekkeita ja 

varoitusmerkkejä, jotka ovat työpaikan suojelemisen kannalta tärkeitä tiedonlähteitä. 

(Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2013, 3.) 

Asetuksella yhdenmukaistettiin Euroopan lainsäädäntöä GHS:n kanssa. GHS on YK:n 

maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä 

vaarallisten kemikaalien tunnistamiseksi ja niiden vaaroista tiedottamiseksi. (Euroopan 

työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2013, 3.) Sen tavoitteena on, että kemikaalien 

luokituksessa ja merkinnöissä käytetään samoja periaatteita koko maailmassa, sekä 

vaarallisten aineiden kuljetuksessa että kemikaalien käytössä. Tällöin 

kemikaaliturvallisuus paranee ja kemikaalikauppa yli rajojen helpottuu. (REACH-

neuvonta 2013.) Useat maat eri puolilla maailmaa ovat ottaneet GHS:n käyttöön. Sitä 

käytetään myös vaarallisten aineiden kansainvälisen ja kansallisen sääntelyn 

perustana. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2013, 3.)  

CLP määrittelee kemikaalien vaaralliseksi luokittelun kriteereitä. Vaaralliseksi luokiteltu 

kemikaali voi olla esimerkiksi syttyvä (fysikaalisen vaara), välittömästi myrkyllinen 

(terveysvaara) tai vesieliöille vaarallinen (ympäristövaara) (Kuva 1). CLP-asetus antaa 

myös säännöt ja ohjeet siihen, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää merkitä ja 

pakata, jotta sitä voidaan käyttää turvallisesti. (REACH-neuvonta 2013.) 

Eroja aikaisempaan lainsäädäntöön on esimerkiksi uudistuksia varoitusmerkkeihin ja 

”vaara” ja ”varoitus” – huomiosanojen käyttöönotto. Vaara- ja turvalausekkeisiin 



11 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anni Virkki 

sisällytetään H- ja P-lausekkeet, vaaraluokkien ja kategorioiden määrä lisääntyy, 

luokituskriteerit ja raja-arvot muuttuvat osittain ja seosten luokittelua lähestytään eri 

näkökulmasta. (REACH-neuvonta 2013.) 

2.5 CLP-asetuksen varoitusmerkit 

CLP-asetuksessa vanhat varoitusmerkit korvataan uusilla merkeillä, jossa musta 

symboli on asetettu valkoiselle taustalle. Merkkiä kehystää riittävän leveä punainen 

reunus (Kuva1). 
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2.6 Käyttöturvallisuustiedotteet 

Käyttöturvallisuustiedotteen tarkoitus on välittää tietoa aineen tai seoksen 

ominaisuuksista, riskeistä sekä sen turvallisesta käytöstä teollisuudessa tai ammatissa. 

REACH-asetuksen mukaisesti kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai 

muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin markkinoille saattamisesta, on 

laadittava ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaalista käyttöturvallisuustiedote ja 

toimitettava se kemikaalin vastaanottajalle. Tieto on oltava koko tuotanto- ja 

käyttäjäketjun saatavilla. (TUKES 2012.) 

Käyttöturvallisuustiedote tulee laatia vaaralliseksi luokitelluista aineista ja seoksista, ja 

myös luokittelemattomista seoksista, jotka sisältävät vaarallista ainetta. 

Luokittelemattomista seoksista käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ainoastaan 

pyynnöstä. Käyttöturvallisuustiedotteesta saatavien tietojen tulisi vastata 

toiminnanharjoittajan kemikaaliturvallisuusarviointia. (TUKES 2012.) 

Käyttöturvallisuustiedote (Liite 1) sisältää useita tietoja kemikaalista: 

1. Aineen tai seoksen, tai yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot  

2. Vaaran yksilöinti 

- tuotteen luokituksen,  

- R- ja S-lausekkeet  

3. Kemikaalin koostumus ja tiedot sen ainesosista  

4. Ensiaputoimet  

5. Palontorjuntatoimet 

6. Toimenpiteet onnettomuuspäästötilanteissa 

7. Käsittely ja varastointi  

8. Altistumisen ehkäisy ja suojainten käyttö   

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

10. Stabiilius ja reaktiivisuus 

11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
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12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät seikat 

14. Kuljetukseen liittyvät asiat 

15. Lainsäädäntöön liittyvät asiat  

16. Muut tiedot  

(Tukes 2012) 

2.7 Työssä käytettävät reagenssit 

2.7.1 Väkevä formaliini, Formaldehydiliuos 37 % (stabiloitu 10 % metanolia) 

Patologian laboratorioon tulevat näytteet saapuvat pääsääntöisesti fiksatiivissa. 

Fiksaation, eli kiinnityksen tarkoituksena on estää kudoksen hajoaminen, autolyysi. 

Autolyysia aiheuttavat kudokset omat entsyymit, sekä bakteerit. Fiksointi kiinteyttää 

kudosta ja helpottaa sen käsittelyä jatkossa. (Aho 1999.) 

Formaldehydi on väritön kaasu, jota käytetään patologian laboratoriossa 10 % 

liuoksena, formaliinina. Kaupalliset liuokset sisältävät 30 - 40 % painostaan kaasua. 

(Aho 1999.) 

Formaliini on myrkyllinen, syövyttävä ja syöpää aiheuttava kemikaali. Sen käytössä 

tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Työskennellessä tulee käyttää asiaankuuluvia 

suojavälineitä, kuten suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Formaliinia ei saa hengittää, 

joten sitä ja sillä käsiteltyjä kudosnäytteitä tulee käsitellä vain vetokaapissa. 

Formaldehydiä sisältävien höyryjen ja aerosolien muodostumista on estettävä. 

Formaliini hävitetään ongelmajätteenä. (Merck 2013, Formaliini KTT) 

 

2.7.2 Liuottimia: ksyleeni, isopentaani ja isopropanolit 

Kun kudos on dehydroitu nousevassa alkoholisarjassa, se kirkastetaan ksyleenillä. 

Kirkastuksessa kudoksessa oleva alkoholi poistuu. Alkoholi pitää poistaa, koska se ei 

liukene parafiinin. Parafiini on kudoksen käsittelyvaiheessa käytössä olevan valuaine. 

(Aho 1999.) 



15 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anni Virkki 

Ksyleeni on haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Ksyleenin kanssa 

työskennellessä tulee noudattaa varovaisuutta ja huolellisuutta. Ksyleeni on syttyvä 

neste ja aiheuttaa ihoärsytystä. Työskennellessä tulisi käyttää asianmukaisia 

suojakäsineitä ja työnantajan osoittamaa työvaatetusta. Ksyleeni hävitetään 

ongelmajätteenä. (FF-chemicals 2011, Ksyleeni O,-P,- ja M-isomeerit KTT.) 

Jääleikkeitä tehtäessä jäätymisen on oltava nopeaa. Näin vältetään isojen kiteiden 

muodostuminen kudokseen. Käytetyimpiä jäädyttäjiä ovat isopentaani-hiilihappojää (-

70 °C) ja nestemäisellä typellä jäähdytetty freoni. Isopentaani voidaan myös jäähdyttää 

nestemäisellä typellä. (Aho 1999.) Isopentaani on helposti syttyvä ja terveydelle ja 

ympäristölle vaarallinen laboratoriokemikaali. Se voi olla nieltynä jopa tappavaa, joten 

isopentaanin käsittelyssä tulee noudattaa varovaisuutta ja käytettävä aina 

asianmukaisia suojavarusteita. (VWR 2012, metyylibutaani-isopentaani KTT.) 

2.7.3 Hapot 

Kovat kudokset, erityisesti luu, on pehmennettävä ennen niiden jatkokäsittelyä. 

Pehmeä valuaine, parafiini, ei anna riittävää tukea kovalle kudokselle 

leikkausvaiheessa. Kalkki poistuu nopeasti vahvassa hapossa (5 - 10 % typpi- tai 

suolahappo), mutta vahvassa hapossa pidempään seisottaminen muuttaa kudoksen 

solurakennetta ja värjäytyvyyttä. Muurahais-, ja etikkahappo ovat hellävaraisempia 

happoja kudoksen dekalsifiointiin, mutta tällöin kudoksen riittävään pehmenemiseen 

kuluu pidempi aika. (Aho 1999.) 

Työssä esiintyvät hapot kauppanimen mukaan: 

Suolahappo 1,0 mol/l 

Typpihappo 52,5 % 

Muurahaishappo 85 % 

Etikkahappo min 99,3 % 

Rikkihappo 75 w/w % 

2.7.4. Muita työssä käytettäviä yleisiä reagensseja 

- Ammoniakki 25 % tekninen  
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- Natriumhydroksidi 

2.7.5 Värjäyksessä käytettäviä reagensseja 

Värjäyksissä käytetään monenlaisia reagensseja, joista osa on karsinogeenisia. Eri 

väriaineet värjäävät näytekudosta eri tavoin. Tähän työhön valittiin seuraavat 

värjäyksissä käytettävät reagenssit: 

- Hopeanitraatti 

- Molybdatofosforihappo-hydraatti 

- Tetrakloorikulta(III)happo-trihydraatti (kultakloridi) 

- Congo Red  

- DAB chromogen (3,3’-Diaminobenzodine tetrahydrochloride) 

- Dikromaattiliuos 0,0400mol/l 

- p-toluidine 

- Rodamiini B 

- Oil Red O 

- Mayerin hematoksyliini 

- Eosiini y disodium salt 

- Asetyylikoliinisesteraasi 

- DAKO, Artisan kit, GÖMÖR-värjäys (AR166) 

- DAKO, Artisan kit, RETIC-värjäys (AR179) 

2.8 Jätteiden käsittely 

Jätteet pitää käsitellä oikein, jotta ne eivät pääse kulkeutumaan ympäristöön. Jätelain 

tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa 

terveydelle ja ympäristölle. Sen tarkoituksena on myös vähentää jätteen määrää ja 

haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja 

ehkäistä roskaantumista. (Finlex 2011.) 
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Keski-Suomen keskussairaalan patologian laboratorion henkilökunnan laatimasta 

toimintakäsikirjasta selviää laboratorion toimintatavat koskien jätteiden käsittelyä. 

Toimintakäsikirjasta selviää, että ympäristölle vaarattomat kemikaalit huuhdellaan 

viemäriin runsaan veden kanssa. Vaarattomuus varmistetaan 

käyttöturvallisuustiedotteista, ja samalla noudatetaan Keski-Suomen 

ympäristökeskuksen sekä paikallisten viranomaisten ohjeita. Ongelmajätteet kerätään 

työpisteiden läheisyydessä oleviin lasipulloihin, joiden sisältö merkitään huolellisesti. 

Täydestä pullosta tehdään ongelmajätepakkausilmoitus ja pullo tarroineen toimitetaan 

ongelmajätevarastoon. Ongelmajätteen hävityksestä vastaa sairaala-apteekki, joka 

toimittaa ongelmajätteen edelleen Ekokem Oy:n hävitettäväksi. Patologian 

laboratoriossa formaliini kerätään obduktio-osaston jätesäiliöön, josta se toimitetaan 

niinikään Ekokem oy:n hävitettäväksi. (K-S keskussairaalan patologian laboratorion 

toimintakäsikirja 2013.) 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tutkimustehtävänä tässä opinnäytetyössä oli etsiä 25 käytössä olevan reagenssin 

tuoreimmat käyttöturvallisuustiedotteet reagenssin kauppanimen mukaan. Tiedot 

syötettiin riskien arviointiin tarkoitettuun tietokoneohjelmaan.  

Työn tarkoituksena oli laatia laboratorioon seinätauluja, joista työntekijöiden on 

vaivatonta tarkistaa käytössä olevan reagenssin käsittelyohjeet, vaaralausekkeet ja 

käsittelyssä tarvittavat suojavarusteet. Taulut on tarkoitus tulevaisuudessa sijoittaa 

laboratorioon työpisteiden välittömään läheisyyteen. 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda selkeä ohjeistus patologian 

laboratoriossa yleisimmin käytettävien reagenssien käyttöön ja eritellä tarvittavien 

suojainten käyttö. Selkeästi esillä olevat ohjeet auttavat henkilökuntaa toimimaan 

reagenssien kanssa oikein. Tieto parantaa työntekijän työturvallisuutta ja estää 

vaarallisten aineiden kulkeutumista ympäristöön.  

Tuotoksen tavoitteena on olla apuna vanhan työntekijän koulutuksessa, sekä uuden 

työntekijän perehdytyksessä. Tavoitteena oli myös lisätä yleistä tietoisuutta riskien 

arvioinnin käsitteestä, siihen liittyvästä lainsäädännöstä ja histologian laboratoriossa 

käytettävien kemikaalien ominaisuuksista. 
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3 OPINNÄYTETYÖN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

8.1 Opinnäytetyön toteutus- ja julkaisuaikataulu 

Opinnäytetyön aihe saatiin Keski-Suomen keskussairaalan patologian laboratorion 

osastonhoitajalta keväällä 2013. Idea aiheeseen oli tullut Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun bioanalyytikko-opiskelijoilta harjoittelujakson aikana. 

Tutkimuslupa haettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä syksyllä, joka jälkeen työn 

tekeminen aloitettiin. Marraskuussa 2013 työ valmistui kokonaisuudessaan. 

Opinnäytetyön ohjasi FT Sanna Virtanen Turun ammattikorkeakoulusta. 

Valmis työ esiteltiin Turun ammattikorkeakoulussa opinnäytetyöseminaareissa 

marraskuussa 2013. Työ painettiin ja asetettiin saataville Turun ammattikorkeakoulun 

kirjastoon sekä Keski-Suomen keskussairaalan patologian laboratorioon marras- 

joulukuussa 2013. 

8.2 Opinnäytetyön metodologiset lähtökohdat 

Opinnäytetyö oli metodologisilta lähtökohdiltaan toiminnallinen opinnäytetyö. 

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle 

opinnäytteelle. Toiminnallinen opinnäytetyö ohjeistaa tai opastaa käytännön työtä, ja 

järjestää tai järkeistää toimintaa työpaikoilla. (Vilkka, Airaksinen 2003.) Tämä 

opinnäytetyö ohjeisti henkilökuntaa, ja sen tuotoksena päivitettiin histologian 

laboratorion kemikaalirekisteriä. Lisäksi valmistettiin työturvallisuutta lisäävät taulut 

reagenssien käsittelystä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyy käytäntö, ja 

käytännön toteutuksen raportointi käyttäen tutkimusviestinnän keinoja (Vilkka, 

Airaksinen 2003). 

8.3 Tutkimustulokset ja niiden käsittely 

Reagenssit valittiin kemikaaliluettelosta ja yksityiskohtaisempia tunnistetietoja haettiin 

reagenssipurkeista. Niistä otettiin ylös tuotteen kauppanimi, pitoisuus, 

maahantuoja/valmistaja, ja tuotteen CAS-numero.  

CAS-numero, eli Chemical Abstracts Service -numero on American Chemical Societyn 

kemikaalille antama numerosarja. Sitä käytetään yleisesti aineen tunnistamisessa. 

Chemical Abstracts Service on rekisteröinyt kirjallisuudessa esiintyviä kemiallisia 
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aineita vuodesta 1965, ja jokainen uusi aine saa oman CAS-numeronsa. CAS-numero 

toimii aineen identifiointitunnuksena. (Työterveyslaitos 2012.) 

Kerättyjä tietoja apuna käyttäen haettiin internetistä kyseiselle kemikaalille sopiva 

käyttöturvallisuustiedote. Lähteinä käytettiin toimittajien omia internetsivustoja. 

Laboratoriokemikaalien maahantuojia/valmistajia ovat esimerkiksi Merck oy, FF-

chemicals, Thermo-ficher, VWR ja Sigma-Aldrich. Kittituotteiden osalta yhteydessä 

oltiin tuotteen valmistajaan DAKOon, josta lähetettiin kahden värjäyskitin 

käyttöturvallisuustiedotteet sähköpostilla pdf-tiedostoina (Dako 2013). 

Laboratoriossa on olemassa elektroninen kemikaalirekisteri, Sinet Keturi 2,7. 

Rekisteriin on aikoinaan lisätty osa käyttöturvallisuustiedotteista ja tuotteiden tiedoista. 

Ohjelman käytöstä johtuvien ongelmien vuoksi tähän työhön valittiin kuitenkin 

internetistä löytyvä kemikaalirekisteriohjelma Stoffenmanager 5.1. Stoffenmanager 5.1 

on perustyökalu kemikaaleista työntekijöille aiheutuvien terveysriskien priorisointiin. 

Tiedot päivitetyistä käyttöturvallisuustiedotteista syötettiin tähän 

kemikaalirekisteriohjelmaan, ja samalla ohjelmaan syötettiin ohjekortti työntekijöiden 

käyttöön.  Tuotteesta merkittiin ohjelmaan ylös tuotteen nimi, R- ja S-lausekkeet/H- ja 

P-lausekkeet, mahdolliset varoitusmerkit ja kemikaalin käsittelyssä tarvittavat 

suojaimet. Päivityksestä jätettiin merkinnät omista nimikirjaimista sekä 

päivityspäivämäärä. 

Varoitustauluihin valittiin viisi kemikaalia, ja niiden käyttöturvallisuustiedotteista valittiin 

käytännön toiminnan kannalta tärkeimpiä tietoja liitettäväksi tauluun. Tiedot kerättiin A4 

kokoiselle paperille, jotka laminoitiin (Liite 2). Taulut on tarkoitettu laboratorion 

työpisteisiin työntekijän välittömään läheisyyteen. 
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4 POHDINTA 

9.1 Opinnäytetyön eettiset lähtökohdat 

Tutkimuslupa haettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Tutkimustyö alkoi luvan 

saamisen jälkeen.  

Tutkimuksen tekijän velvollisuuksiin kuuluu noudattaa tieteellistä rehellisyyttä ja 

huolellisuutta. Tutkimuksen tavoitteena on, että saadut tulokset olisivat 

mahdollisimman tarkkoja ja luotettavia. (Clarkeburn & Mustajoki 2007.) 

Työn tarkoituksena oli valmistaa eletroninen kemikaalirekisteri patologian osastolla 

työskentelevän henkilökunnan käyttöön. Aihe on tärkeä, sillä se parantaa 

laboratoriohoitajien ja laboratoriossa harjoittelevien ja työskentelevien opiskelijoiden 

työturvallisuutta.  

Tietojen syöttämisestä kemikaalirekisteriin jäi merkintä päivityspäivämäärästä, sekä 

päivittäjän nimikirjaimet. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käytettiin luotettavia lähteitä, 

ja ne merkittiin työhön sääntöjen mukaisesti, jolloin niiden jäljitettävyys onnistuu. 

Työssä ei esiinny plagiointia. Tiedonkeruussa ja kirjoitusprosessissa noudatin hyvää 

tieteellistä käytäntöä,  toimin rehdisti ja eettisesti. 

9.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida työn reabiliteetin ja validiteetin avulla. 

Reabiliteetillä tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta ja mittaustulosten toistettavuutta. 

Validiteetti, eli pätevyys, kertoo siitä, miten hyvin menetelmä mittaa tutkittavaa asiaa. 

(Hirsjärvi ym. 2004.) 

Työn luotettavuutta lisää mahdollisimman tuoreen ja monipuolisen lähdemateriaalin 

käyttö. Työn tärkeyttä ja teoreettista taustaa avattiin pohjautuen aikaisempiin 

tutkimuksiin.  

Löydetyt käyttöturvallisuustiedotteet ovat toimittajien tai valmistajien sivuilta löydettyjä, 

päivitettyjä versioita. Työn luotettavuutta heikentää se, että laboratoriossa käytössä 

olevaa tuotetta vastaavaa tiedotetta ei valmistajan sivuilta aina löytynyt. Tällöin piti 

tyytyä toisen valmistajan samalle tuotteelle tekemään käyttöturvallisuustiedotteeseen. 

Validiteetti-käsitteen mukaan, jos toinen tutkija tekisi saman työn uudelleen, hän 
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saattaisi käyttää eri valmistajan tekemiä käyttöturvallisuustiedotteita. Toisaalta saman 

tuotteen käyttöturvallisuustiedote sisältää samat tiedot  valmistajasta riippumatta. 

Varoitustauluja ei ole ehditty ottaa käyttöön, joten niiden hyödyllisyyttä kliinisessä 

työssä ei voi arvioida. Yhden henkilön antaman palautteen mukaan taulut kuitenkin 

tulevat tarpeeseen ja palvelevat erityisesti opiskelijoita, joille reagenssien käsittely on 

kohtalaisen uutta.  

9.3 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimukselle olisi tärkeää saada jatkoa. 25 reagenssin käyttöturvallisuustiedotteiden 

päivitys ei riitä, sillä reagenssien määrä patologian laboratoriossa on paljon suurempi. 

Sinet keturi 2.7 ohjelmassa on mahdollisuuksia laajempaan riskien arvioitiin. Tätä 

riskien arviointia voisi suorittaa opinnäytetyönä.  
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http://www.labquality.org/LQ/pdf.aspx?dir=3&path=Qualitor/Patologian%20laatutunnuksen%20kriteerit%20423.pdf
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http://www.ttl.fi/fi/tyoterveyshuolto/ammattitaudit/Sivut/default.aspx?snb_adname=poim9
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Käyttöturvallisuustiedotteiden lähteet: 

FF-chemicals 2013. http://www.ff-chemicals.fi/index.php -> tarkennettu haku 

Hakusanat: 

- Ammoniakki 

- Dikromaatti 

- Etikkahappo 

- Formaliini 10% 

- Muurahaishappo 

- Mayerin hematoksyliini 

- Ksyleeni 

- Rikkihappo 

- Suolahappo 

 

Merck KGaA 2013. http://www.merck.fi/en/index.html -> Search 

Hakusanat: 

- Formaldehyde 

- 1-propanol 

- 2-propanol 

- Oil red O 

- Gold Chlorid 

- Molybdatophosphoric acid hydrate 

- Rhodamine B 

 

Sigma-Aldrich Co 2013. http://www.sigmaaldrich.com/finland.html -> Search 

Hakusanat: 

- Congo red 

- p -toluidine 

- Eosin Y 

- Tetraisopropyl pyrophosphoramide 

 

Thermo Fisher Scientific Inc. 2013. 
http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/home?storeId=11152&langId=-1 -> Search 

http://www.ff-chemicals.fi/index.php
http://www.sigmaaldrich.com/finland.html
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Hakusanat: 

- DAB chromogen 

- DAB Quanto 

 

VWR International 2013. https://fi.vwr.com/app/Home -> haku 

Hakusanat: 

- Hopeanitraatti 

- 2- metyylibutaani 

- Natriumhydroksidi 

- Typpihappo 

  

https://fi.vwr.com/app/Home
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Kuvat 

Kuva 1 Tukes 2013. Uudet varoitusmerkit. http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-
kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/Uudet-varoitusmerkit/ 

Liitteet 

Liite 1. Tukes 2012. Käyttöturvallisuustiedote. Tetraisopropyl pyrophosphoramide. PDF-
tiedosto. http://www.sigmaaldrich.com/finland.html -> Search-> “Tetraisopropyl 
pyrophosphoramide” ->msds 

Liite 2. Anni Virkki 2013. Varoitustaulu. Formaliini 10% 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/Uudet-varoitusmerkit/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/Uudet-varoitusmerkit/
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Liite 1 Käyttöturvallisuustiedote 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 
Versio 5.0 Muutettu viimeksi 11.10.2012 
Päiväys 19.09.2013 

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 
1.1 Tuotetunnisteet 

Kauppanimi : Tetraisopropyl pyrophosphoramide 
Tuotenumero : T1505 
Tuotemerkki : Sigma 
CAS-Nro. : 513-00-8 
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 
Tunnistetut käyttötavat : Laboratoriokemikaaleja, Aineiden valmistus 
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 
Yritys : Sigma-Aldrich Finland Oy 
Bulevardi 7 
FI-00120 HELSINKI 
Puhelin : +358 9 350 9250 
Telefax : +358 9 350 92555 
Sähköpostiosoite : eurtechserv@sial.com 
1.4 Hätäpuhelinnumero 
Hätänumero : Myrkytystietokeskus 358 9 4711 
2. VAARAN YKSILÖINTI 
2.1 Aineen tai seoksen luokitus 
Luokitus säädöksen (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] mukaisesti. 
Välitön myrkyllisyys, Hengitys (Luokka 1) 
Välitön myrkyllisyys, Ihon kautta (Luokka 2) 
Välitön myrkyllisyys, Suun kautta (Luokka 2) 
EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus 
Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 
2.2 Etiketin ainesosat 
Etiketöinti säädöksen (EC) No 1272/2008 [CLP] mukaisesti. 
Varoitusmerkki 
Huomiosana Vaara 
Vaaraohje (et) 
H300 Tappavaa nieltynä. 
H310 Tappavaa joutuessaan iholle. 
H330 Tappavaa hengitettynä. 
Ennaltaehkäiseväohje (et) 
P260 Älä hengitä pölyä/ savua/ kaasua/ sumua/ höyryä/ suihketta. 
P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. 
P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta. 
P284 Käytä hengityksensuojainta. 
P302 + P350 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese varovasti runsaalla vedellä ja 
saippualla. 
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. 
Sigma - T1505 Sivu 2 / 7 

Täydentävät vaaralausekkeet ei yhtään 
Direktiivin 67/548/ETY ja siihen tehtyjen korjausten mukaan. 
Vaaramerkintä 
R-lausekkeet 
R26/27/28 Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 
S-lausekkeet 
S22 Vältettävä pölyn hengittämistä. 
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S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai 
kasvonsuojainta. 
S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava 
heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). 
2.3 Muut vaaratekijät - ei yhtään 
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 
3.1 Aineet 
Synonyymit : iso-OMPA 
Tetra(monoisopropyl)pyrophosphortetramide 
Kaava : C12H32N4O3P2 
Molekyylipaino : 342,36 g/mol 
Aineosa Pitoisuus 
N,N',N'',N'''-Tetraisopropyldiphosphoramide 
CAS-Nro. 
EY-Nro. 
513-00-8 
208-149-5 
- 
4. ENSIAPUTOIMENPITEET 
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
Erityiset ohjeet 
Otettava yhteys lääkäriin. Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. 
Hengitettynä 
Jos tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle 
annetaan 
tekohengitystä. Otettava yhteys lääkäriin. 
Iholle saatuna 
Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedellä. Potilas viedään välittömästi sairaalaan. 
Otettava 
yhteys lääkäriin. 
Silmäkosketus 
Silmät huuhdeltava vedellä varotoimenpiteenä. 
Nieltynä 
Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Suu huuhdellaan vedellä. 
Otettava 
yhteys lääkäriin. 
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 
Koliiniesteraasi-inhibiittorit voivat aiheuttaa voimakasta syljen ja liman näkökykyä, tahdosta 
riippumatonta 
ulostamista, ripulia, vapinaa, ataksiaa ja/tai verenpaineen laskua vaikuttamalla kolinergisiin 
hermopäihin. 
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat 
ohjeet 
tietoja ei ole käytettävissä 
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5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 
5.1 Sammutusaineet 
Soveltuvat sammutusaineet 
Käytetään vesisumua, alkoholin kestävää vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia. 
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
Hiilioksidit, typpioksidit (NOx), Fosforioksidit 
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet 
Mikäli tarpeellista käytettävä paineilmalaitteita tulipalon sammutuksessa. 
5.4 Lisätietoja 
tietoja ei ole käytettävissä 
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 
Käytettävä hengityssuojainta. Vältettävä pölyn muodostusta. Vältettävä höyryjen/huurun/kaasun 
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hengittämistä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Evakuoitava henkilökunta turvallisiin 
alueisiin. 
Vältettävä pölyn hengittämistä. 
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 
Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön. 
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 
Kerättävä talteen ja hävitettävä siten, että pölyä ei pääse muodostumaan. Lakaistaan talteen ja 
lapioidaan. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. 
6.4 Viittaukset muihin kohtiin 
Hävitystä varten katso kohta 13. 
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vältettävä pölyn ja aerosolin muodostumista. 
Järjestettävä sopiva imutuuletus tiloihin, joissa voi muodostua pölyä.Normaalit toimenpiteet 
tulipalon 
ehkäisemiseksi. 
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina 
yhteensopimattomuudet 
Säilytettävä viileässä paikassa. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin 
ilmastoidussa tilassa. 
Suositeltava säilytyslämpötila: -20 °C 
7.3 Erityinen loppukäyttö 
tietoja ei ole käytettävissä 
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 
Altistuksen raja-arvot 
Ei sisällä aineita, joille on annettu enimmäispitoisuusrajoja. 
8.2 Altistumisen ehkäiseminen 
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet 
Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Kädet pestävä ennen taukoa ja 
välittömästi 
tuotteen käsittelyn jälkeen. 
Henkilökohtaiset suojaimet 
Silmien tai kasvojen suojaus 
Kasvosuojat ja suojalasit.Käytä silmien suojaukseen testattuja ja hyväksyttyjä valtion 
standardien 
kuten NIOSH (US) tai EN 166 (EU) mukaisia suojaimia. 
Sigma - T1505 Sivu 4 / 7 

Ihonsuojaus 
Käsiteltäessä käytettävä suojakäsineitä. Käsineet on tarkistettava ennen käyttöä. Käytä oikeaa 
hanskan poistoteknikkaa (älä koske hanskan ulkopintaan) välttääksesi ihokosketusta tämän 
aineen kanssa. Hävitä kontaminoituneet käsineet käytön jälkeen voimassa olevien lakien ja 
hyvien 
laboratoriotapojen mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet. 
Valittujen suojakäsineiden tulee olla EU-direktiivin 89/686/ETY ja siitä johdetun standardin EN 
374 
mukaisia. 
Kehon suojaus 
Kemikaaleilta suojaava kokovartalopuku, Suojavälineiden tyyppi on valittava tietyllä työpaikalla 
olevan vaarallisen aineen pitoisuuden ja määrän mukaan. 
Hengityksensuojaus 
Kun riskiarviointi osoittaa, että ilmaa puhdistavat kaasunaamarit ovat tar (US) tai tyyppi P3 (EN 
143) hengityspatruunoita. Jos kaasunaamari on aino Käytä kaasunaamareita ja valtion 
standardien kuten NIOSH (USA) ja CEN(EU) testaamia ja hyväksymiä välineitä. 
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 
a) Olomuoto Muoto: kiinteä 
b) Haju tietoja ei ole käytettävissä 
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c) Hajukynnys tietoja ei ole käytettävissä 
d) pH tietoja ei ole käytettävissä 
e) Sulamis- tai 
jäätymispiste 
tietoja ei ole käytettävissä 
f) Kiehumispiste ja 
kiehumisalue 
tietoja ei ole käytettävissä 
g) Leimahduspiste tietoja ei ole käytettävissä 
h) Haihtumisnopeus tietoja ei ole käytettävissä 
i) Syttyvyys (kiinteät 
aineet, kaasut) 
tietoja ei ole käytettävissä 
j) Ylin/alin syttyvyys- tai 
räjähdysraja 
tietoja ei ole käytettävissä 
k) Höyrynpaine tietoja ei ole käytettävissä 
l) Höyryntiheys tietoja ei ole käytettävissä 
m) Suhteellinen tiheys tietoja ei ole käytettävissä 
n) Vesiliukoisuus tietoja ei ole käytettävissä 
o) Jakautumiskerroin: noktanoli/ 
vesi 
tietoja ei ole käytettävissä 
p) Itsesyttymislämpötila tietoja ei ole käytettävissä 
q) Hajoamislämpötila tietoja ei ole käytettävissä 
r) Viskositeetti tietoja ei ole käytettävissä 
s) Räjähtävyys tietoja ei ole käytettävissä 
t) Hapettavuus tietoja ei ole käytettävissä 
9.2 Muu turvallisuusohje 
tietoja ei ole käytettävissä 
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 
10.1 Reaktiivisuus 
tietoja ei ole käytettävissä 
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10.2 Kemiallinen stabiilisuus 
tietoja ei ole käytettävissä 
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
tietoja ei ole käytettävissä 
10.4 Vältettävät olosuhteet 
tietoja ei ole käytettävissä 
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit 
Voimakkaat hapettimet 
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet 
Muut haitalliset hajoamistuotteet - tietoja ei ole käytettävissä 
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 
Välitön myrkyllisyys 
tietoja ei ole käytettävissä 
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 
tietoja ei ole käytettävissä 
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys 
tietoja ei ole käytettävissä 
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 
tietoja ei ole käytettävissä 
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset 
tietoja ei ole käytettävissä 
Syöpää aiheuttavat vaikutukset 
IARC: Tämän tuotteen yksikään aineosa, jota on vähintään 0,1 %, ei ole todennäköinen, 
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mahdollinen tai todistetusti syöpää aiheuttava aine IARC:n mukaan. 
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 
tietoja ei ole käytettävissä 
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen 
tietoja ei ole käytettävissä 
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen 
tietoja ei ole käytettävissä 
Aspiraatiovaara 
tietoja ei ole käytettävissä 
Mahdolliset terveysvaikutukset 
Hengitys Saattaa aiheuttaa kuoleman hengitettynä. Saattaa aiheuttaa 
hengityselinten ärsytystä. 
Nieleminen Saattaa aiheuttaa kuoleman nieltynä. 
Iho Saattaa aiheuttaa kuoleman ihon läpi imeytyneenä. Saattaa aiheuttaa 
ihoärsytystä. 
Silmät Saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä. 
Altistumisoireet 
Koliiniesteraasi-inhibiittorit voivat aiheuttaa voimakasta syljen ja liman näkökykyä, tahdosta 
riippumatonta 
ulostamista, ripulia, vapinaa, ataksiaa ja/tai verenpaineen laskua vaikuttamalla kolinergisiin 
hermopäihin. 
Muut tiedot 
RTECS: tietoja ei ole käytettävissä 
12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 
12.1 Myrkyllisyys 
tietoja ei ole käytettävissä 
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12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 
tietoja ei ole käytettävissä 
12.3 Biokertyvyys 
tietoja ei ole käytettävissä 
12.4 Liikkuvuus maaperässä 
tietoja ei ole käytettävissä 
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 
tietoja ei ole käytettävissä 
12.6 Muut haitalliset vaikutukset 
tietoja ei ole käytettävissä 
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät 
Tuote 
Ylijäämät ja ei kierrätettävät liuottimet on tarjottava hyväksytylle jätteenkäsittelylaitokselle. 
Toimitetaan 
hävitettäväksi ongelmajätelaitokselle Aine sekoitetaan palavaan liuottimeen ja poltetaan 
laitteistolla, 
jossa on jälkipoltin ja kaasunpesujärjestelmä. 
Likaantunut pakkaus 
Hävitettävä kuten käyttämätön tuote. 
14. KULJETUSTIEDOT 
14.1 YK-numero 
ADR/RID: 2811 IMDG: 2811 IATA: 2811 
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 
ADR/RID: MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S. (N,N',N'',N'''- 
Tetraisopropyldiphosphoramide) 
IMDG: TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (N,N',N'',N'''-Tetraisopropyldiphosphoramide) 
IATA: Toxic solid, organic, n.o.s. (N,N',N'',N'''-Tetraisopropyldiphosphoramide) 
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 
ADR/RID: 6.1 IMDG: 6.1 IATA: 6.1 
14.4 Pakkausryhmä 
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ADR/RID: I IMDG: I IATA: I 
14.5 Ympäristövaarat 
ADR/RID: ei IMDG Marine pollutant: no IATA: no 
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 
tietoja ei ole käytettävissä 
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 
Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. 
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja 
ympäristösäännökset tai - 
lainsäädäntö 
tietoja ei ole käytettävissä 
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi 
tietoja ei ole käytettävissä 
16. MUUT TIEDOT 
Lisätietoja 
Copyright 2012 Sigma-Aldrich Co. LLC. Lisenssi myöntää rajoittamattoman kopioinnin vain 
sisäiseen 
käyttöön. 
Ylläolevat tiedot ovat tämänhetkisen tietämyksen mukaan oikeita, mutta niitä voidaan käyttää 
vain 
ohjeellisina. Tämän dokumentin sisältö perustuu tämänhetkiseen tietämykseen ja se soveltuu 
tuotteeseen huomioiden asianmukaiset turvatoimenpiteet.Se ei takaa tuotteen 
ominaisuuksia.Sigma ei 
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vastaa minkäänlaisista tuotteen käsittelystä aiheutuneista vahingoista. Lisätiedot ja myyntiehdot 
löytyvät laskun tai lähetyslistan takapuolelta tai osoitteesta www.sigma-aldrich.com. 



 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anni Virkki 

Liite 2. Varoitustaulu. FORMALIINI 10% 

R-lausekkeet 

R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa   

R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä 

S-lausekkeet 

S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä  

S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava lääkärin hoitoon 

S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta 

 

EI SAA PÄÄSTÄÄ VIEMÄRIIN, VESISTÖIHIN EIKÄ MAAPERÄÄN 

 

VARMISTA HYVÄ ILMANVAIHTO 

 

KÄYTETTÄVÄ CE-TUNNUKSELLA VARUSTETTUJA SUOJAKÄSINEITÄ  

ESIM. BUTYYLI- TAI NITRIILIKUMI  

Krooninen 
terveyshaitta 

Syövyttävä 

Välitön 
myrkyllisyys 


