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Kemikaaliturvallisuus käsityön  
opettajan näkökulmasta
Lähtökohta turvalliselle kemikaalien 
käytölle käsityön opetuksessa on se, että 
opettaja tietää, mitä kemikaaleja luo-
kassa käytetään, miten niitä säilytetään, 
käytetään, kuljetetaan ja hävitetään tur-
vallisesti sekä mitä tehdään, jos oppilas 
tai opettaja altistuu vaaralliselle kemi-
kaalille.  

Jotta kemikaalien käyttö olisi tur-
vallista, edellyttää se kemikaaliluettelon 
laatimista, riskien arviointia sekä tarvit-
taessa riskien pienentämistoimia. 

Lainsäädäntö edellyttää 
huolellisuutta ja 

turvallisuuden varmistamista
Kemikaalien turvallista säilytystä, käyt-
töä ja hävittämistä säätelee runsas 
lainsäädäntö, joista esimerkkeinä mai-
nittakoon kemikaalilaki (599/2013) ja 
valtioneuvoston asetus kemiallisista te-
kijöistä työssä (715/2001). Työnantajalla 
on velvoite suojella työntekijöitä kemial-
listen altisteiden aiheuttamilta vaaroilta.

Pelastuslaki (379/2011) edellyttää 
huolellisuutta tulipalon ja muun on-
nettomuuden ehkäisemiseksi sekä hen-
kilöturvallisuuden varmistamiseksi. 
Unohtaa ei sovi myöskään oppilaan ja 
opettajan oikeutta turvalliseen oppimis- 
ja työympäristöön, joiden vaatimukset 
perustuvat perusopetus- ja työturvalli-
suuslakiin (628/1998, 738/2002). Työ-
paikalla esiintyvät kemialliset vaarat on 
tunnistettava ja riskit arvioitava; tarvit-
taessa on ryhdyttävä toimiin riskin pie-
nentämiseksi. 

Kemikaaliluettelon
laatiminen

Ensimmäinen vaihe kemikaaliluette-
lon laatimisessa on tunnistaa kaikki kä-
sityön luokassa käytettävät kemikaalit, 
mukaan lukien pesu- ja puhdistusaineet, 
sekä listata ne kauppanimen mukaan 
luettelon ensimmäiseen sarakkeeseen. 
Kemikaalien läpikäynnin yhteydessä 
kannattaa siivota kaapit hävittäen asi-
anmukaisesti tarpeettomat ja vanhentu-
neet aineet.  Kemikaalin pakkauksessa 
olevaa etikettiä tarkastelemalla näh-
dään, onko valmistaja tai maahantuoja 
luokitellut aineen vaaralliseksi ja siten 
lisännyt etikettiin varoitusmerkkejä sekä 
vaara- ja turvalausekkeita. Vaaralausek-
keista käy ilmi tuotteen käytöstä aiheu-

tuvat vaarat ja turvalausekkeet kertovat, 
miten käytöstä tai hävittämisestä aiheu-
tuneita haitallisia vaikutuksia voidaan 
estää tai vähentää. 

Seuraava tärkeä tietolähde kemikaa-
liluetteloa varten on käyttöturvallisuus-
tiedote, jossa välitetään tietoa aineen 
ominaisuuksista, riskeistä sekä turvalli-
sesta käytöstä. Vaarallinen kemikaali voi 
esimerkiksi aiheuttaa ympäristövaaraa, 
silmä- tai ihoärsytystä, olla syttyvä, syö-
vyttävä tai välittömästi myrkyllinen. Ke-
mikaaliluettelon toiseen sarakkeeseen 
kirjoitetaan kemikaalin varoitusmerk-
kien ilmoittama vaara sekä vaara- ja 
turvalausekkeet.  Kolmanteen sarakkee-
seen kirjataan tarkastellun käyttöturval-
lisuustiedotteen päivämäärä. 

Neljänteen sarakkeeseen kirjoitetaan 
tieto siitä, ketkä henkilöt altistuvat ke-
mikaalille ja viidenteen kirjataan, mi-
hin tarkoitukseen kemikaalia käytetään 
luokassa sekä miten sille altistutaan, esi-
merkiksi ihon kautta tai hengittämällä. 
Sarakkeeseen kirjoitetaan myös, mikä 
on altistumisten taso, kesto ja toistu-
vuus, esimerkiksi käsiteltävä liuos on 
laimeaa ja altistuminen on satunnais-
ta muutaman minuutin ajan kerrallaan. 
Kuudenteen sarakkeeseen kirjataan ar-
vio kemikaalin vuosittaisesta käyttö-
määrästä.  Seitsemänteen sarakkeeseen 
kirjataan käytössä olevat suojelutoimen-

piteet ja se, miten seuranta on järjestetty.  
Riskien arviointi on oleellinen vaihe, 

kun kemikaaliluetteloa laaditaan. Vii-
meiseen, kahdeksanteen sarakkeeseen 
kirjataan altisteen aiheuttaman riskin 
suuruus, jossa otetaan huomioon onnet-
tomuusmahdollisuudet muun muassa 
normaalissa käytössä, virheellisessä käy-
tössä esimerkiksi eri kemikaalien rea-
goidessa keskenään sekä tulipalossa.  
Vaaroja voidaan tunnistaa ja riskejä ar-
vioida muun muassa erilaisten riski-
analyysimenetelmien, tarkistuslistojen, 
työpaikkaselvitysten ja tietokantaohjel-
mien avulla. Kahdeksanteen sarakkee-
seen kirjataan myös korjaavien toimien 
tarpeellisuus, kuten myös tiedot siitä 
kuka tekee, mitä tekee ja milloin viimeis-
tään tekee korjaavat toimet.

Kun luettelo on valmis
Vaarallisiksi tunnistetut kemikaalit 
korvataan vaarattomilla, mikäli vain 
mahdollista.  Vaaralliset kemikaalit on 
syytä säilyttää alkuperäisissä pakkauk-
sissa, jotta varoitusmerkit sekä vaara- ja 
turvalausekkeet ovat aina saatavissa ai-
neen kanssa. Näin on helpompi nou-
dattaa ohjeita sekä käytön, säilyttämisen 
että hävittämisen yhteydessä.  Hapot, 
emäkset ja palavat nesteet säilytetään 
erillään omissa kaapeissaan. Tarvitaan 
huolellista harkintaa siitä, voiko vaaral-
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lista kemikaalia antaa oppilaiden käyt-
töön. Vaaralliset kemikaalit säilytetään 
siten, etteivät oppilaat pääse niihin kä-
siksi ilman opettajan lupaa. 

Kemikaaliluettelo ja käyttöturvalli-
suustiedotteet säilytetään käsityön luo-
kassa kaikkien opettajien nähtävillä. 
Tämä luettelo lisätään osaksi koko kou-
lun kemikaaliluetteloa ja tehdyt riskien 
arvioinnit sekä niiden tulokset lisätään 
osaksi pelastussuunnitelmaa tai muu-
alle tallennettuun riskienhallinnan do-
kumentaatioon. Kemikaaliluettelo on 
pidettävä ajan tasalla ja sitä on siksi päi-
vitettävä säännöllisesti. Myös riskien ar-
viointia on tehtävä säännöllisesti ja aina, 
kun uusia kemikaaleja otetaan käyttöön 
tai kun esimerkiksi olosuhteet tai käyt-
täjät vaihtuvat.
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