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1

JOHDANTO

Elintarviketeollisuudessa käsitellään joitakin vaarallisiksi luokiteltuja raaka-aineita, kuten
erilaisia lisä- ja aromiaineita. Tällaisten raaka-aineiden käytössä tulee noudattaa tarkasti
lainsäädäntöä sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeita. Oikein käytettyinä
varoitusmerkilliset raaka-aineet eivät aiheuta haittaa työntekijöille, sillä niiden annostukset
elintarvikkeissa ovat todella pieniä, mutta väärin käytettynä ne voivat olla jopa
hengenvaarallisia. Työntekijöillä, jotka ovat tekemisissä varoitusmerkillisten raaka-aineiden
kanssa, tulee olla työnantajalta saatu tieto siitä, kuinka aineita käsitellään turvallisesti ja
kuinka mahdollisen altistumisen yhteydessä tulee toimia.

Työn tilaajana toimi MP-Maustepalvelu Oy, joka toimii Suomen johtavana
elintarvikekomponenttien asiantuntijana ja toimittajana. Yrityksessä käsitellään suuria
määriä muun muassa erilaisia mausteita, lisäaineita ja aromeja. Opinnäytetyön
tarkoituksena oli kartoittaa yrityksen varoitusmerkilliset raaka-aineet ja luoda työkalu niiden
työturvallisuusarviointiin. Työssä perehdyttiin varoitusmerkillisiin raaka-aineisiin ja niiden
lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Työssä oli tarkoituksena myös laatia turvakortit
varoitusmerkillisten raaka-aineiden käyttöön työntekijöille, jotka ovat tekemisissä
vaarallisten raaka-aineiden kanssa. Turvakortti on tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen
tärkeimmistä työntekijän turvallisuutta koskevista tiedoista. Raaka-aineiden kartoituksen ja
turvallisuusarvioinnin perusteella pohdittiin myös tulisiko yrityksen etsiä joillekin vaarallisille
raaka-aineille korvaavia turvallisempia vaihtoehtoja. Yrityksen varoitusmerkilliset raakaaineet ovat pääosin erilaisia elintarvikeparanteita, kuten aromeja ja lisäaineita.

Työ toteutettiin kartoittamalla yrityksen raaka-ainelistauksista kaikki sellaiset raaka-aineet,
joille on käyttöturvallisuustiedotteessa annettu jokin kemiallinen varoitusmerkki.
Vaarallisuuden arviointia suoritettiin perehtymällä raaka-aineiden
käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä elintarvike- ja kemikaalilainsäädäntöön. Kaikista
varoitusmerkillisistä raaka-aineista kartoitettiin myös niiden vaara- ja turvalausekkeet, jotka
ovat osa käyttöturvallisuustiedotetta. Vaaralausekkeiden perusteella nähtiin, millaisia
vaaroja mikäkin raaka-aine sisältää ja turvalausekkeista toimenpiteet, joilla vaaroja voidaan
raaka-aineen käytössä välttää.
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Vaaralausekkeet ovat tärkeässä osassa, kun arvioidaan raaka-aineiden turvallisuutta.
Varoitusmerkillisten raaka-aineiden arvioinnissa on oleellista myös se, kuinka usein aineet
ovat yrityksessä käytössä ja millaisilla annostuksilla niitä käytetään.

Työssä käytettäviä keskeisiä tutkimuskysymyksiä olivat seuraavat:
1. Millaisia varoitusmerkillisiä raaka-aineita yrityksen käytössä on ja millaisia
vaaralausekkeita ne sisältävät?
2. Mitä lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja ohjeita varoitusmerkillisten raaka-aineiden
käyttöön elintarviketeollisuudessa liittyy?
3. Minkälaisella työkalulla voitaisiin parhaiten arvioida varoitusmerkillisten raakaaineiden työturvallisuutta yrityksessä?
Työn tuloksena saatiin selvitys kaikista yrityksessä käytössä olevista varoitusmerkillisistä
raaka-aineista, ohjeistus niiden turvalliseen käyttöön sekä työkalu varoitusmerkillisten raakaaineiden työturvallisuusarviointiin. Työn lopussa arvioitiin, tulisiko joillekin raaka-aineille
hankkia turvallisempia vaihtoehtoja ja onnistuuko yritys jatkossa parantamaan vaarallisten
raaka-aineiden työturvallisuusarviointia luodun työkalun avulla.
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TYÖTURVALLISUUS VAARALLISTEN RAAKA-AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ

Elintarviketeollisuudessa saatetaan joutua käsittelemään aineita, jotka ovat joko
työntekijälle itselleen tai ympäristölle vaarallisia väärin käytettyinä. Aineet voivat myös olla
palo- tai räjähdysvaarallisia. Useimmiten vaaraa aiheuttavat aineet ovat joitakin
kemikaaleja. Jotkin elintarvikeparanteina käytettävät raaka-aineet sisältävät sellaisia
ainesosia, joiden käyttö elintarvikkeissa voi aiheuttaa vaaraa elintarvikkeen käyttäjälle tai
ympäristölle. Tällaisille ainesosille on määritelty enimmäisarvoja siitä, minkä verran kyseisiä
aineita saa erilaisiin tuotteisiin käyttää. Lainsäädännön määräämät raja-arvot
suojelevat ihmisiä ja ympäristöä mahdollisilta vaaroilta. Väärin käytettyinä kemialliset aineet
voivat aiheuttaa ihmiselle esimerkiksi hengityselinten sairauksia, ihottumia ja muita
ihovaurioita, allergioita sekä myrkytyksiä. Lainsäädännössä on määritelty ohjeita sille, kuinka
erilaisten vaarallisten raaka-aineiden kanssa tulee toimia. Kaikista yrityksessä käytettävistä
vaarallisista aineista on oltava olemassa käyttöturvallisuustiedotteet, joista selviää aineiden

3
koostumus, mahdolliset varoitusmerkinnät, vaaralausekkeet ja ohjeet siitä kuinka tulee
toimia mahdollisen altistumisen yhteydessä. Käyttöturvallisuustiedotteet on oltava kaikkien
työntekijöiden saatavilla, jotka käsittelevät kyseisiä aineita. Työnantajan tulisi valita sellaisia
raaka-aineita ja kemikaaleja, jotka ovat mahdollisimman vaarattomia työntekijöille ja
varmistaa, että aineiden käyttöön ja säilytykseen annetaan asianmukaiset ohjeistukset.
(Lehtonen, 2019, ss. 16—17)

Biologisia vaaratekijöitä voivat olla mm. homeet, bakteerit ja punkit. Niille altistuminen voi
aiheuttaa mm. erilaisia tartuntatauteja, allergiaa ja ihottumaa. Kaikkia biologisten tekijöiden
aiheuttamia terveyshaittoja ei vielä edes tiedetä, ja niiden syntytapoja on useita
erilaisia. (Lehtonen, 2019, ss. 16—17) Terveydellistä vaaraa ihmiselle voivat aiheuttaa myös
pölyävät raaka-aineet, kuten erilaiset jauhot, mausteet ja lisäaineseokset. Pölyävät raakaaineet kulkeutuvat ihmisen hengitysteihin ja voivat näin aiheuttaa terveydellistä haittaa.
Työntekijän on käytettävä jonkinlaista suojavarustusta, mikäli työssä syntyvää vaaraa ei
voida välttää tai poistaa teknisillä ratkaisuilla tai järjestelyillä. Kaikkia vaarallisia raaka-aineita
ei ole mahdollista poistaa, joten niiden käsittelyssä tulee käyttää tarvittavia suojaimia.
Henkilönsuojaimet ovat välineitä, varusteita ja vaatteita, jotka suojaavat tapaturmalta tai
muilta terveysvaaroilta työssä. Elintarviketeollisuudessa käytössä on usein muun muassa
suojalaseja, suojakenkiä, suojakäsineitä ja hengityssuojaimia. Vaarallisia raaka-aineita
käsiteltäessä on käytettävä asianmukaista suojavarustusta, esimerkiksi syövyttäviä raakaaineita käsiteltäessä suojakäsineitä ja silmiä vaurioittavia aineita käsiteltäessä suojalaseja.
Työnantajalla on velvollisuus arvioida, milloin erilaisia henkilönsuojaimia tarvitaan, ja
hankkia tarvittavat suojaimet. Työntekijällä on velvollisuus käyttää työnantajan määräämää
suojainta. Kaikissa työntekijöiden käyttöön annettavissa suojaimissa tulee olla CE-merkintä ja
vakavammilta vaaroilta suojaavissa suojaimissa tarkempi selvitys siitä miltä vaaralta suojain
suojaa sekä suojaimen suojaustasosta. Henkilönsuojaimien käytöstä säädetään tarkemmin
Työturvallisuuslaissa. (Työsuojeluhallinto, 2020)
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ELINTARVIKETURVALLISUUS

Suomen elintarvikelaki määrää, että elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn tulee olla turvallista.
Elintarvikkeilla tulee olla hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu.
Elintarvikelakia sovelletaan elintarvikkeisiin ja niiden käsittelyolosuhteisiin, elintarvikealan
toimijoihin sekä elintarvikevalvontaan kaikissa elintarvikkeiden tuotanto- jalostus- ja
jakeluvaiheissa. Elintarvikkeiden kemiallinen, fysikaalinen, mikrobiologinen ja terveydellinen
laatu tulee olla sellainen, että elintarvike on ihmisravinnoksi soveltuva, eli se ei aiheuta
haittaa ihmisen terveydelle eikä johda kuluttajaa harhaan. Elintarvikkeiden turvallisuutta
koskevista yleisistä vaatimuksista säädetään tarkemmin eri asetuksissa. (Elintarvikelaki
2006/23)

Suomalainen ruoka mielletään yleensä todella turvalliseksi. Suomessa
elintarviketurvallisuutta valvotaan tarkasti ja työtä turvallisuuden eteen tehdään
ruokaketjun useassa eri vaiheessa. Valvonta pohjautuu EU-lainsäädäntöön sekä maa- ja
metsätalousministeriön laatimaan tarkentavaan
kansalliseen elintarvikelakiin. Elintarviketeollisuudessa valvotaan ja tutkitaan muun
muassa elintarvikkeissa esiintyviä erilaisia taudinaiheuttajia ja raskasmetallipitoisuuksia, sekä
lisäaineita, kasvinsuojeluaineiden jäämiä,
hometoksiineja ja ympäristömyrkkyjä. Suomessa elintarviketurvallisuutta valvovat
esimerkiksi Ruokavirasto ja Tulli. Ruokaviraston mukaan elintarvikealan toimijat ovat
vastuussa siitä, että heidän tuottamansa, käsittelemänsä, valmistamansa, pakkaamansa,
kuljettamansa, maahantuomansa ja varastoimansa elintarvikkeet ovat turvallisia ja
ne täyttävät lainsäädännölliset määräykset
ja vaatimukset. (Kuluttajaliitto, n.d.; Ruokavirasto, 2018a)

Elintarviketurvallisuuden uhkina pidetään pääasiallisesti sellaisia aineita ja mikrobeja, jotka
päätyvät elintarvikkeeseen toivomatta ympäristöstä. Erilaisiin elintarvikeparanteisiin
haitallisia kemikaaleja on kuitenkin lisätty joskus aivan tietoisesti. Tämän vuoksi
elintarvikeparanteiden käsittelyä koskee kemikaalilainsäädäntö elintarvikelainsäädännön
lisäksi. Lisäaineiden, aromiaineiden yms. turvallisuuden arviointi elintarvikkeissa perustuu
niiden kemiallisiin riskeihin, jolloin myös varoitusmerkillisten raaka-aineiden
turvallisuusnäkökohdat ovat peräisin kemikaalilainsäädännöstä. Kemikaalilainsäädäntö siis
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vaikuttaa elintarvikeparanteiden käyttöä koskeviin asioihin ennen kuin ne lisätään johonkin
lopulliseen tuotteeseen ja elintarvikelainsäädäntö määrää niiden käytöstä valmiissa
elintarvikkeissa.
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VAARALLISTEN RAAKA-AINEIDEN KORVAAMINEN

Vaarallisten raaka-aineiden korvaaminen on lainsäädännössä velvoitettu toimenpide, jolla
saadaan vältettyä työntekijöille tai ympäristölle aiheutuvia haittoja. Turvallinen työympäristö
on kaikkien eduksi, joten työnantajan on hyvä pyrkiä käyttämään tuotannossaan
mahdollisimman turvallisia raaka-aineita. Vaikka korvaaminen ei aina ole helppo prosessi,
saadaan sillä useimmiten aikaan yritykselle paljon hyötyä.

4.1 Korvaamisperiaate työpaikoilla
Työpaikoilla on velvollisuus korvata vaaralliset kemikaalit vähemmän vaarallisilla, jos se on
mahdollista. ”Kemikaalilaissa (599/2013) määritellään kemikaalin valmistajaan,
maahantuojaan ja käyttäjään kohdistuvat yleiset kemikaaliturvallisuuteen liittyvät
velvoitteet. Kemikaalien korvaaminen mainitaan työturvallisuuslaissa (738/2002) ja
Valtioneuvoston asetuksessa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) sekä
Valtioneuvoston asetuksessa kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001). Se on myös
keskeinen työväline REACH-asetuksessa esimerkiksi lupamenettelyn alaisten aineiden
osalta.” (Hirvonen ym., 2016, s. 30)

Korvaamisen tavoitteena on vaihtaa jokin kemikaali toiseen, vähemmän ympäristölle tai
ihmisen terveydelle haitalliseen. Tavoitteena on kuitenkin saavuttaa sama toiminnallinen
vaikutus kuin aiemmin käytössä olleella kemikaalilla. Erityistä huolenaihetta työpaikoilla
aiheuttavat sellaiset terveydelle vaaralliset kemikaalit, jotka aiheuttavat syöpää,
vaurioittavat perimää tai vaikuttavat negatiivisesti lisääntymiseen. Kriittisimpinä
ympäristöhaittoina pidetään hitaasti hajoavia, biokertyviä tai myrkyllisiä aineita. Tällaiset
kemikaalit tulisi pyrkiä aina korvaamaan, mikäli se on mahdollista. Yrityksen olisi hyvä
kartoittaa säännöllisesti kaikki käytettävät raaka-aineet ja tehdä arvio korvattavista raakaaineista. Usein otollisia hetkiä arvioinnille syntyy tuotannon luonnollisen elinkaaren myötä.
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Samalla kun yritys tarkastelee raaka-aineitaan ja tuotantoprosessejaan parantamalla niitä ja
vastatakseen alan kilpailuun, voidaan suorittaa vaarallisten aineiden turvallisuusarviointia.
Myös lainsäädännössä tapahtuvat muutokset voivat käynnistää prosessin vaarallisten raakaaineiden korvaamiseksi. Jokainen uusi raaka-aine tulisi kuitenkin arvioida myös aina ennen
sen käyttöönottoa. (Hirvonen ym., 2016, s. 6)

4.2 Korvaamisen hyödyt
Vaarallisten raaka-aineiden korvaamisella voidaan pienentää sekä terveydellisiä riskejä, että
ympäristöön kohdistuvia riskejä. Korvaamisella voidaan myös kehittää kiertotaloutta ja
kestävää liiketoimintaa. Toimivan kiertotalouden edellytyksenä on tieto materiaalien
koostumuksesta ja haitallisista aineista. EU:n kiertotalouspaketin ja jätepuitedirektiivin (EU
2018/851) tavoitteina on pidentää käytettävien tuotteiden elinkaarta, nostaa materiaalin
kierrätysastetta ja vähentää syntyvän kaatopaikkajätteen määrää. Vaarallisten aineiden
korvaamisella vaarattomampiin voidaan tehokkaasti vaikuttaa syntyvän vaarallisen jätteen
määrään. Vaarallisen jätteen määrän väheneminen myös pienentää tarvittavia
riskinhallintatoimenpiteitä vaarallisten jätteiden jatkokäsittelyssä, mikä pienentää
ympäristöön kohdistuvia riskejä. Materiaalien tehokkaalla uusiokäytöllä saadaan
pienennettyä raaka-ainevarantojen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjen määrää, mikä johtaa
kestävämpään liiketoimintaan. Kestävä ja läpinäkyvä liiketoiminta houkuttelee ja sitouttaa
yrityksien työntekijöitä. Korvaamisella voidaan saavuttaa myös taloudellisia hyötyjä.
Vaarallisten aineiden käsittely tuo aina yritykselle kustannuksia. Korvaamalla vaarallisia
aineita vaarattomilla, pystytään pienentämään esimerkiksi tarvittavia
riskinhallintatoimenpiteitä, kemikaaleihin liittyvää työmäärää ja byrokratiaa, sekä
onnettomuus- ja jätekustannuksia. Kaikki edellä mainitut hyödyt parantavat yritysten
liiketoiminnan kannattavuutta ja jatkuvuutta. (Rosilo, 2020)

Työterveyslaitoksen vuonna 2016 suorittamassa hankkeessa, liittyen terveydelle vaarallisten
kemikaalien korvaamiseen, työpaikoille tehdyn kyselyn mukaan ylivoimaisesti tärkeimpänä
syynä korvata vaarallisia raaka-aineita pidettiin tuotteen ja työn turvallisuuden
parantamista. Korvaamalla esimerkiksi lisääntymisterveydelle vaarallisia aineita, voitiin taata
turvallinen työympäristö myös raskaana oleville. Myös erilaiset iho-ongelmat vähenivät, kun
ihoa ärsyttäviä aineita korvattiin vaarattomammilla. Suuri osa vastaajista piti tärkeänä myös
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korvaamisen aiheuttamaa kustannusten pienenemistä. Tuotteen laadun parantuminen
mainittiin myös yhtenä merkittävänä etuna. (Hirvonen ym., 2016, s. 27)
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VAAROJEN HALLINTA ELINTARVIKETEOLLISUUDESSA

Kemikaalit ovat suuressa osassa, kun puhutaan elintarviketeollisuuden vaaroista.
Kemikaalien turvallisella käsittelyllä voidaan ehkäistä monia mahdollisia vaaratilanteita. Näin
ollen kemikaalilain määräykset ja muut kemikaaleihin liittyvät säädökset koskevat suurelta
osin myös elintarviketeollisuutta. REACH- ja CLP-asetus ovat kansainvälisiä säädöksiä, joilla
turvataan kemikaalien vaaraton käyttö myös elintarviketeollisuudessa. Yksittäisiin
kemikaaleihin liittyvät tiedot kulkevat niiden valmistajilta käyttäjille
käyttöturvallisuustiedotteen muodossa. Käyttöturvallisuustiedotteesta selviää muun muassa
kemikaalin käyttöön liittyvät vaarat ja toimenpiteet, joilla nämä vaarat voidaan välttää.

5.1 REACH-asetus
REACH-asetus on Euroopan unionin säädös, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten
terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä. Asetuksen tavoitteena
on myös tehostaa EU:n kemikaaliteollisuuden kilpailukykyä sekä edistää aineiden vaarojen
arviointiin tarkoitettuja menetelmiä niin, että eläinkokeiden määrää voitaisiin pienentää.
REACH-asetusta sovelletaan kaikkiin kemiallisiin aineisiin, joten se koskee useimpia EU:ssa
toimivia yrityksiä. Jotta yritykset voivat toimia asetuksen mukaisesti, tulee niiden tuntea ja
hallita käsittelemiinsä aineisiin liittyvät riskit. Yrityksen tulee rekisteröidä aineensa
yhteistyössä samoja aineita käyttävien yritysten kanssa. Mikäli riskejä ei voida hallita,
viranomaiset voivat hallita aineiden käyttöä. Asetuksen mukaan vaarallisimmat aineet tulee
korvata mahdollisuuksien mukaan vähemmän vaarallisilla. REACH on kirjainlyhenne
englanninkielisistä sanoista, jotka tarkoittavat kemikaalien rekisteröintiä, arviointia,
lupamenettelyjä ja rajoituksia. Asetus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007. (ECHA, n.d.)
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5.2 CLP-asetus
Säännöt kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta on säädetty CLPasetuksessa (1272/2008), joka perustuu YK:n alaisuudessa laadittuun maailmanlaajuiseen
Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) järjestelmään. Järjestelmän tavoitteena on luoda yhtenevät kemikaalien luokitus- ja
merkintäperiaatteet, jotta koko maailmassa voidaan saavuttaa korkea terveyden ja
ympäristön suojelun taso. Järjestelmän avulla myös helpotetaan kansainvälistä
kemikaalikauppaa. CLP-asetuksen toimivaltaisena viranomaisena toimii Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto Tukes. Vaarallisten raaka-aineiden valmistajat, maahantuojat, jatkokäyttäjät
ja/tai myyjät ovat vastuussa EU- maissa myytävien tai jaettavien aineiden ja seosten
luokituksesta, merkinnöistä ja turvallisesta pakkaamisesta. Yrityksien on pysyttävä ajan
tasalla kemikaalien luokitukseen tai merkintöihin liittyvissä muutoksissa, ja päivitettävä
varoitusetiketit aina uusimman tiedon mukaisiksi. Yrityksien on myös noudatettava
yhdenmukaistettuja luokituksia. Aineista, joita yritys tuo EU-markkinoille, tulee toimittaa
luokitus- ja merkintätiedot Euroopan kemikaalivirasto ECHA:lle. Seosten valmistajien ja
maahantuojien täytyy tehdä ilmoitus vaarallisista seoksista EU-maiden
myrkytystietokeskuksille. Vaarallisia raaka-aineita tai seoksia koskevat tiedot on säilytettävä
vähintään 10 vuotta sen jälkeen, kun niitä on viimeksi toimitettu. (Tukes, n.d.a)

CLP-asetusta ei sovelleta elintarviketeollisuudessa lopullisessa muodossa oleviin
elintarvikkeisiin tai niiden lisä- ja aromiaineisiin, mutta sitä sovelletaan elintarvikkeiden
tuotannossa käytettäviin aineisiin ja seoksiin. CLP-asetus koskee siis sellaisia valmistajia ja
toimittajia, jotka toimittavat esimerkiksi elintarvikkeiden lisäaineita tai aromeja toiselle
yritykselle käytettäväksi elintarvikkeiden tuotannossa. (Tukes, n.d.b)

Jotta kemikaalien merkintävelvoite täyttyy, on yrityksen aina tiedotettava aineen tai seoksen
vaarallisista ominaisuuksista. Yrityksen tulee myös antaa opastus vaarallisilta ominaisuuksilta
suojautumiseen. Tiedot pitää löytyä tuotteen pakkauksesta ja ammattikäyttöön tulevien
tuotteiden kohdalla myös käyttöturvallisuustiedotteesta. Pakkauksessa olevien
varoitusmerkintöjen tulee vastata käyttöturvallisuustiedotteen merkintöjä. (Tukes, n.d.c)
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5.3 Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöturvallisuustiedote on kemikaalien ammatti- ja teollisuuskäyttäjille tarkoitettu
dokumentti kemikaalin tai vaaralliseksi luokitellun aineen tai seoksen ominaisuuksista,
vaaroista ja turvallisesta varastoinnista ja käsittelystä. Käyttöturvallisuustiedotteen avulla
vaaralliseksi luokiteltuja aineita tai seoksia voidaan käyttää turvallisesti. Kaikista vaaralliseksi
luokitelluista aineista ja seoksista, aineista, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja
myrkyllisiä (PBT-aineet), aineista, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti
biokertyviä (vPvB-aineet) tai aineista, jotka ovat erityistä huolta aiheuttavia (SVHC-aineet),
on toimitettava käyttöturvallisuustiedote. Vaaralliseksi luokitelluista aineista ja seoksista,
jotka ovat tarkoitettu myös kuluttajakäyttöön, voidaan käyttöturvallisuustiedote toimittaa
pyynnöstä. Seoksista, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi, mutta jotka sisältävät vaarallisia tai
haitallisia aineita yli pitoisuusrajan, on toimitettava käyttöturvallisuustiedote, jos asiakas sitä
vaatii. Pitoisuusrajat löytyvät tämän työn liitteestä 1. (Liite 1) (Tukes, n.d.d)

Käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta on vastuussa aineiden ja seosten valmistajat ja
EU:hun maahantuojat. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava viimeistään sinä päivänä,
jolloin vaarallista ainetta tai seosta toimitetaan vastaanottajalle ensimmäisen kerran.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimitus ei maksa vastaanottajalle mitään ja sen voi saada joko
paperisena tai sähköisenä. Käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla ajantasaisia, eli
vastaanottajan on saatava uusi tiedote, mikäli aineen tai seoksen vaaroja tai riskinhallintaa
koskeva tieto muuttuu. Käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä voi olla altistumisskenaario
silloin kun samaan toimitusketjuun kuuluva aineen rekisteröijä tai jatkokäyttäjä on laatinut
sellaisen kemikaaliturvallisuusarvioinnin yhteydessä, esimerkiksi jos kyse on vaaralliseksi
luokitellusta aineesta. Altistumisskenaariot tulee ottaa huomioon myös seoksen
käyttöturvallisuustiedotteessa. Altistumisskenaariosta saadaan tietoa, jota noudattamalla
aineen ja seoksen käyttö on turvallista. (Tukes, n.d.d)
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5.3.1 Käyttöturvallisuustiedotteen sisältö
Käyttöturvallisuustiedote koostuu 16 eri kohdasta. Nämä kohdat ovat:
1. Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot
2. Vaaran yksilöinti
3. Koostumus ja tiedot aineosista
4. Ensiaputoimenpiteet
5. Palontorjuntatoimenpiteet
6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
7. Käsittely ja varastointi
8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus
11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
14. Kuljetustiedot
15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot
16. Muut tiedot
Jokainen osa sisältää paljon tietoa erilaisista kemikaaleista ja niiden käytöstä. Erityisesti
huomiota tulee kiinnittää seitsemään kohtaan, joita ovat kohdat 1, 2, 3, 4, 7, 8 ja 15.
Kohdassa 1 on tuotteen ja toimittajan tiedot sekä kemikaalin käyttötavat ja tarvittaessa
aineen rekisteröintinumero. Kohdassa 2 on yhteenveto kemikaalin käyttöön liittyvistä
vaaroista. Kohdassa 3 on listattuna tiedot aineen koostumuksesta, vaaraa aiheuttavien
ainesosien tunnisteet, luokitukset, haittavaikutukset ja pitoisuudet. Kohdassa 4 annetaan
ohjeet siihen, kuinka toimia kemikaalin aiheuttamissa henkilöonnettomuus- ja
altistumistilanteissa. Kohdassa 7 on keskeiset ohjeet ja toimenpiteet kemikaalin käsittelyyn
ja varastointiin. Kohdassa 8 on tärkeitä tietoja riskinhallintatoimista, kuten
henkilönsuojaimista sekä ainesosien raja-arvoista. Kohdassa 15 on ainetta tai seosta
koskevat säännökset tai lainsäädäntö. (EcoOnline, 2020; EcoOnline, n.d.)
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5.3.2 Käyttöturvallisuustiedotteen luotettavuus vaarojen arvioinnissa
Aineiden ja seosten luokittelusta vastaa useimmiten niiden toimittaja. Näin ollen samalle
kemikaalille saatetaan antaa eri toimittajilta erilaisia luokituksia. Toimittajat eivät itse ole
kemikaalilainsäädännön asiantuntijoita, vaan heidän on tehtävä luokitus tulkitsemalla
esimerkiksi erilaisia tieteellisiä tutkimuksia. Eri toimittajat saattavat tehdä erilaisia
johtopäätöksiä ja tulkintoja annettujen tietojen perusteella. Aineen tai seoksen käyttäjä
luottaa kuitenkin useimmiten toimittajalta saamaansa luokitukseen, vaikka hän ei tiedä millä
perusteilla luokitus on aineelle annettu. Toimittajan luokituksen luotettavuutta voidaan
kuitenkin arvioida esimerkiksi selvittämällä vastaako annettu luokitus yhdenmukaistettua
luokitusta tai REACH-asetuksen mukaista luokitusta. Luotettavuutta lisää myös se, jos aineen
luokitus on merkitty luokitusten ja merkintöjen luettelossa yhteistoimitukseen perustuvaksi.
Tämä tarkoittaa, että tieto perustuu REACH-rekisteröinnin yhteistoimituksen pääaineistoon.
Myös kaavion jakautuma "Brief profile" -sivulla osoittaa, että merkittävä osa ilmoittajista on
määrittänyt tietyn luokituksen. Seosten luokituksia ei kuitenkaan ilmoiteta, eivätkä ne sisälly
luokitusten ja merkintöjen luetteloon, joten luetteloa voidaan käyttää vain, kun kyseessä on
jokin yksittäinen aine. ”ECHA:n tietokannan luokitustiedot perustuvat yrityksiltä saatujen
ilmoitusten ja REACH-rekisteröintiaineistojen tietoihin. ECHA ei varmista tietojen
paikkansapitävyyttä. Luokitusten ja merkintöjen luettelo pyritään pitämään ajantasaisena,
mutta se ei ole yhdenmukaistettujen luokitusten ensisijainen laillinen rekisteri”. (Euroopan
kemikaalivirasto, 2016, s. 7—10)

5.4 Varoitusmerkit
Varoitusmerkit kertovat kuvan avulla kemikaaliin liittyvistä vaaroista. Nykyiset CLP-asetuksen
mukaiset varoitusmerkit ovat vinoneliön muotoisia, ja niissä on musta symboli valkoisella
taustalla ja punainen kehys. Varoitusmerkit jaetaan kuuteentoista fysikaalisien vaarojen
vaaraluokkaan, kymmeneen terveydellisten vaarojen vaaraluokkaan, kahteen
ympäristövaarojen vaaraluokkaan ja muihin vaaroihin. Kaikki vaaraluokat jakautuvat useisiin
eri kategorioihin. Varoitusmerkit ovat kuvattuina tämän työn liitteessä 2 (Liite 2).
Vaaraluokat ja kategoriat ovat kuvattuina liitteessä 3 (Liite 3). (Forsbacka, 2014)
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5.5 Vaara- ja turvalausekkeet
Vaarallisten raaka-aineiden käyttöturvallisuustiedotteessa tulee olla varoitusmerkkien lisäksi
merkittynä kaikki kyseiselle aineelle annetut vaara- ja turvalausekkeet.
Vaaralausekkeet ilmaisevat varoitusmerkkejä tarkemmin, millaisia
fysikaalisia, terveydellisiä tai ympäristöllisiä vaaroja aine voi aiheuttaa. Turvalausekkeet
ilmaisevat millaisia toimenpiteitä vaarojen välttämiseksi on tehtävä. Vaaralausekkeet alkavat
H-kirjaimella ja turvalausekkeet P-kirjaimella. Täydentävät vaaralausekkeet alkavat
kirjainyhdistelmällä EUH. Kirjaimen/kirjainten jälkeen tulee 3 numeroa. Ensimmäinen
numero ilmaisee vaaratyypin ja kaksi seuraavaa vastaavat vaarojen
numerointia. Täydentävät vaaralausekkeet antavat lisätietoa vaaran
syntytavasta. Vaaralausekkeilla on merkittävä rooli, kun tehdään arviointia
varoitusmerkillisten raaka-aineiden turvallisuudesta. (Työturvallisuuslaitos, 2015)

6

ELINTARVIKEPARANTEET

Elintarvikeparanteilla tarkoitetaan elintarvikkeissa käytettäviä lisäaineita, aromeja ja
entsyymejä. Erilaisia paranteita lisätään elintarvikkeisiin antamaan tai tehostamaan joitakin
niille haluttuja ominaisuuksia, kuten säilyvyyttä, rakennetta tai makua. Kaikki uudet
elintarvikkeisiin lisättävät lisäaineet, aromit ja entsyymit käyvät läpi Euroopan
elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) turvallisuusarvioinnin, ennen kuin niitä saa käyttää
missään elintarvikkeessa. Lainsäädännössä on tarkat säädökset erilaisten
elintarvikeparanteiden käytöstä, ja elintarvikealan toimijoiden tulee hallita annetut
määräykset. (Ruokavirasto, 2018b)

Elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja aromien hakumenettelystä säädetään
asetuksessa EY 1331/2008. EFSA arvioi kaikkien säänneltyjen elintarvikkeiden ainesosien
turvallisuuden, ennen kuin niille annetaan lupa käyttöön Euroopan markkinoilla.
Elintarvikeparanteista arvioidaan erilaisia kemiallisia aineita. EFSA valvoo
elintarvikelisäaineita, -entsyymejä ja aromeja liittyen niiden sallittuun käyttöön
elintarvikkeissa. (EFSA, n.d.a) EFSA tekee yhteistyötä ECHA:n kanssa, joka valvoo
elintarvikeparanteiden kemiallista turvallisuutta ja määrää muun muassa varoitusmerkkien
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käytöstä. Pyyntö aineiden tieteelliselle tutkinnalle tulee yleensä Euroopan komissiolta
EFSA:lle. Kun EFSA on hyväksynyt pyynnön, siitä tulee toimeksianto. Toimeksianto annettaan
yhden tai useamman tiedelautakunnan tai tiedekomitean käsiteltäväksi. Lisäaineita
käsittelee oma paneelinsa ja aromeja ja entsyymejä omansa. Paneeli tai tiedekomitea
perustaa työryhmän asiantuntijoista suorittamaan riskinarvioinnin tai antaa tehtävän jo
olemassa olevalle työryhmälle. Työryhmä suorittaa yksityiskohtaisen riskinarvioinnin ja
siihen liittyvän työprosessin. Työryhmä laatii lausuntoluonnoksen ja toimittaa sen paneelille
keskusteltavaksi ja kommentoitavaksi. Paneeli päättää luonnoksen hyväksymisestä. EFSA
lähettää syntyneen lausunnon Euroopan komissiolle, joka hyväksyy sen. Lopullinen lausunto
julkaistaan kaikkien saataville. (EFSA, n.d.b)

Kaikkien elintarvikkeissa käytettyjen paranneaineiden tulee olla hyväksyttyjä ja turvalliseksi
todettuja. Lisäaineiden käytölle tulee olla aina jokin perusteltu teknologinen tarve ja niiden
tulee antaa jonkinlaista hyötyä kuluttajalle. Aromien avulla tulee pystyä parantamaan
elintarvikkeen hajua ja/tai makua. Minkään aineen käytöllä ei saa johtaa kuluttajaa
harhaan. Lisäaineiden, aromien ja entsyymien käytöstä on pääsääntöisesti mainittava
elintarvikkeen ainesosaluettelossa. (Kanninen & Kostamo, 2015, s. 4)

6.1 Lisäaineet
Elintarvikelisäaineet ovat sellaisia aineita, joita ei yleensä käytetä sellaisenaan
elintarvikkeena tai sen ominaisena ainesosana. Lisäaineet lisätään elintarvikkeeseen jotain
teknologista tarkoitusta varten. Lisäaineita voidaan lisätä elintarvikkeeseen
valmistuksen, prosessoinnin, käsittelyn, pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin
aikana. Lisäaineiden avulla pyritään esimerkiksi parantamaan tuotteen fysikaalista,
kemiallista ja mikrobiologista säilyvyyttä tai antamaan sille parempaa
rakennetta. Elintarvikkeissa käytettyjä erilaisia uutteita pidetään myös lisäaineina. Lisäaineet
jaetaan useaan eri luokkaan niiden toimintaperusteella. Luokkia ovat makeutusaineet,
väriaineet, säilöntäaineet, hapettumisenestoaineet, kantaja-aineet, hapot,
happamuudensäätöaineet, paakkuuntumisenestoaineet, vaahdonestoaineet, täyteaineet,
emulgointiaineet, sulatesuolat, kiinteyttämisaineet, arominvahventeet, vaahdotusaineet,
hyytelöimisaineet, kiillotusaineet, kosteudensäilyttäjät, muunnetut tärkkelykset,
pakkauskaasut, ponneaineet, nostatusaineet, kompleksinmuodostajat, stabilointiaineet,
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sakeuttamisaineet ja jauhon käsittelyaineet. (Kanninen & Kostamo, 2015, s. 3) Tässä työssä
erilaisia uutteita on käsitelty aromiaineiden alaisina aineina, sillä yritys on listannut uutteet
aromiaineiden luokkaan.
Euroopan alueella lisäaineiden turvallisuudesta kertoo E-koodi. Kaikki EFSA:n hyväksymät
lisäaineet merkataan E-tunnuksella, jossa aine ilmoitetaan numerokoodilla. Ekoodijärjestelmä on Euroopan unionin kehittämä systeemi, jossa E-kirjain numeron edessä
osoittaa, että Euroopan unioni on arvioinut lisäaineen turvalliseksi käyttää elintarvikkeissa, ja
numero kertoo mihin lisäaineluokkaan aine kuuluu. (Ruokavirasto, 2019)

Lisäaineen täytyy puhtaudeltaan, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan sopia lisäaineena
käytettäväksi. Suomessa saa myydä ja käyttää vain sellaisia lisäaineita, jotka täyttävät
lainsäädännön vaatimukset. Jokaiselle lisäaineelle tehdään turvallisuusarviointi, jossa
määritetään aineen Acceptable Daily Intake -arvo (ADI). ADI-arvo tarkoittaa päivittäistä
hyväksyttävää enimmäissaantia, jolle ihminen voi altistua päivittäin ilman terveydellisiä
haittavaikutuksia. Arvo ilmoitetaan milligrammoina henkilön painokiloa ja vuorokautta
kohden. ADI-arvoja tarvitaan, kun määrätään, mitä lisäaineita ja kuinka paljon missäkin
elintarvikkeessa saa lainsäädännön mukaan käyttää. Normaalissa ja terveellisessä
ruokavaliossa ADI-arvo harvoin ylittyy. (Ruokavirasto, 2019)

6.2 Aromit
Elintarvikearomit ovat sellaisia aineita, joiden avulla
elintarvikkeeseen saadaan lisättyä haluttua makua tai tuoksua. Aromiaineita ei ole
tarkoitettu kulutettavaksi sellaisenaan, vaan niitä käytetään ainoastaan elintarvikkeeseen
lisättynä. Aromit on valmistettu tai ne koostuvat aromiaineista, aromivalmisteista,
paistoaromeista, savuaromeista, aromien lähtöaineista, muista aromeista tai niiden
seoksista. ”Aromiaineita ovat määritellyt kemialliset aineet, joihin sisältyvät kemiallisella
synteesillä tai kemiallisin menetelmin erottamalla saadut aromiaineet, sekä luontaiset
aromiaineet. Aromivalmisteita ovat aromit, jotka eivät ole määriteltyjä kemiallisia aineita ja
joita saadaan soveltuvilla fysikaalisilla, entsymaattisilla tai mikrobiologisilla menetelmillä
kasvi-, eläin- tai mikrobiologista alkuperää olevista raaka-aineista; ne voivat olla
käsittelemättömiä tai elintarvikkeeksi valmistettuja. Paistoaromit ovat valmisteita, joita
saadaan kuumentamalla seosta, jonka ainesosilla ei välttämättä ole aromaattisia
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ominaisuuksia, mutta joista vähintään yksi ainesosa sisältää typpeä (amino) ja toinen
ainesosa on pelkistävä sokeri. Savuaromit ovat valmisteita, joita saadaan fraktiointi- ja
puhdistusprosessin avulla kondensoidusta savusta. Aromin lähtöaineella tarkoitetaan
valmistetta, jolla ei välttämättä ole aromaattisia ominaisuuksia ja jota tarkoituksellisesti
lisätään elintarvikkeeseen ainoana tarkoituksena tuottaa elintarvikkeen valmistuksen aikana
makua hajoamisen tai muiden ainesosien kanssa reagoimisen seurauksena.” (Kanninen &
Kostamo, 2015, s. 3)

EFSA on tehnyt myös aromeille turvallisuusarvioinnin. EU:ssa sallittuja aromiaineita on noin
2500 ja savuaromeja 10. Seuraavaksi EFSA tulee tekemään arviot myös muista kuin
elintarvikkeista peräisin olevista paistoaromeista, aromivalmisteista, aromien
lähtöaineista ja raaka-aineista sekä ryhmän muut aromeista. Kun aromi on arvoitu
turvalliseksi, se lisätään sallittujen aromiaineiden luetteloon. Aromien tarkat käyttöehdot on
määritelty aromilainsäädännössä. (Ruokavirasto, 2020a)

6.3 Entsyymit
Elintarvike-entsyymit ovat kasveista, eläimistä tai mikro-organismeista tai näistä saatavista
tuotteista saatuja aineita, jotka sisältävät joko yhtä tai useampaa entsyymiä, joka voi
käynnistää tietyn biokemiallisen reaktion tai, joka lisätään elintarvikkeeseen teknisessä
tarkoituksessa elintarvikeprosessin aikana valmistuksesta varastointiin. Elintarvikeentsyymivalmiste on yhdestä tai useammasta elintarvike-entsyymistä koostuva valmiste,
johon on lisätty jotakin lisäainetta ja/tai muita elintarvikkeiden ainesosia elintarvikeentsyymien varastoinnin, myynnin, standardoinnin, laimentamisen tai liukenemisen
helpottamiseksi. (Kanninen & Kostamo, 2015, s. 4) Elintarvike-entsyymien ja elintarvikeentsyymivalmisteiden avulla voidaan vaikuttaa esimerkiksi taikinan parempaan
käsiteltävyyteen, rakenteen muodostumiseen ja säilyvyyteen. Juomateollisuudessa
entsyymejä käytetään muun muassa hedelmien ja kasvisten uuton tehostamiseen ja
vaikuttamaan vierteen viskositeettiin ja gluteiinisisältöön sekä juoman
suodattuvuuteen. (Roal, 2018) Myös elintarvike-entsyymien turvallisuuden tarkistaa EFSA
ennen kuin ne pääsevät käyttöön. Sallitut entsyymit lisätään sallittujen elintarvikeentsyymien luetteloon, kunhan sellainen saadaan valmiiksi. (Kanninen & Kostamo, 2015, s.
16)
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7

VAROITUSMERKILLISTEN RAAKA-AINEIDEN RISKINARVIOINTI

Riskinarviointiin kuuluvat vaarojen tunnistaminen, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden
määrittäminen ja riskien merkityksen arviointi. Arvioinnissa voidaan tarkastella joko
aikaisemmin sattuneita tapaturmia ja onnettomuuksia tai sellaisia riskejä, jotka eivät ole
vielä aiheuttaneet vahinkoa. Riskien arvioinnin avulla voidaan havaita riskit tarpeeksi ajoissa,
niin, että ne eivät pääse aiheuttamaan vahinkoja työpaikalla. Riskien arvioinnin perustana
toimii työssä esiintyvien vaarojen tunnistaminen. Havaitut vaarat pyritään poistamaan, tai
jos se ei ole mahdollista, niin arvioidaan niiden merkitystä työntekijöiden turvallisuudelle.
Arvioinnin perusteella tehdään valintoja, joiden avulla työturvallisuuteen voidaan vaikuttaa.
Kuvassa 1 (alla) on esitettynä riskien arvioinnin ja hallinnan vaiheet. (Sosiaali- ja
terveysministeriö, 2015, s. 7)

Kuva 1. Riskien arvioinnin ja hallinnan vaiheet. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015, s. 7)
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Riskillä tarkoitetaan vaaratilanteen aiheuttamien vahinkojen vakavuuden ja
todennäköisyyden yhdistelmää. Riskillä kuvataan vaaran suuruutta. Vaaralla tai vaaratekijällä
tarkoitetaan työssä esiintyviä tekijöitä, ominaisuuksia tai ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa
haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle. Riskinhallinta on työtä, jolla
varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja työntekijöiden turvallisuus. Riskienhallintaa on kaikki
sellainen toiminta, jolla riskejä pienennetään tai poistetaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö,
2015, s. 6)

Tässä työssä olennaisena osana riskinarviointia ovat vaaran todennäköisyyden ja
vakavuuden arviointi. Todennäköisyydellä tarkoitetaan jonkin asian tai tapahtuman
toteutumisen yleisyyttä, eli voidaan ajatella, että mitä useammin jotakin vaarallista raakaainetta käyttää, sitä suurempi on vaaran todennäköisyys. Vakavuudella tarkoitetaan sitä,
kuinka suurta vahinkoa jokin raaka-aine voi aiheuttaa. Näin ollen voidaan ajatella, että mitä
suurempi riski raaka-aineen käyttöön liittyy, sitä suurempaa vaaraa se voi myös aiheuttaa.
Vaaran todennäköisyyden mittarina pidetään tässä työssä raaka-aineen käyttökertoja ja määriä ja vakavuuden mittarina raaka-aineelle annettuja vaaralausekkeita ja niiden
riskinarviointia. Lopullinen arvio vaaran todennäköisyydestä määräytyy siis raaka-aineen
riskien suuruuden ja riskien toteutumisen todennäköisyyden yhteisvaikutuksesta. Mitä
useammin ja mitä suurempia riskejä omaavaa raaka-ainetta käytetään, sitä suurempi on
vaaran todennäköisyys.

8

VAROITUSMERKILLISTEN RAAKA-AINEIDEN KARTOITUS JA VAAROJEN
ARVIOINTI

Työn toiminnallisessa osuudessa kartoitettiin yrityksen käytössä olevat varoitusmerkilliset
raaka-aineet ja otettiin selvää, millaisia vaaroja niiden käyttöön liittyy. Vaarojen arviointi
suoritettiin uusien luvussa 9 esiteltyjen työkalujen avulla. Jokainen varoitusmerkillinen
raaka-aine kävi läpi saman arviointiprosessin. Vaarojen arvioinnin prosessi on esitetty
kuvassa 4 (s. 20).
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8.1 Raaka-aineiden kartoitus
Varoitusmerkilliset raaka-aineet kartoitettiin käymällä läpi kaikki yrityksen käytössä olevaan
ohjelmistoon listatut raaka-aineet. Ohjelmistoon on lisätty kaikki sellaiset raaka-aineet ja
niiden vaaratiedot, joille on olemassa käyttöturvallisuustiedote. Yrityksen käytössä olevista
raaka-aineista löytyi yhteensä 106 sellaista raaka-ainetta, jolle on annettu
käyttöturvallisuustiedotteessa jokin varoitusmerkki. Suurin osa varoitusmerkillisistä raakaaineista ovat erilaisia aromiaineita. Lisäksi löytyi varoitusmerkillisiä lisäaineita ja muutamia
muihin luokkiin kuuluvia aineita. Kuvassa 2 (alla) on esitettynä varoitusmerkillisten raakaaineiden jakautuminen lisäaineisiin, aromiaineisiin ja muihin aineisiin.

Kuva 2. Varoitusmerkillisten raaka-aineiden jakautuminen.

Yrityksen raaka-aineista löytyviä varoitusmerkkejä ovat seuraavat: GHS02 (syttyvä), GHS03
(hapettava), GHS05 (syövyttävä), GHS06 (välittömästi myrkyllinen), GHS07 (haitallinen),
GHS08 (Vakava terveysvaara) ja GHS09 (ympäristölle vaarallinen). Useimmiten raaka-aineista
löytyy varoitusmerkki GHS07, joka kertoo aineen haitallisuudesta. Useille raaka-aineille on
annettu useampia eri varoitusmerkkejä, minkä vuoksi alla olevassa kuvaajassa
varoitusmerkkien yhteenlaskettu summa on suurempi kuin varoitusmerkillisten raakaaineiden määrä. Kuvassa 3 (s. 19) on esitettynä eri varoitusmerkkien jakautuminen kaikissa
varoitusmerkillisissä raaka-aineissa.
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Kuva 3. Varoitusmerkkien jakautuminen.

8.2 Vaarojen arvioinnin prosessi
Varoitusmerkillisten raaka-aineiden vaarojen arvioinnissa keskeisessä osassa on
käyttöturvallisuustiedotteet, ja niihin merkityt vaaralausekkeet. Listaus kaikista
vaaralausekkeista on tämän työn liitteessä 4 (Liite 4). Vaaralausekkeiden lisäksi vaarojen
arvioinnissa tulee huomioida raaka-aineen käyttökerrat ja -määrät. Työssä laaditut vaarojen
arvioinnin työkalut ovat esitettyinä luvussa 9.

Vaarojen arvioinnin prosessi alkoi kartoittamalla kaikki sellaiset raaka-aineet, joiden
käyttöön liittyy jonkinlaisia vaaroja. Kartoituksen yhteydessä laadittiin ja päivitettiin lista
kaikista yrityksen käytössä olevista varoitusmerkillisistä raaka-aineista. Tämän listan
päivittäminen jatkossa ei ole yrityksessä välttämätöntä, sillä kaikki varoitusmerkilliset raakaaineet tulivat listatuksi myös vaarojen arvioinnin Excel-taulukoihin. Listaus on tehty
helpottamaan suuren tietomäärän siirtoa kerralla varsinaiseen arviointityökaluun
opinnäytetyön aikana. Halutessaan yritys voi kuitenkin hyödyntää myös molempia raakaaineiden listauksia, sillä niihin on kerättynä hieman eri tietoja. Kun varoitusmerkilliset raakaaineet saatiin listattua, niiden vaaralausekkeet värjättiin työssä laaditun vaaralausekkeiden
riskiarvioinnin mukaisesti. Tämä helpotti myös tietojen syöttämistä vaarojen arvioinnin
työkaluun, kun käsiteltävänä oli kerralla suuria tietomääriä. Kun listaus ja vaaralausekkeiden
jaottelu oli valmis, siirrettiin tarvittavat tiedot vaarojen arvioinnin Excel-työkaluun, ja
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suoritettiin vaarojen todennäköisyyden arviointi sille luodulla työkalulla. Arvioinnin tulosten
perusteella raaka-aineelle tulee hankkia joko korvaava raaka-aine tai selvittää turvalliseen
käyttöön liittyvät toimenpiteet.

Yrityksen käytössä on joitakin sellaisia raaka-aineita, jotka nykyisten vaatimusten mukaan
olisivat kiellettyjä, mikäli ne tulisivat uutena raaka-aineena yrityksen käyttöön. Tällaiset
raaka-aineet ovat tässä työssä käyneet läpi saman vaarojen arvioinnin prosessin kuin kaikki
muutkin raaka-aineet. Jatkossa tällaisille uusille raaka-aineille tulee etsiä korvaava
vaihtoehto heti, eikä ainetta oteta yrityksen käyttöön. Käyttökieltoon menevät suoraan
sellaiset raaka-aineet, joille on annettu jokin kiellettyjen vaaralausekkeiden listalla oleva
vaaralauseke. Kiellettyjä aineita ovat esimerkiksi kaikki syöpää aiheuttavat aineet.
Yrityksessä kiellettyjen vaaralausekkeiden lista on tämän työn liitteessä 5 (Liite 5). Kaikille
raaka-aineille, jotka vaarojen arvioinnin mukaan sisältävät todennäköisiä vaaroja, tulee
tehdä selvitys korvaavista raaka-aineista. Kaikille tällaisille aineille ei kuitenkaan välttämättä
löydy tarpeeksi hyvää korvaavaa raaka-ainetta, jolloin vanha raaka-aine on jätettävä
käyttöön vaaroista huolimatta. Tällaisissa tapauksissa tulee vaarallisen raaka-aineen käytölle
olla aina jokin riittävän hyvä perusteltu syy, ja riittävät toimenpiteet ja ohjeet aineen
käyttöön mahdollisimman turvallisesti.
Kuva 4. Vaarojen arvioinnin prosessi.
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9

TULOKSET

Työn tuloksena saatiin listaus kaikista yrityksen aktiivisessa käytössä olevista
varoitusmerkillisistä raaka-aineista, sekä niille suoritettu vaarojen arviointi. Arviointia varten
laadittiin Excel-pohjainen työkalu, jonka sivuille lisättiin kaikki arvioinnissa tarvittavat tiedot.
Arvioinnissa tarvittiin vaaralausekkeille tehtyä riskinarviointia sekä vaarojen
todennäköisyyden arviointia, joten ne tehtiin ennen varsinaista raaka-aineiden
turvallisuusarviointia. Arvioinnin tuloksena saatiin selvitys siitä, mitä raaka-aineita
yrityksessä tulisi korvata. Kaikkia vaarallisiksi luokiteltuja raaka-aineita ei yrityksessä pystytä
heti korvaamaan, joten laadittiin turvakortit kertomaan niiden vaaroista niitä käsitteleville
työntekijöille.

9.1 Varoitusmerkillisten raaka-aineiden listaus
Varoitusmerkillisten raaka-aineiden kartoituksen myötä syntyi Excel-taulukkoon listaus
kaikista yrityksen käytössä olevista varoitusmerkillisistä raaka-aineista. Taulukkoon merkittiin
raaka-aineen nimike (numerokoodi), nimi, vaaralausekkeet, täydentävät vaaralausekkeet,
turvalausekkeet ja varoitusmerkit. Vaaralausekkeet merkittiin värikoodein, jotta tietojen
siirto varsinaiseen vaarojen arvioinnin taulukkoon olisi mahdollisimman helppoa. Värikoodit
määräytyivät suoritetun vaaralausekkeiden riskiluokituksen perusteella. Kaikki
varoitusmerkilliset raaka-aineet listattiin alla olevan kuvan mukaisesti. Kuvassa on esitettynä
esimerkkinä 10 ensimmäistä varoitusmerkillistä aromia. Kaikki raaka-aineet, joilla on jokin
punaisella värillä merkitty vaaralauseke, on maalattu keltaisella huomiovärillä, jotta
vaarallisimmat raaka-aineet on helppo löytää listalta. Raaka-aineiden nimikkeet ja nimet on
poistettu esimerkkikuvasta, sillä ne ovat yrityksen salassa pidettävää tietoa. Valmiin
listauksen perusteella on rakennettu Excel-työkalu vaarojen arviointia varten, ja sen avulla
suoritettu varoitusmerkillisten raaka-aineiden vaarojen arviointi. Varoitusmerkillisten raakaaineiden listaus on esitettynä taulukossa 1 (s. 22). Taulukon 1 värikoodien selitykset ovat
taulukossa 2 (s. 22).
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Taulukko 1. Varoitusmerkillisten raaka-aineiden listaus

Taulukko 2. Vaaralausekkeiden värikoodit varoitusmerkillisten raaka-aineiden listauksessa

9.2 Excel-taulukko työkaluna vaarojen arvioinnissa
Vaarojen arvioinnissa parhaiten toimivaksi työkaluksi valikoitui Excel-tiedosto, jossa on omat
sivunsa varsinaiselle raaka-aineiden listaukselle ja vaarojen arvioinnille, vaaralausekkeiden
riskiluokitukselle, vaaran todennäköisyyden arvioinnin työkalulle, kaikkien vaaralausekkeiden
selityksille ja kielletyille vaaralausekkeille. Näin kaikki vaarojen arviointiin tarvittavat tiedot
saatiin helposti kerättyä samaan tiedostoon, ja helpottamaan vaarojen arvioinnin
suorittamista. Excel-työkalussa käytetään paljon värikoodeja, jotka helpottavat taulukon
tietojen hahmottamista. Aromeille, lisäaineille ja muille aineille luotiin omat Excel-tiedostot.
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9.2.1 Arviointi
Excel-tiedoston ensimmäisellä sivulla on listaus kaikista raaka-aineista ja niiden nimikkeistä.
Raaka-aineen nimen jälkeen on omat sarakkeet vähäisille-, kohtalaisille-, merkittäville- ja
sietämättömille riskeille. Riskit merkitään omilla värikoodeillansa taulukkoon. Näiden jälkeen
tulee omat sarakkeensa raaka-aineen käyttömäärälle (kg/vuosi), keskimääräiselle
käyttömäärälle (kg/käyttökerta) ja käyttökerroille vuodessa. Viimeisinä sarakkeina ovat
vaaran todennäköisyys ja vaaran todennäköisyyden arvioinnin perusteella syntyneet raakaaineen käyttöön liittyvät määräykset. Arviointi suoritetaan käyttämällä ensimmäisten
sarakkeiden tietoja ja syntynyt vaaran todennäköisyyden arvio merkitään omaan
sarakkeeseensa värikoodilla. Arviointiin tarvittavat tiedot ja työkalut löytyvät Excel-tiedoston
muilta sivuilta. Kaikki yrityksen varoitusmerkilliset raaka-aineet on arvioitu ja listattu
taulukon 3 (alla) mukaisesti.

Taulukko 3. Varoitusmerkillisten raaka-aineiden arviointitaulukko
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9.2.2 Vaaralausekkeiden riskiluokitus
Raaka-aineiden vaarojen arviointi perustuu suurelta osin vaaralausekkeisiin ja niiden riskien
arviointiin. Kaikki olemassa olevat vaaralausekkeet käytiin läpi, ja ne lajiteltiin taulukkoon
niiden riskin suuruuden perusteella. Kaikki yrityksen kiellettyjen vaaralausekkeiden listalla
olevat lausekkeet laitettiin suoraan sietämättömien riskien kohtaan, ja muiden
vaaralausekkeiden arviointi suoritettiin yksitellen. Vaaralausekkeiden riskiluokitus on
esitettynä taulukossa 4 (alla).
Taulukko 4. Vaaralausekkeiden riskiluokitus

9.2.3 Vaaran todennäköisyyden arviointi
Vaaran todennäköisyyden luokiksi tulivat epätodennäköinen vaara (vihreä), mahdollinen
vaara (keltainen) ja todennäköinen vaara (punainen). Vaaraa voidaan pitää
epätodennäköisenä, mikäli vaaran riski on pieni, raaka-aineen käyttökerrat ovat vähäisiä
ja/tai käytetyt pitoisuudet ovat pieniä. Vaaraa voidaan pitää mahdollisena, mikäli vaaran riski
on kohtalainen, raaka-aineen käyttökertoja on useita ja/tai käytetyt pitoisuudet ovat
kohtalaisia. Vaaraa voidaan pitää todennäköisenä, mikäli vaaran riski on merkittävä, raakaaineen käyttökertoja on useita, käytetyt pitoisuudet ovat suuria ja/tai joitakin oireita on
esiintynyt raaka-ainetta käytettäessä. Vaaran todennäköisyyden luokitus on esitettynä
taulukossa 5 (s. 25). Tämän luokituksen perusteella syntyi omat työkalut aromeille ja
lisäaineille niiden vaaran todennäköisyyden arviointiin. Aromeille ja lisäaineille tehtiin omat
työkalut, sillä niiden keskimääräiset käyttömäärät poikkeavat toisistaan. Aromien työkalua
käytettiin myös kaikkien muiden kuin lisäaineiden arvioinnissa, sillä kyseiset aineet olivat
käyttömääriltään riittävän lähellä aromien käyttömääriä. Aromien arvioinnin työkalu on
kuvassa 5 (s. 26) ja lisäaineiden arvioinnin työkalu kuvassa 6 (s. 27).
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Työkalussa on ensin taulukko liittyen raaka-aineen käyttökertoihin ja seuraavaksi taulukko
liittyen raaka-aineen keskimääräiseen käyttömäärään. Taulukoissa käyttökertoja tai
käyttömääriä on arvioitu yhdessä raaka-aineelle annetun merkittävimmän riskiluokan
kanssa. Käyttökertojen luokat on ajateltu niin, että raaka-ainetta käytettäisiin maksimissaan
kuukausittain, maksimissaan viikoittain, useamman kerran viikossa tai päivittäin.
Keskimääräisen käyttökerran luokat ovat syntyneet tarkastelemalla raaka-aineiden
yleisimpiä käyttömääriä, sekä pienimpiä ja suurimpia käyttömääriä. Näistä taulukoista
saatujen värikoodien perusteella syntyy lopullinen arvio ja värikoodi viimeisen taulukon
mukaisesti.
Kaksi vihreää palkkia ensimmäisistä taulukoista antaa lopulliseksi väriksi vihreän, vihreä ja
keltainen palkki antavat lopulliseksi väriksi keltaisen, kaksi keltaista palkkia antavat
lopulliseksi väriksi keltaisen, keltainen ja punainen palkki antavat lopulliseksi väriksi
punaisen, kaksi punaista palkkia antavat lopulliseksi väriksi punaisen ja vihreä ja punainen
palkki antavat lopulliseksi väriksi keltaisen. Näin vaaran todennäköisyyden arvioinnissa
huomioidaan sekä vaaralausekkeiden rikiarviointi, että raaka-aineen käyttökerrat ja
käyttömäärät.

Taulukko 5. Vaaran todennäköisyys
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Kuva 5. Aromien vaaran todennäköisyyden arviointi.
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Kuva 6. Lisäaineiden vaaran todennäköisyyden arviointi.

9.3 Turvakortit
Turvakortti on tiedosto, johon on kerätty raaka-aineen käyttöturvatiedotteesta
keskeisimmät työntekijän turvallisuuteen liittyvät kohdat. Jokaiselle todennäköisiä vaaroja
sisältävälle raaka-aineelle laaditaan oma turvakortti. Turvakortit liitetään mukaan
työohjeisiin sellaisille seoksille, joissa kyseistä vaarallista raaka-ainetta käytetään. Näin
työntekijällä on tieto käytettävän raaka-aineen vaaroista, ensiaputoimenpiteistä,
varastointiohjeista ja muista kriittisistä tiedoista. Vaikka samat tiedot löytyvät
käyttöturvallisuustiedotteista, helpottaa ja nopeuttaa tiivistettyjen ohjekorttien olemassaolo
kriittisten tietojen löytämistä raaka-aineiden käytön aikana. Kuvassa 7 (s. 28) on esitettynä
yhdelle varoitusmerkilliselle raaka-aineelle laadittu turvakortti.
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Kuva 7. Turvakortti.
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9.4 Arvio korvattavista raaka-aineista
Työssä suoritetun varoitusmerkillisten raaka-aineiden kartoituksen ja vaarojen arvioinnin
perusteella yrityksessä on käytössä useita sellaisia raaka-aineita, joiden käyttöön liittyy
todennäköisiksi luokiteltavia vaaroja. Kaikille tällaisille raaka-aineille tulisi tehdä selvitys siitä,
löytyykö kyseiselle aineelle jokin riittävän hyvä, vaarattomampi korvaava vaihtoehto.
Arvioinnin mukaan varoitusmerkillisistä raaka-aineista löytyi 29 aromia, 6 lisäainetta ja 2
muuta ainetta, jotka sisältävät todennäköisiä vaaroja, kun niiden vaaralausekkeet,
käyttökerrat ja keskimääräiset käyttömäärät on otettu huomioon. Yhteensä korvattavia
raaka-aineita on siis lähes 35 prosenttia kaikista varoitusmerkillisistä raaka-aineista.
Vaaralausekkeiden riskiarvioinnin mukaisia sietämättömiä riskejä havaittiin 17 aromista,
yhdestä lisäaineesta ja yhdestä muihin luokitellusta aineesta. Näille raaka-aineille tulisi
ensisijaisesti suorittaa korvaavien raaka-aineiden etsiminen. Muut todennäköisten vaarojen
raaka-aineet saisivat jäädä käyttöön, mikäli niille ei löydy korvaavaa ainetta.

10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Yrityksen käytössä on paljon erilaisia aromi- ja lisäaineita, joten oli odotettavissa, että myös
varoitusmerkillisiä raaka-aineita löytyy useita. Todennäköisiä vaaroja sisältäviä raaka-aineita
oli suoritetun arvioinnin mukaan kuitenkin odotettua enemmän. Tämä voi johtua siitä, että
varoitusmerkillisten raaka-aineiden lainsäädännölliset vaatimukset ja yrityksen omat
vaatimukset ovat muuttuneet ajan kuluessa. Näin ollen kauan yrityksen käytössä olleet
raaka-aineet ovat muuttuneet luokittelussa vaarallisemmiksi, kuin mitä niitä on pidetty
silloin, kun ne on otettu yrityksen käyttöön. Joidenkin raaka-aineiden käyttökerrat tai määrät
ovat voineet myös lisääntyä, jolloin myös niiden vaarojen todennäköisyys on kasvanut.
Yrityksessä ei ole aiemmin pidetty tarkkaa kirjausta kaikista varoitusmerkillisistä raakaaineista ja niiden käytöstä. Vaarojen todennäköisyyksiä ja niiden muuttumista ei siis ole
arvioitu, ja näin yrityksessä on ollut käytössä sellaisia raaka-aineita, jotka sisältävät nykyisen
käyttömäärän mukaan liiallisia vaaroja. Vaikka nykyisen arvion mukaan useilla raaka-aineilla
on todennäköisiä vaaroja, on vaaroilta onnistuttu yrityksessä välttymään oikeanlaisilla
työtavoilla ja henkilönsuojaimilla. Mikäli joitakin merkittäviä oireita olisi esiintynyt
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työntekijöillä, olisi raaka-aineiden turvallisuuteen varmasti kiinnitetty tarkemmin huomiota
myös aikaisemmin.
Jatkossa tavoitteena on, että jokainen uusi varoitusmerkillinen raaka-aine arvioidaan luodun
Excel-työkalun avulla. Näin saadaan karsittua yrityksen käytöstä kokonaan pois kaikki
sellaiset aineet, joilla on joitakin merkittäviä riskejä tai vaaroja. Lista varoitusmerkillisistä
raaka-aineista ja niiden käyttömääristä ja -kerroista tulisi käydä läpi ja päivittää
säännöllisesti, vähintään vuosittain. Näin pystytään huomioimaan käyttömäärien tai kertojen muuttuminen vaarojen arvioinnissa, ja saadaan listalta poistettua kaikki sellaiset
aineet, jotka eivät ole enää yrityksen käytössä. Myös raaka-aineiden toimittajilta tulleet
uudet päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteet tai muut tiedot, jotka koskevat
varoitusmerkillisiä raaka-aineita, tulee päivittää arviointityökaluun ja suorittaa uusi arviointi.
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Liite 4. Vaaralausekkeiden selitykset (Työturvallisuuslaitos, 2015)

Fysikaalisiin vaaroihin liittyvät vaaralausekkeet

H200

Epästabiili räjähde.

H201

Räjähde; massaräjähdysvaara.

H202

Räjähde; vakava sirpalevaara.

H203

Räjähde; palo-, räjähdys- tai sirpalevaara.

H204

Palo- tai sirpalevaara.

H205

Koko massa voi räjähtää tulessa.

H220

Erittäin helposti syttyvä kaasu.

H221

Syttyvä kaasu.

H222

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.

H223

Syttyvä aerosoli.

H224

Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.

H225

Helposti syttyvä neste ja höyry.

H226

Syttyvä neste ja höyry.

H228

Syttyvä kiinteä aine.

H230

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.

H231

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa.

H240

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

H241

Räjähdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa.

H242

Palovaarallinen kuumennettaessa.

H250

Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.

H251

Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.

H252

Suurina määrinä itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.

H260

Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa.

H261

Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa.

H270

Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää tulipaloa; hapettava.

H271

Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava.

H272

Voi edistää tulipaloa; hapettava.

H280

Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

H281

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman.

H290

Voi syövyttää metalleja.
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Terveydelle aiheutuviin vaaroihin liittyvät vaaralausekkeet

H300

Tappavaa nieltynä.

H301

Myrkyllistä nieltynä.

H302

Haitallista nieltynä.

H304

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

H310

Tappavaa joutuessaan iholle.

H311

Myrkyllistä joutuessaan iholle.

H312

Haitallista joutuessaan iholle.

H314

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H315

Ärsyttää ihoa.

H317

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H319

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H330:

Tappavaa hengitettynä.

H331:

Myrkyllistä hengitettynä.

H332:

Haitallista hengitettynä.

H334:

Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

H335:

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H336:

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H340:

Saattaa aiheuttaa perimävaurioita (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei

voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta).
H341:

Epäillään aiheuttavan perimävaurioita (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara

ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta).
H350:

Saattaa aiheuttaa syöpää (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi

aiheutua muiden altistumisreittien kautta).
H350i:

Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä.

H351:

Epäillään aiheuttavan syöpää (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi

aiheutua muiden altistumisreittien kautta).
H360:

Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä (mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus)

(mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta).
H360D:

Voi vaurioittaa sikiötä.

H360Df:

Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.

H360F:

Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.

H360FD:

Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä.

H360Fd:

Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.H361:

Epäillään heikentävän

hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä (mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus) (mainitaan altistumisreitti, jos on
kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta).
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H361d:

Epäillään vaurioittavan sikiötä.

H361f:

Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.

H361fd:

Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.

H362:

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

H370:

Vahingoittaa elimiä (tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet) (mainitaan altistumisreitti, jos on

kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta).
H371:

Saattaa vahingoittaa elimiä (tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet) (mainitaan altistumisreitti, jos

on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta).
H372:

Vahingoittaa elimiä (tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet) pitkäaikaisessa tai toistuvassa

altistumisessa (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien
kautta).
H373:

Saattaa vahingoittaa elimiä (tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet) pitkäaikaisessa tai

toistuvassa altistumisessa (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden
altistumisreittien kautta).

Ympäristövaaroihin liittyvät vaaralausekkeet

H400:

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

H410:

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H411:

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H412:

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H413:

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.

H420:

Vaarallista otsonikerrokselle.
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Liite 5. Yrityksessä kielletyt vaaralausekkeet (MP-Maustepalvelu Oy, 2015)

