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1. Johdanto 

1.1 Asiakirjan taustaa 

Tämä asiakirja on laadittu oppaaksi kansallisille työsuojeluviranomaisille ja niiden tarkastajille. 

Sitä ei ole tarkoitettu ohjeeksi kemikaalien valmistajille ja käyttäjille. Johtavien 

työsuojelutarkastajien komitean (SLIC) Chemex-työryhmän toimintalinjan 2 (WS2) 

asiakirjassa (viite: 2009_0239_edited) määritettiin puitteet REACH-asetuksen 

täytäntöönpanon hallintaa koskeville kansallisten työsuojeluviranomaisten järjestelyille. Tässä 

asiakirjassa puolestaan keskitytään käytännön täytäntöönpanoon antamalla tarkastajille 

ohjeistusta REACH-asetuksen vaatimuksista sekä sen yhtymäkohdista kemiallisia tekijöitä 

koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan 

direktiivin vaatimusten täytäntöönpanon kanssa. 

1.2 Miten opasta käytetään 

Oppaan ensimmäisessä osassa, kohdissa 1.3–8, määritetään REACH-asetuksen 

vaatimukset ja nostetaan esiin aloja, joilla REACH-asetuksen mukaiset velvoitteet yhdistyvät 

kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia 

tekijöitä koskevan direktiivin mukaisiin velvoitteisiin. 

Toisessa osassa, kohdissa 9–12, ohjeet liitetään asiayhteyteen. Samalla kansallisille 

työsuojeluviranomaisille ja niiden tarkastajille tarjotaan välineitä, joista on apua arvioitaessa 

REACH-asetuksen noudattamista ja tehtäessä täytäntöönpanopäätöksiä REACH-asetuksen 

sekä kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia 

tekijöitä koskevan direktiivin painopisteiden välillä. Toisessa osassa on myös ehdotuksia 

kysymyksiksi, joita tarkastajat voivat käyttää ja mukailla arvioidessaan REACH-asetuksen 

noudattamista, sekä esimerkkitapauksia täytäntöönpanoa koskevan päätöksenteon tueksi. 

Opas ei ole kaiken kattava, eikä sen tarkoituksena ole antaa ehdottomia ohjeita 

täytäntöönpanotoimia varten. Mukana on myös sanasto oppaassa käytetyistä termeistä. 

Johdonmukaisuuden vuoksi käytössä ovat termit ’aine’, ’seos’ ja ’vaarallinen’, joiden merkitys 

on sama kuin luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevassa asetuksessa (EY) N:o 

1272/2008. 

Eri jäsenvaltioiden järjestelyt saattavat erota toisistaan työterveyden ja -turvallisuuden 

tarkastamisen sekä REACH-asetuksen mukaisten velvoitteiden markkinavalvonnan osalta. 

Kansallisten työsuojeluviranomaisten tulisi antaa tiedot oman maansa asiasta vastaavalle 

virastolle. Esimerkiksi markkinavalvontatoimia, jotka liittyvät luvan noudattamisen valvontaan 

ja toimitustietoja koskevien vaatimusten laatuun ja tarkkuuteen, voivat toteuttaa yksittäisissä 

jäsenvaltioissa muutkin kuin kansalliset työsuojeluviranomaiset, jotka ovat silloin vastuussa 

vain ihmisten suojelemiseksi työpaikoilla tarkoitettujen toimenpiteiden käytännön 

soveltamisesta. 
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1.3 Yleiskatsaus REACH-asetukseen 

REACH-asetusta sovelletaan useimpiin yrityksiin, mutta sen mukaisten velvoitteiden laajuus 

vaihtelee huomattavasti yrityksen toiminnan mukaan. REACH-asetuksessa asetetaan 

velvoitteita toimitusketjun toimijoille, kuten kemikaalien valmistajille, maahantuojille, 

toimittajille ja jatkokäyttäjille. 

REACH-asetuksen mukaan valmistajan tai maahantuojan, joka valmistaa tai maahantuo 

ainetta vähintään yhden tonnin vuodessa, on rekisteröitävä aine Euroopan 

kemikaalivirastossa (ECHA). Rekisteröinti tapahtuu toimittamalla kemikaalivirastolle asiakirja-

aineisto, joka sisältää tiedot aineen ominaisuuksista, käytöistä ja riskinhallintatoimenpiteistä. 

REACH-asetuksessa asetetaan velvoitteita myös kemikaalien toimittajille ja käyttäjille 

pääosin sen varmistamiseksi, että rekisteröinnissä saadut tiedot kulkeutuvat eteenpäin 

toimitusketjussa ja niitä hyödynnetään tehokkaasti riskien hallinnassa. Lisäksi REACH-asetus 

velvoittaa jatkokäyttäjät ilmoittamaan toimittajilleen uudet tiedot vaaroista ja 

riskinhallintatoimenpiteiden mahdollisesta epäasianmukaisuudesta. 

Velvoitteita voidaan havainnollistaa esittämällä ne yksinkertaisen kemikaalitoimitusketjun 
yhteydessä: 

 

Rekisteröinti 
(Esirekisteröinti) 

 
Toimitusketju 

 
Loppukäyttö 

Arviointi 
Lupa 
Rajoitukset 

 

 Kemikaalitoimitusketjun alussa velvoitteet liittyvät rekisteröintiin. Tällaiset velvoitteet 

koskevat EU:hun sijoittautuneita aineiden tai seosten valmistajia, EU:hun aineita ja 

seoksia tuovia maahantuojia sekä EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden valmistajien 

yksinomaisia edustajia. 

 Toimitusketjun keskellä toimivien tahojen on välitettävä turvallisuutta, terveyttä ja 

ympäristöä koskevia tietoja, tavallisesti käyttöturvallisuustiedotteen muodossa. 

Tällaisia toiminnanharjoittajia ovat aineiden, seosten tai esineiden jakelijat ja 

jälleenmyyjät, mutta niihin voi kuulua myös toimittajia.  

 Aineita tai seoksia teollisessa tai ammatillisessa toiminnassa käyttävien toimijoiden 

odotetaan soveltavan heille annettuja riskinhallintatietoja ihmisen terveyteen ja 

ympäristöön kohdistuvien riskien hallitsemiseen. Aineita tai seoksia käyttävistä 

yrityksistä käytetään REACH-asetuksessa nimitystä jatkokäyttäjä. 
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Nämä toimitusketjun toimijat voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä 

(esimerkiksi osakeyhtiöitä, avoimia yhtiöitä, liikkeenharjoittajia tai itsenäisiä 

ammatinharjoittajia), jotka ovat sijoittautuneet unionin alueelle.  

Kemikaalien jatkokäyttäjät 

 

REACH-asetuksen mukainen termin ’jatkokäyttäjä’ määritelmä kattaa monenlaista toimintaa: 

 

• Formuloija: Käyttäjä, joka tuottaa tuotetta sekoittamalla aineita yhteen, mutta ei luo 

(tarkoituksellisesti) uutta ainetta. Esimerkiksi maalin valmistaja. 

• Teollinen käyttäjä: Käyttäjä, joka käyttää ainetta tai seosta teollisessa 

toiminnassaan, mutta aine tai seos ei jää tuotteeseen. Tällaisia aineita ovat 

esimerkiksi valmistuksen apuaineet, kuten rasvanpoistoaine ja metallintyöstöneste. 

• Loppukäyttäjä: Henkilö, joka käyttää ainetta tai seosta teollisessa tai ammatillisessa 

toiminnassa (ei esimerkiksi kuluttaja tai jakelija), mutta ei toimita sitä eteenpäin 

toimitusketjussa, jolloin aine joko sisältyy esineeseen (katso ’esineen tuottaja’) tai 

kulutetaan toiminnassa (katso ’ammatillinen käyttäjä’). 

• Esineen tuottaja: Loppukäyttäjä, joka lisää esineisiin ainetta tai seosta, josta tulee 

kiinteä osa esinettä. Ainetta tai seosta voidaan sisällyttää esineeseen (esimerkiksi 

tekstiilikuitujen värjääminen) tai levittää sen pintaan (esimerkiksi jauhomaali). 

• Ammattikäyttäjä: Käyttäjä, joka käyttää ainetta ammattitoiminnassa tavalla, jota ei 

katsota teollisuuskäytöksi. Nämä voivat olla ammatinharjoittajia ja palveluntarjoajia, 

kuten lattianpäällystäjiä, siivousurakoitsijoita, ammattimaalareita tai rakennusyrityksiä. 

• Täyttäjä: Henkilö, joka siirtää aineita tai seoksia pakkauksesta toiseen. Esimerkiksi 

aerosolipullojen tuottaja. 

• Jälleentuoja: Henkilö, joka tuo EU:hun ainetta, joka on alun perin valmistettu EU:ssa 

ja jonka joku toinen on jo rekisteröinyt (tällöin henkilö vapautetaan uudelleen 

rekisteröinnistä ja hänestä tulee jatkokäyttäjä). 

• Maahantuoja, joka kuuluu yksinomaisen edustajan piiriin: Maahantuoja, joka 

kuuluu yksinomaisen edustajan piiriin, katsotaan jatkokäyttäjäksi kyseisessä 

toimitusketjussa. Maahantuoja siis katsotaan jatkokäyttäjäksi ainoastaan suhteessa 

yksinomaisen edustajan nimittäneeltä EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelta valmistajalta 

tuotuun tonnimäärään. Jos maahantuoja tuo ainetta myös muilta EU:n ulkopuolelle 

sijoittautuneilta valmistajilta, hänen on rekisteröitävä näistä kustakin lähteestä tuotu 

tonnimäärä, paitsi jos nämäkin lähteet ovat nimittäneet yksinomaisen edustajan. 
 

REACH-asetuksen mukainen jatkokäyttäjä saattaa siis erota suuresti kemiallisia tekijöitä 

koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan 

direktiivin mukaisista käyttäjistä. Tarkemmin sanottuna osa yllä mainituista toimijoista, kuten 

formuloija, täyttäjä ja jälleentuoja, katsottaisiin kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä 

syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin perusteella tavallisesti 

toimittajiksi, ei käyttäjiksi.  
 

REACH-asetuksen mukaisten jatkokäyttäjien tärkein velvoite on varmistaa, että he käyttävät 

kemikaaleja turvallisella tavalla. Tämän tulisi tietysti toteutua muidenkin työterveyttä ja 

-turvallisuutta koskevien säädösten perusteella, mutta säädöksissä on merkittäviä eroja. 

REACH-asetuksessa säädetään seuraavaa: 
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- Jatkokäyttäjät ovat tietyissä tilanteissa velvollisia toimittamaan tietoja toimitusketjussa 

taaksepäin.  

- Olemassa on myös velvoitteita, joita sovelletaan, kun kemikaalien käyttö poikkeaa 

rekisteröintiehdoista tai on muuten toimittajan neuvojen vastaista.  
- Loppukäyttöön liittyy velvoitteita, jotka koskevat mahdollisia käytön aikaisia 

ympäristöpäästöjä ja -vaikutuksia.  

 

REACH-asetuksessa säädetään yllä mainittujen kolmen velvoitetyypin lisäksi myös muista 

kemikaalialaa koskevista velvoitteista. Rekisteröityjen aineiden osalta voidaan arvioida 

rekisteröintiasiakirja-aineistossa annettujen tietojen laatu, testausehdotus ja se, aiheuttaako 

aine riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle. REACH-asetuksessa myös rajoitetaan 

tiettyjen hyvin vaarallisten aineiden käyttöä ja vaaditaan käyttökohtaista lupaa joillekin muille 

erityistä huolta aiheuttaville aineille. 

1.4 REACH-asetuksen ja kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja 

perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin suhde 

REACH-asetuksessa sekä kemiallisia tekijöitä koskevassa direktiivissä sekä syöpää ja 

perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevassa direktiivissä säädetään vaatimuksista, 

jotka koskevat vaarallisten aineiden käyttöä työpaikalla. Työnantajilla on nyt siis kahdet 

velvoitteet. REACH-asetuksen sekä kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja 

perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin tulisi täydentää toisiaan, mutta 

niiden vaatimukset ovat osittain päällekkäisiä, mikä saattaa aiheuttaa ristiriitoja niiden 

soveltamisessa. 

REACH-asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa todetaan, että asetusta sovelletaan rajoittamatta 

työpaikkoja ja ympäristöä koskevan unionin lainsäädännön soveltamista. Työnantajien on 

näin ollen noudatettava niin REACH-asetuksen kuin kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin 

sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin vaatimuksia. 

Yhden järjestelmän noudattaminen ei anna oikeutta toisen järjestelmän noudattamatta 

jättämiseen. 

REACH-asetuksessa on sama näkökulma työntekijöiden suojeluun kuin kemiallisia tekijöitä 

koskevassa direktiivissä sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevassa 

direktiivissä, ja kaikkien tavoitteena on suojella paremmin ihmisten terveyttä. Tavoitteiden 

saavuttamisen keinot eroavat kuitenkin toisistaan monella tapaa: 

 REACH on hyvin laaja-alainen asetus, jonka vaatimukset koskevat työterveyttä ja 

-turvallisuutta sekä ympäristön ja kuluttajien suojelua. Kemiallisia tekijöitä koskevassa 

direktiivissä sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevassa 

direktiivissä keskitytään vain ensin mainittuun. 

 Kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia 

aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin mukaan kaikkien työnantajien on arvioitava 

riskit, joita vaarallisten aineiden kanssa työskentely aiheuttaa työntekijöiden 

terveydelle, ja määritettävä tarvittavat hallintatoimenpiteet. REACH-asetuksessa taas 
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riskinarviointia ja tarvittavien hallintatoimenpiteiden määrittämistä koskeva velvoite 

kohdistuu paljon aiempaan kohtaan toimitusketjussa (valmistajaan tai 

maahantuojaan). Siksi kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja 

perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin mukaiset riskinarvioinnit 

ovat todennäköisesti työpaikkakohtaisia, kun taas REACH-asetuksen perusteella 

määritetyt riskinhallintatoimenpiteet ovat kattavampia. 

 Kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia 

tekijöitä koskeva direktiivi kattavat työpaikan kaikki vaarallisiin aineisiin ja seoksiin 

liittyvät työtehtävät, kuten prosessit, joissa syntyy terveydelle vaarallisia aineita ja 

seoksia (esimerkiksi hitsaushuurua, puupölyä tai dieselmoottorin pakokaasuja). 

REACH-asetus ei kata tällaisia prosesseissa syntyviä aineita ja seoksia, joten niistä 

ei tarvita kemikaaliturvallisuusraporttia eikä kemikaaliturvallisuusarviointia (eikä siihen 

liittyvää altistumisskenaariota).  

 REACH on ainelähtöinen asetus, ja sen mukaiset riskinarvioinnit koskevat aineen 

käyttöä koko toimitusketjussa. REACH-asetuksen mukaisissa riskinarvioinneissa ei 

todennäköisesti oteta huomioon muita tietyllä tuotantopaikalla käytettäviä aineita tai 

seoksia eikä tiettyjen prosessien eri aineiden yhteisvaikutusta tai yhdistettyjä 

terveysvaikutuksia. Kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi sekä syöpää ja perimän 

muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskeva direktiivi ovat prosessilähtöisempiä (tai 

työpaikkalähtöisempiä): työnantaja tarkastelee toteutettavaa prosessia, myös 

olemassa olevia hallintatoimenpiteitä, sekä kaikkia prosessissa käytettäviä aineita.  

REACH-asetuksen 2 artiklassa jätetään kokonaan asetuksen soveltamisen ulkopuolelle 

monia aineita ja seoksia, kuten jätteet ja aineet, jotka kuuluvat vaarallisten aineiden ja 

seosten kuljetusta koskevan lainsäädännön piiriin. Jotkin aineet ja seokset jäävät osittain 

REACH-asetuksen soveltamisen ulkopuolelle: esimerkiksi V osastossa jatkokäyttäjille 

asetetut vaatimukset eivät päde silloin, kun ainetta tai seosta käytetään lääkkeissä tai 

elintarvikkeissa. Myös REACH-asetuksen liitteissä IV ja V luetellaan joukko aineita, joita 

V osaston vaatimukset eivät koske. Nämä aineet kuuluvat kuitenkin kemiallisia tekijöitä 

koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan 

direktiivin soveltamisalaan, ja niiden osalta on otettava huomioon työterveyden ja 

-turvallisuuden suojelemiseksi vaadittavat hallintajärjestelyt. 

 
2. REACH-asetuksen mukaiset riskinarvioinnit ja altistumisskenaariot  

Jokainen REACH-asetuksen mukainen aineen rekisteröinti edellyttää teknisen asiakirja-

aineiston toimittamista kemikaalivirastoon. Rekisteröitäessä aineita, joita tuodaan maahan tai 

valmistetaan vähintään 10 tonnia vuodessa, on laadittava myös 

kemikaaliturvallisuusraportti. Se on asiakirja rekisteröijän aineesta tekemästä 

kemikaaliturvallisuusarvioinnista, joka on käytännössä 

riskinarviointi. Kemikaaliturvallisuusraportissa on yksityiskohtainen yhteenveto tiedoista, jotka 

koskevat ihmisten terveydelle ja ympäristölle vaarallisen aineen ominaisuuksia. Aineista, jotka 
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on luokiteltu luokittelua, merkintöjä ja pakkaamista koskevassa CLP-asetuksessa 

”vaarallisiksi”, vaaditaan myös altistumisen ja riskien arviointi. Tätä kutsutaan 

altistumisskenaarioksi, ja se sisältää aineen tai seoksen käytöstä aiheutuvien terveys- ja 

turvallisuusriskien hallintaan tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet ja toimintaolosuhteet.  

REACH-asetuksessa otetaan myös käyttöön uudenlainen altistumisen hallinnan mittapuu 

ihmisten terveyden suojelemiseksi: ”johdettu vaikutukseton altistumistaso” 

(DNEL). Rekisteröijän on määritettävä DNEL-arvo osana kemikaaliturvallisuusarviointia. 

Määrittämisessä on otettava huomioon todennäköinen altistumisreitti sekä altistumisen kesto 

ja toistuvuus. Jos altistuminen voi tapahtua useamman reitin kautta (suun kautta, ihon kautta, 

hengitysteitse), kullekin reitille on määritettävä oma DNEL-arvonsa. Lisäksi voi olla tarpeen 

määrittää DNEL-arvot erikseen kullekin asianmukaiselle väestöryhmälle (esimerkiksi 

työntekijöille, kuluttajille ja yksilöille, jotka saattavat altistua epäsuorasti ympäristön kautta) 

sekä mahdollisesti tietyille haavoittuville alaryhmille (esimerkiksi lapsille ja raskaana oleville 

naisille).  

REACH-asetuksen mukaisessa altistumisskenaariossa määritetään käyttöehdot 

(toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet), jotka ovat tarpeen terveys- ja 

turvallisuusriskien riittävän hallinnan takaamiseksi. Altistumisskenaario annetaan tiedoksi 

jatkokäyttäjille lisäämällä se liitteeksi laajennettuun käyttöturvallisuustiedotteeseen (KTT), 

joka toimitetaan aineen toimittamisen yhteydessä. Riskinhallintatoimenpiteet tulisi suunnitella 

niin, että niillä varmistetaan asianmukaisten DNEL-arvojen noudattaminen. Rekisteröijien on 

toimitettava altistumisskenaario jokaisesta merkityksellisestä tunnistetusta käytöstä. Aineen 

tai seoksen ”tunnistettu käyttö” on toimitusketjun toimijan tarkoittamaa käyttöä tai 

jatkokäyttäjän toimittajalle ilmoittamaa käyttöä. 

Koska REACH-asetuksen rekisteröintiä koskevat vaatimukset otetaan käyttöön vaiheittain, 

altistumisskenaario tulee kokonaisuudessaan käyttöön vasta vuonna 2018. Vielä tämän 

jälkeenkin altistumisskenaario vaaditaan vain rekisteröitävistä aineista tai seoksista, joita 

valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 10 tonnia vuodessa rekisteröijää kohti ja jotka on 

luokiteltu vaarallisiksi. Kun altistumisskenaario laaditaan, sen tulee tarjota jatkokäyttäjälle 

käyttöjä, vaaroja ja riskinhallintatoimenpiteitä koskevaa laadukasta tietoa, johon kemiallisia 

tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan 

direktiivin mukainen riskinarviointi voidaan perustaa.  

Kun jatkokäyttäjä saa REACH-asetuksen mukaiset tiedot laajennetun 

käyttöturvallisuustiedotteen mukana, tietojen pohjalta tulisi tarkistaa olemassa olevia 

riskinarviointeja ja hallintatoimenpiteitä. Jatkokäyttäjän tulisi myös tarkistaa, että 

altistumisskenaario sisältää aineen aiotun käyttötarkoituksen ja että riskinhallintatoimenpiteet 

on määritetty. 
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3. REACH-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat aineet ja seokset  

REACH-asetuksen mukaan rekisteröityjen aineiden rekisteröintinumero on ilmoitettava 

käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 1. Näin tiedetään, että aine on rekisteröity. 

Rekisteröintinumero ei tarkoita, että kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja 

perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin mukaisia altistumisen 

hallintavaatimuksia noudatetaan. Aineen tai seoksen laajennetun käyttöturvallisuustiedotteen 

altistumisskenaariota koskevat vaatimukset pätevät kuitenkin rekisteröintihetkestä alkaen.  

 

Seoksen osat, jotka on luokiteltu vaarallisiksi CLP-asetuksessa, on lueteltava 

käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3 rekisteröintinumeroineen, jos sellaiset on saatavilla. 

Tästä ei aiheudu seosten käyttäjille ylimääräisiä REACH-asetuksen mukaisia velvoitteita.  

 

3.1  Lupa  

Ominaisuuksiensa vuoksi ”erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi” luokiteltuja aineita, jotka 

luetellaan REACH-asetuksen liitteessä XIV, voidaan saattaa markkinoille tai käyttää vain, jos 

siihen on saatu lupa. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että kaikki aineet, joilla on 

tällaisia ominaisuuksia, sisällytetään lopulta liitteeseen XIV ja tehdään luvanvaraisiksi. 

Euroopan kemikaalivirasto julkaisee ensin alustavan luettelon eli ”ehdotettujen aineiden 

luettelon”. Luettelo sisältää kemikaaliviraston, komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten ehdottamia aineita, joille harkitaan lupaa tiettyyn käyttötarkoitukseen tai 

käyttötarkoituksiin. Aineet asetetaan tärkeysjärjestykseen, ja osa niistä lisätään REACH-

asetuksen liitteeseen XIV. Menettely toistetaan aina uudelleen, joten sekä ehdotettujen 

aineiden luettelo että liite XIV kasvavat ajan kuluessa.  

 

Nämä aineet tai seokset vaativat lupamenettelyä, koska 

 ne on asetettu etusijalle luvanvaraistettaviksi ehdotettujen aineiden luettelossa  

 ne ovat kategoriaan 1A tai 1B kuuluvia syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai 
lisääntymiselle vaarallisia (CMR) aineita  

 niiden on tieteellisen näytön perusteella todettu aiheuttavan tapauskohtaisesti yhtä 
suurta huolta ihmisten terveyden tai ympäristön kannalta kuin yllä mainitut aineet 
(esimerkiksi hormonaaliset haitta-aineet) tai 

 

 ne ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin hitaasti hajoavia 
ja erittäin voimakkaasti biokertyviä (vPvB) REACH-asetuksen liitteen XIII perusteiden 
mukaan.  

 

REACH-asetuksen 56 artiklassa todetaan, ettei valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä saa 

saattaa markkinoille käyttöön eikä itse käyttää ainetta, joka sisältyy liitteeseen XIV, ellei tähän 
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ole saatu lupaa. Poikkeukset määritetään yksityiskohtaisesti samassa REACH-asetuksen 

(EY) N:o 1907/2006 56 artiklassa.  

Jos jatkokäyttäjä aikoo käyttää luvanvaraista ainetta ja saman tuotantoketjun aiempi toimija 

on jo saanut luvan ehdotettuun käyttöön, jatkokäyttäjän ei tarvitse hakea erillistä lupaa. 

Tällaisessa tilanteessa jatkokäyttäjän tulee ilmoittaa käytöstä kemikaalivirastoon (66 artiklan 

1 kohta) ja varmistaa, että ainetta käytetään luvan ehtojen mukaisesti (56 artiklan 2 kohta). 

3.2  Rajoitukset 

REACH-asetuksen 67 artiklan 1 kohdassa kielletään aineen käyttö (sellaisenaan, seoksessa 

tai esineessä), ellei siinä noudateta aineelle liitteessä XVII asetetun rajoituksen 

edellytyksiä. Rajoituksen laajuus voi vaihdella täydellisestä (tai lähes täydellisestä) kiellosta 

tietyille prosesseille, sovelluksille tai toimille asetettaviin ehtoihin, joita voivat olla esimerkiksi 

erityiset työterveys- ja turvallisuustoimenpiteet tai riskinhallintatoimenpiteet, kuten suljetut 

järjestelmät. Rajoitukset voivat koskea myös esineiden sisältämiä aineita. Katso myös kohta 

9.6. 

3.3  Miten ainetta tai seosta käytetään 

Altistumisskenaariosta poikkeava käyttö 

Aineen ehdotettu käyttö saattaa poiketa altistumisskenaariossa kuvatuista edellytyksistä tai 

muuten toimittajan suosituksista (ilmoitettu käyttöturvallisuustiedotteessa tai muulla 

tavalla). Näin voi tapahtua esimerkiksi aineiden uusien ja epätavallisten käyttöjen yhteydessä, 

sillä ne voivat poiketa altistumisskenaariossa määritetyistä tavallisista käytöistä. Kohdassa 

5.3 selitetään, miten jatkokäyttäjä voi toimia tällaisessa tilanteessa. 

Altistumisskenaariota ei vaadita kaikista aineista, kuten aineista, joita ei tarvitse rekisteröidä, 

tai aineista, jotka on rekisteröity mutta joita valmistetaan tai tuodaan maahan alle 10 tonnia 

vuodessa tai joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi.  

4. Käyttöturvallisuustiedotteet 

Käyttöturvallisuustiedotteissa (KTT) on hyödyllistä tietoa aineista ja seoksista. Niissä 

kuvataan aineen tai seoksen aiheuttamat vaarat ja annetaan tietoa 

riskinhallintatoimenpiteistä, erityisesti suosituksia käsittelystä ja varastoinnista sekä 

hätätoimenpiteistä onnettomuuksissa. REACH-asetuksen mukaan käyttöturvallisuustiedote 

on toimitettava jokaisen vaarallisen aineen tai seoksen mukana. Tulevaisuudessa 

käyttöturvallisuustiedotteet sisältävät enemmän tietoa turvallisesta käsittelystä 

altistumisskenaarion muodossa. REACH-asetuksessa vaaditaan, että vaarallisten aineiden tai 

seosten käyttäjät noudattavat altistumisskenaariossa annettuja riskinhallintatoimenpiteitä 

koskevia ohjeita tai valitsevat jonkin kohdassa 5.3 esitetyistä vaihtoehdoista. 

4.1  Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan 
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 aineista ja seoksista, jotka on luokiteltu vaarallisiksi  

 aineista, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin hitaasti 

hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä (vPvB) ympäristössä 

 aineista, jotka sisältyvät kemikaaliviraston erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi 

ehdotettujen aineiden luetteloon muusta kuin jommastakummasta edellä mainitusta 

syystä 

 seoksista (jatkokäyttäjän/jakelijan pyynnöstä), joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi mutta 

jotka sisältävät vähintään yhtä ainetta 

 joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi, vähintään 
1 painoprosentin (muut kuin kaasumaiset seokset) tai vähintään 0,2 
tilavuusprosentin (kaasumaiset seokset) pitoisuuksina 

 
 joka on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) tai erittäin hitaasti 

hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB), vähintään 0,1 painoprosentin 

pitoisuuksina 

 joka on erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi ehdotettujen aineiden luettelossa 

muusta kuin jommastakummasta edellä mainitusta syystä ja jota on vähintään 0,1 

painoprosenttia 

 jolle on määritetty EU:ssa työperäisen altistumisen raja-arvo. 

 

Käyttöturvallisuustiedotetta koskevia vaatimuksia: 

 Toimitettava sen jäsenvaltion, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille, virallisella 

kielellä tai virallisilla kielillä. 

 Toimitettava maksutta paperimuodossa tai sähköisesti. 

 Toimitettava viimeistään ajankohtana, jona ainetta toimitetaan ensimmäisen kerran.  

 Saatettava ajan tasalle, kun saataville tulee uusia tietoja aineen tai seoksen vaaroista tai 

riskinhallintatoimenpiteistä, kun lupa on myönnetty tai evätty tai kun rajoitus on asetettu 

REACH-asetuksen mukaisesti. 

 Toimitettava päivityksen tai tarkistuksen jälkeen kaikille, joille ainetta tai seosta on 

toimitettu edellisten 12 kuukauden aikana. 

 Oltava pätevän henkilö laatima. 

 Sisällettävä vaadittavat 16 otsaketta eikä yhtään tyhjää alakohtaa. 

 Oltava aine- tai seoskohtainen. 

 Oltava selkeä ja ymmärrettävä. 

 Päivättävä ja sivut numeroitava. 

4.2  Mitä tietoja käyttöturvallisuustiedotteessa tulee huomioida 

REACH-asetuksessa aineen tai seoksen käyttäjät velvoitetaan toteuttamaan toimenpiteitä, 

joilla suojellaan sekä ihmisiä että ympäristöä kaikilta aineen tai seoksen aiheuttamilta 
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vaaroilta. Siksi on tärkeää, että käyttöturvallisuustiedotteen tiedot otetaan huomioon ja niitä 

hyödynnetään laadittaessa kemikaalin riskinarviointia työpaikalle. Kemiallisia tekijöitä 

koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan 

direktiivin mukaisena velvoitteena on suojella ihmisiä, joten työpaikan aineita ja seoksia 

koskevat tiedot on toimitettava kaikille työntekijöille. Käyttöturvallisuustiedote on hyödyllinen 

tapa kertoa aineiden ja seosten vaaroista sekä niiden käytön yhteydessä toteutettavista 

suojelutoimenpiteistä.  

 

Käyttöturvallisuustiedotteen kussakin kohdassa on yksityiskohtaisia tietoja aineesta tai 
seoksesta, jota tiedote koskee. (Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan sääntelyn kannalta 
tärkeimpiä ovat kohdat 1, 2, 4, 7, 8 ja 13 sekä altistumisskenaarion sisältävä liite.) 
 

 Kohta 1 sisältää aineen tuotetunnisteen ja rekisteröintinumeron, tunnistetut käytöt ja 

käytöt, joita ei suositella, kemikaalin toimittamisesta vastaavan henkilön tai yrityksen 

yhteystiedot sekä hätäpuhelinnumeron.  

 Kohdassa 2 annetaan tietoja aineen tai seoksen luokituksesta ja merkinnöistä sekä 

käytön mahdollisista vaikutuksista ja oireista. Tämä auttaa arvioimaan terveyteen ja 

turvallisuuteen, työntekijöiden terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. Kohdan 

tietojen on vastattava merkintöjen tietoja. 

 Kohdassa 3 annetaan tietoja seoksen kunkin yksittäisen aineen vaaroista. 

 Kohdassa 4 kuvataan onnettomuuden sattuessa tarvittavat ensiaputoimenpiteet. 

 Kohdassa 5 annetaan yksityiskohtaista tietoa aineen tai seoksen aiheuttaman 

tulipalon sammuttamisesta, sopivimmat sammutusaineet ja suojavarusteet mukaan 

luettuina. 

 Kohdassa 6 kuvataan toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä aineen tai seoksen 

onnettomuuspäästöjen yhteydessä.  

 Kohta 7 sisältää tietoja aineen tai seoksen turvallisista käsittely- ja 

varastointikäytännöistä. Altistumisskenaarion mukaiset prosessiparametrit ja 

riskinhallintatoimenpiteet vahvistetaan kohdissa 7 ja 8. 

 Kohdassa 8 annetaan tietoja altistumisen vähentämiseksi tarvittavista tekijöistä, 

kuten ilmanvaihdosta ja terveyttä suojaavista henkilönsuojaimista.  

 Kohdissa 9, 11 ja 12 annetaan yksityiskohtaista tietoa kemikaalin fysikaalisista ja 

kemiallisista, myrkyllisistä sekä ympäristölle vaarallisista ominaisuuksista.  

 Kohta 10 sisältää tietoja vaarallisista reaktioista, joita voi ilmetä, jos kemikaalia 

käytetään tietyissä olosuhteissa. 

 Kohdassa 13 kerrotaan, miten kemikaalijätteet käsitellään oikein. 

 Kohta 14 sisältää tietoa kemikaalin kuljetuksesta. 

 Kohdassa 15 on tietoa asiaan liittyvästä EU:n ja kansallisen tason lainsäädännöstä.  
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 Kohdassa 16 annetaan kaikki muu kemikaaliin liittyvää tieto, kuten koulutusohjeita ja 

vaaralausekkeiden teksti kokonaisuudessaan. 

Lisäksi REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröitävien, yli 10 tonnia vuodessa valmistettavien 

tai maahantuotavien vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteeseen ja 

vapaavalintaisesti tällaisia aineita sisältävien seosten käyttöturvallisuustiedotteeseen lisätään 

liitteeksi altistumisskenaario, joka sisältää kaikki vaadittavat riskinhallintatoimenpiteet. 

4.3  Mitä tarkastajan tulee tarkastaa käyttöturvallisuustiedotteesta  

 Tarkastajan tulee varmistaa, että käyttöturvallisuustiedotteen tiedot on arvioitu työpaikan 

riskinarvioinnin toteuttamista varten.  

 Tarkastajan tulee varmistaa, että työntekijöille on tiedotettu kaikista 

riskinhallintatoimenpiteistä, jotkaovat olennaisia heidän aineen tai seoksen käytössään.  

 Tarkastajan tulee varmistaa, että käyttöturvallisuustiedotteet ovat kaikkien kemikaalia 

käyttävien tai sille altistuvien saatavilla. 

 Tarkastajan tulee varmistaa, että käyttöturvallisuustiedote on REACH-asetuksen 

(sellaisena kuin se on päivitettynä asetuksella (EU) N:o 453/2010) liitteen II mukainen ja 

että aineen tai seoksen merkintöjen tiedot ovat käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 2 

mukaiset. 

 Tarkastajan tulee varmistaa, että käyttöturvallisuustiedote liittyy yksinomaan 

toimitettavaan aineeseen tai seokseen eikä ole yleisluonteinen. Yksi 

käyttöturvallisuustiedote voi kuitenkin kattaa joukon kemikaaleja (esimerkiksi erivärisiä 

maaleja), jos niiden vaarat ovat samat. 

 Tarkastajan tulee varmistaa, että käyttöturvallisuustiedote on päivätty ja että mahdollisten 

tarkistusten päivämäärät ja tiedot mainitaan kohdassa 16 tai muualla. 

 Seosten käyttöturvallisuustiedotteita tarkastavien tarkastajien tulee selvittää myös, onko 

osien käyttöturvallisuustiedotteet arvioitu ja otettu huomioon seoksen 

käyttöturvallisuustiedotteen laatimisessa. 

 Käyttöturvallisuustiedotetta tulee myös tarkastella CLP-asetuksen liitteen IV kannalta.  

4.4  Mitä eri symbolit tarkoittavat 

Aineen tai seoksen luokitusta ja merkintöjä koskevat tiedot annetaan 

käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 2. Joulukuun 1. päivästä 2012 lähtien kaikki aineet on 

luokiteltava ja merkittävä EU:n CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, joten kohta 2 

sisältää uusia varoitusmerkkejä, huomiosanoja, vaaralausekkeita ja turvalausekkeita. 

Kesäkuun 1. päivään 2015 asti kohdassa 2 on ilmoitettava myös direktiivin 67/548/ETY 

mukainen luokitus.  
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Seokset luokitellaan ja merkitään 1. päivään kesäkuuta 2015 asti EU:n vaarallisia valmisteita 

koskevan direktiivin (1999/45/EY) mukaisesti (paitsi jos CLP-asetusta sovelletaan 

vapaavalintaisesti jo aiemmin) ja sen jälkeen CLP-asetuksen mukaisesti.  

 

Joulukuun 1. päivästä 2012 lähtien kaikkien käyttöturvallisuustiedotteiden on oltava 

asetuksen (EU) N:o 453/2010 liitteen I mukaisia. 1. päivästä kesäkuuta 2015 lähtien kaikki 

käyttöturvallisuustiedotteet on laadittava asetuksen N:o 453/2010 liitteen II mukaisesti. 

Poikkeuksena tästä ovat 1. päivään kesäkuuta 2017 asti seokset, jotka on 1. päivänä 

kesäkuuta 2015 jo saatettu markkinoille liitteen I mukaisessa muodossa. 

 

Olemassa oleva 
Varoitusmerkki ja sen nimi 
(Direktiivi 67/548/ETY) 

Uusi 
Varoitusmerkki ja huomiosana  
(EY-asetus 1272/2008/EY, CLP) 

 

 
”Räjähtävä” (E) 
 

 

”Vaara” tai ”Varoitus” 

 

 
”Helposti syttyvä” tai ”Erittäin 
helposti syttyvä” 
 

 

”Vaara” tai 
”Varoitus” 

 

 
”Hapettava” 
 

 

”Vaara” tai 
”Varoitus” 

 

 
”Syövyttävä” 
 

 

”Vaara” tai 
”Varoitus” 

 

 
”Erittäin myrkyllinen” tai 
”Myrkyllinen” 
 

 

”Vaara” 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31967L0548&from=FIhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31967L0548&from=FIhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31967L0548&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:fi:PDF
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”Haitallinen” tai ”Ärsyttävä” 
 

 

”Varoitus” 

 

      
”Haitallinen” tai ”Myrkyllinen” 
 

 

”Vaara” 
 

 
”Ympäristölle vaarallinen” 
 

 

”Varoitus” 
 
 
 
5. Altistumisskenaario 

 

5.1  Mitä käyttöturvallisuustiedote kattaa 

Altistumisskenaario tarkoittaa olosuhteiden yhdistelmää (sekä toimintaolosuhteet että 

riskinhallintatoimenpiteet), jossa kuvataan, miten aine valmistetaan tai miten sitä käytetään 

sen elinkaaren aikana ja miten valmistaja tai maahantuoja hallitsee tai suosittaa jatkokäyttäjiä 

hallitsemaan ihmisten ja ympäristön altistumista. 

Altistumisskenaario sisältää myös arvion niin ihmisten (tarvittaessa työntekijöiden ja 

kuluttajien) kuin ympäristönkin altistumistasoista. Ohjeita löytyy jatkokäyttäjille osoitetusta 

oppaasta: http://echa.europa.eu/. 

 

Seoksista ei ole pakko laatia altistumisskenaariota. 

 

Käyttöturvallisuustiedote ja altistumisskenaario sisältävät tietoja, joista on apua työpaikan 

riskinarvioinnin tekemisessä, erityisesti 

 riskien tunnistamisessa 

 riskinhallintatoimenpiteiden määrittämisessä 

 riskinhallintatoimenpiteiden tehokkuuden tarkastamisessa. 

 

Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8 ja sen liitteenä olevassa altistumisskenaariossa 

annetaan lisää tietoa muun muassa suojaavien toimenpiteiden odotetusta tehokkuudesta. 

Nämä tiedot tulee ottaa huomioon laadittaessa tai tarkistettaessa riskinarvioinnin 

riskinhallintatoimenpiteitä, toimintasuunnitelma mukaan luettuna. 

 

http://echa.europa.eu/
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Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 7 ”Käsittely ja varastointi” ja kohdassa 8 ”Altistumisen 

ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet” kuvataan riskinhallintatoimenpiteitä. Raja-arvot ja DNEL-

arvot (johdettu vaikutukseton altistumistaso tai valmistajan määrittämä annos, joka ei 

vahingoita terveyttä) löytyvät kohdasta 8.1. Käyttäjien tulisi soveltaa näitä 

toimintaolosuhteisiinsa ja tarkistaa olemassa olevia riskinhallintatoimenpiteitään 

käyttöturvallisuustiedotteen tunnistettujen käyttöjen pohjalta. Lisätietoja on asiakirjassa ”How 

downstream users can handle exposure scenarios – Practical Guide 13” osoitteessa 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/du_practical_guide_13_en.pdf. 

Käyttäjän tulisi selvittää käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 1.2 ”Aineen tai seoksen käytöt” ja 

altistumisskenaarion tietojen pohjalta, kattaako altistumisskenaario hänen oman käyttönsä ja 

voiko hän hyödyntää käyttöturvallisuustiedotteen ja altistumisskenaarion mukaisia 

riskinhallintatoimenpiteitä oman työpaikkansa riskinarvioinnissa. 

 

Vaikka omaa käyttöä ei olisi suoraan mainittu altistumisskenaariossa, altistumisskenaario 

saattaa silti kattaa sen. Käyttäjän tulisikin joka tapauksessa tarkistaa, ovatko hänen 

käyttöolosuhteensa samat kuin altistumisskenaariossa mainitut käyttöolosuhteet tai 

verrattavissa niihin. Jos asia ei selviä, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisteröijään ja tutkia 

asiaa tarvittaessa lisää Euroopan kemikaaliviraston jatkokäyttäjille osoitetun oppaan ohjeiden 

mukaan: http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_en.pdf  

 

Käyttöolosuhteet kuvataan altistumisskenaariossa altistumisen määrittävien eri muuttujien 

avulla (esimerkiksi käytetyn aineen määrä, pitoisuus, lämpötila ja altistumisen toistuvuus). 

Altistumisen määrittämisessä käytettävät muuttujat vaihtelevat altistumisen arvioinnissa 

käytettävän mallin mukaan. Mukana ovat myös riskinhallintatoimenpiteet. 

Yksinkertaisimmassa tilanteessa kaikki altistumisskenaariossa kuvatut käyttöolosuhteet ovat 

yhteneviä käyttäjän oman käytön olosuhteiden kanssa. 

 

Vaikka osa käyttäjän olosuhteista poikkeaisi altistumisskenaariossa kuvatuista olosuhteista, 

käyttö on silti mahdollista katsoa altistumisskenaarion mukaiseksi. Joskus tiettyjä muuttujia 

voidaan korvata toisilla muuttujilla. Yksittäisten muuttujien korvaamismahdollisuutta kutsutaan 

skaalaamiseksi. Se on osittain sisällytetty altistumisskenaarioon ja kuvataan jatkokäyttäjille 

osoitetussa ECHAn oppaassa.  

 

5.2 Riskinhallintatoimenpiteet 

Jos käyttäjät pitävät REACH-asetuksen mukaisia riskinhallintatoimenpiteitä sopimattomina, 

heidän tulee kirjata syyt työpaikan riskinarviointiin ja ilmoittaa asiasta toimittajalle. 

Tarkastajien tulee varmistaa käyttäjältä ja toimittajalta, että näin on toimittu. 

 

5.3 Altistumisskenaarion noudattaminen, kun se ei kata käyttöä 

Jos altistumisskenaario ei kata käyttöä, toimintavaihtoehtoja on useita: 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/du_practical_guide_13_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_en.pdf
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 Käytöstä tehdään altistumisskenaarion mukaista esimerkiksi soveltamalla 

altistumisskenaariossa esitettyjä hallintatoimenpiteitä. Jatkokäyttäjän tulee tällöin 

tarkistaa kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia 

aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin edellyttämää riskinarviointia ja varmistaa, että 

altistumista ehkäistään käytön aikana riittävällä tavalla. 

 Jatkokäyttäjä voi toimittaa toimittajalle altistumisskenaarion laatimiseen tarvittavat 

tiedot ja pyytää toimittajaa tekemään käytöstä ”tunnistetun käytön” ja laatimaan sille 

altistumisskenaarion. Tätä odottaessa jatkokäyttäjän tulisi valita toimenpiteet kemiallisia 

tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä 

koskevan direktiivin mukaisen oman riskinarviointinsa perusteella. 37 ja 38 artiklan 

mukaisten velvoitteiden täyttämiseen annetaan 39 artiklassa aikaa 6–12 kuukautta. 

Toimintaa voidaan jatkaa tällä välin. Toimittajan on määritettävä käyttö tunnistetuksi 

yhden kuukauden kuluessa (37 artiklan 3 kohta). 

 

 Valitaan toinen toimittaja, joka on sisällyttänyt kyseisen käytön 

altistumisskenaarioonsa. 

 Laaditaan oma kemikaaliturvallisuusarviointi (REACH-asetuksen 37 artiklan 

4 kohdasta ilmenee, milloin jatkokäyttäjältä vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti ja 

milloin siitä annetaan vapautus), jonka pohjalta määritetään hallintatoimenpiteet. Kun 

REACH-asetuksessa ei vaadita kemikaaliturvallisuusarviointia, työterveys- ja 

turvallisuuslainsäädäntö (kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi sekä syöpää ja perimän 

muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskeva direktiivi) velvoittaa kuitenkin ottamaan käyttöön 

omaan riskinarviointiin perustuvia hallintatoimenpiteitä. 

 Lopetetaan aineen tai seoksen käyttö. 

 

On mahdollista, ettei aineesta tai seoksesta ei ole laadittu altistumisskenaariota esimerkiksi 

siksi, ettei sitä ollut vielä rekisteröity, kemikaaliturvallisuusarviointi ei ole ollut tarpeen tai 

altistumisskenaarion laatiminen seoksista ei ole pakollista. Tällaisessa tilanteessa aineen tai 

seoksen käyttäjän tulee toteuttaa toimenpiteitä oman riskinarviointinsa pohjalta. On tärkeää 

sisällyttää käyttöturvallisuustiedotteen tiedot riskinarviointiin ja ottaa kohtien 7 ja 8 tiedot 

huomioon riskinhallintatoimenpiteitä valittaessa.  

 

 

5.4 Tarkastajien toiminta, jos tunnistettu käyttö ei kata jatkokäyttäjän aineen tai 

seoksen käyttöä 

Altistumisskenaariota koskevat vaatimukset on täytettävä ainetta/toimittajaa kohti 

12 kuukauden kuluessa rekisteröintinumeron ja altistumisskenaarion sisältävän laajennetun 

käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottamisesta. Käytön on oltava aina turvallista käyttäjän 

riskinarvioinnissa määritettyjen hallintatoimenpiteiden ansiosta. 

 

6. Riskinarviointi 
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Kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia 

tekijöitä koskevan direktiivin mukaan työnantajien on tehtävä asianmukainen ja riittävä 

arviointi työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavista riskeistä työssä, johon liittyy 

vaarallisia aineita. Terveydelle vaarallisille aineille altistumisen ehkäisy on näiden direktiivien 

keskeinen vaatimus. Korvaamista harkittaessa huomioon on otettava ehdotetun korvaavan 

aineen haitalliset ominaisuudet. REACH-asetuksen mukaan tässä yhteydessä tulisi ottaa 

huomioon myös ehdotetun korvaavan aineen ympäristölle aiheuttamat riskit.  

Kemiallisia tekijöitä koskevassa direktiivissä sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia 

tekijöitä koskevassa direktiivissä vaaditaan, että riskinarvioinnin tekemisessä otetaan 

huomioon toimittajalta saadut terveysvaikutuksia koskevat tiedot, asianmukaisen 

käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot mukaan luettuina. REACH-asetuksen 37 artiklan 

5 kohdassa vahvistetaan tätä velvoitetta ja todetaan, että jatkokäyttäjän on määritettävä ja 

sovellettava asianmukaisia toimenpiteitä niiden riskien asianmukaiseksi hallitsemiseksi, jotka 

on yksilöity seuraavissa lähteissä: 

 käyttäjälle toimitettu käyttöturvallisuustiedote (tai muut aineen mukana toimitetut 

riskinhallintatoimenpiteitä koskevat tiedot, jos aineesta ei tarvitse laatia 

käyttöturvallisuustiedotetta) tai 

 käyttäjän oma kemikaaliturvallisuusarviointi, jos sellainen on laadittava. 

Velvoite koskee vain ”asianmukaisia" riskinhallintatoimenpiteitä. Tällä viitataan arvioinnin 

tasoon. Jos jatkokäyttäjä toteaa tietyt riskinhallintatoimenpiteet sopimattomiksi, hänen on 

pystyttävä perustelemaan näkemyksensä ja osoittamaan se oikeaksi riskinarviointinsa 

perusteella. Jatkokäyttäjien on dokumentoitava päätöksensä olla soveltamatta 

käyttöturvallisuustiedotteessa kuvattuja riskinhallintatoimenpiteitä riskinarviointiinsa ja 

lisättävä mukaan perustelut. Jatkokäyttäjien on REACH-asetuksen 34 artiklan mukaan myös 

ilmoitettava toimittajalle kaikki tiedot, jotka saattavat asettaa kyseenalaiseksi 

käyttöturvallisuustiedotteessa yksilöityjen riskinhallintatoimenpiteiden asianmukaisuuden. 

7. Valvontatoimenpiteet (REACH sekä kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi sekä 

syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskeva direktiivi) 

Jatkokäyttäjien tulee REACH-asetuksen edellyttämien riskinhallintatoimenpiteiden 

soveltamisen lisäksi myös varmistaa niiden tehokkuus. Kun toiminnanharjoittajat soveltavat ja 

panevat täytäntöön omassa riskinarvioinnissaan määritettyjä toimenpiteitä, jatkokäyttäjien 

tulee osoittaa, että seuraavat asiat on otettu huomioon: 

 REACH-asetuksen 60 artiklan 10 kohta, jonka mukaan luvan haltijan on 

varmistettava, sen estämättä, mitä mahdollisissa luvan ehdoissa määrätään, että 

altistumistaso ”alennetaan niin alhaiseksi kuin se on teknisesti ja käytännössä 

mahdollista”.  
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 Kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia 

aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin mukaisesti määritettyjä asianmukaisia 

työperäisen altistumisen raja-arvoja on seurattava. Käytännössä kaikkien 

altistumisskenaariossa kuvattujen REACH-asetuksen mukaisten 

riskinhallintatoimenpiteiden soveltaminen saattaa johtaa työperäisen altistumisen 

raja-arvon saavuttamiseen. Koska DNEL-arvon määrittämisprosessi voi olla 

varovaisempi kuin joidenkin kansallisten työperäisen altistumisen raja-arvojen, DNEL-

arvo voi johtaa tiukempaan suojeluun. Altistumisskenaarioita ei kuitenkaan aina 

laadita seoksista, eivätkä jatkokäyttäjät ole välttämättä panneet täytäntöön kaikkia 

REACH-asetuksen vaatimia riskinhallintatoimenpiteitä.  

 Kemiallisia tekijöitä koskevassa direktiivissä sekä syöpää ja perimän muutoksia 

aiheuttavia tekijöitä koskevassa direktiivissä säädetään syöpää ja perimän muutoksia 

aiheuttavien aineiden käyttöön liittyvistä lisävaatimuksista. Näiden aineiden osalta 

altistumistaso on alennettava niin alhaiseksi kuin mahdollista, mahdollisesti jopa 

altistumisskenaariota tiukemmaksi. Syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavat aineet 

saatavat kuitenkin olla REACH-asetuksen mukaisesti luvanvaraisia, jolloin lupaa 

koskevat edellytykset voivat olla vieläkin tiukemmat.  

 Kemiallisia tekijöitä koskevassa direktiivissä sekä syöpää ja perimän muutoksia 

aiheuttavia tekijöitä koskevassa direktiivissä säädetään lisävaatimuksista myös 

astmaa aiheuttavien tekijöiden käytölle, jossa altistuminen on alennettava 

alhaisimmalle mahdolliselle tasolle. 

7.1 Korvaaminen 

REACH-asetuksen mukainen rekisteröinti ei kata korvaamismahdollisuuden analysointia. 

Tämä tarkoittaa, että työnantajan tai jatkokäyttäjän on itse analysoitava ja tutkittava 

mahdollisuus korvata aine haittaa aiheuttamattomalla tai vähemmän haitallisella aineella 

kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia 

tekijöitä koskevan direktiivin mukaisesti. Jos vaarallinen aine on mahdollista korvata, 

työnantaja on kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia 

aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin mukaan velvollinen korvaamaan sen kokonaisriskin 

pienentämiseksi. 

 

7.2 Eri hallintatoimenpiteet  

Vaikka jatkokäyttäjä olisi saavuttanut kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja 

perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin mukaisen riittävän hallinnan, hän 

ei voi jättää huomiotta REACH-asetuksen vaatimuksia. Jatkokäyttäjä voi kuitenkin pystyä 

osoittamaan, että olemassa olevilla hallintatoimenpiteillä saavutetaan riittävä suojelun taso ja 

että REACH-asetuksen mukaiset hallintatoimenpiteet eivät sovellu hänen käyttöönsä. 

Jatkokäyttäjän on perusteltava näkemyksensä oman riskinarviointinsa pohjalta.  
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Jatkokäyttäjien tulee kuitenkin muistaa, että he saattavat kuitenkin jossain tilanteessa joutua 

laatimaan kemikaaliturvallisuusraportin (kun käyttöolosuhteet eivät vastaa 

altistumisskenaariossa kuvattuja olosuhteita tai kun käyttö on toimittajan neuvojen vastaista).  

7.3 Tekniset torjuntatoimenpiteet 

Kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia 

tekijöitä koskevan direktiivin mukaan työnantajien ensisijainen velvoite on ehkäistä 

altistuminen, ja jos tämä ei ole mahdollista, hallita altistumista asianmukaisesti. Tämä 

tarkoittaa, että työnantajat selvittävät ensin, voiko vaarallisen aineen käytön välttää 

korvaamalla sen vähemmän vaarallisella aineella. 

Jos korvaaminen ei ole mahdollista, asianmukainen hallinta on saavutettava teknisillä 

toimenpiteillä. Tässä käyttäjien on otettava huomioon teknisten torjuntatoimenpiteiden koko 

hierarkia riittäviin ilmanvaihtotoimenpiteisiin asti. Se, millä toimenpidetasolla riittävä hallinta 

saavutetaan, perustuu käyttöturvallisuustiedotteen sisältämään altistumisskenaarioon ja 

omaan riskinarviointiin. 

 

7.4 Henkilönsuojaimet tarvittaessa  

Jos kemikaaliturvallisuusarvioinnissa todetaan, että riskien hallinta edellyttää 

riskinhallintatoimenpiteitä, toimenpiteet on määritettävä tarkkaan ja ilmoitettava jatkokäyttäjille 

käyttöturvallisuustiedotteessa ja altistumisskenaariossa.  

Käyttöturvallisuustiedotteessa on kohtaa 8 koskevien vaatimusten mukaisesti tietoa vain 

henkilösuojainten soveltuvuudesta aine- ja seoskohtaisten riskien hallintaan. Tiedoissa 

mainitaan muun muassa suojainten materiaalin tyyppi ja käytön enimmäiskesto. 

Henkilösuojainten puhdistusta, huoltoa ja säilytystä koskevat tiedot tulevat suojainten 

toimittajalta sekä kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia 

aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin vaatimuksista, joissa edellytetään henkilösuojainten 

kaltaisten hallintatoimenpiteiden noudattamista. Työnantajien tulee ottaa huomioon myös 

oman yrityksensä erityiset käyttöolosuhteet (esimerkiksi soveltuvuus yrityksen omiin seoksiin) 

sekä työntekijöiden henkilökohtaiset mieltymykset ja soveltuvuus. Pitää kuitenkin korostaa, 

että henkilösuojaimet ovat viimeinen toimenpide kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä 

syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin mukaisten 

toimenpiteiden hierarkiassa. Jos käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetaan vaadittavaksi 

tasoksi ”henkilönsuojaimet”, työnantajan tulee silti arvioida, onko mahdollista käyttää myös 

ylemmän tason toimenpiteitä. 

 

8. Työperäisen altistumisen raja-arvot ja johdetut vaikutuksettomat altistumistasot 

Altistumisskenaarion laadinnassa varmistetaan, että ihmisen arvioitu altistumistaso on 

alhaisempi kuin asianmukainen johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL). 

Altistumisskenaarion saaneiden työnantajien on ensin tarkistettava, eroaako taso työperäisen 



 21 

altistumisen raja-arvosta. Lisäksi riskinhallintatoimenpiteiden tehokkuus riippuu 

tuotantolaitoksen olosuhteista ja teknisistä olosuhteista (kuten talteenottojärjestelmästä). 

Altistuminen on määritettävä tarvittaessa (mittaamalla tai asianmukaisen määrällisen arvion 

avulla) riskinhallintatoimenpiteiden tehokkuuden selvittämiseksi. Kansallinen työperäisen 

altistumisen raja-arvo ei kuitenkaan saa ylittyä. 

 

Altistumisskenaariossa esitetyt toimenpiteet riittävät DNEL-arvon noudattamiseen. 

Altistumisskenaariossa kuvatut olosuhteet edellyttävät tehokkaita (teknisiä) toimenpiteitä. 

Tehokkuus on varmistettava tuotantolaitoksen tasolla. 

 

REACH-asetuksen mukaan käyttöturvallisuustiedotteen sisältämien 

riskinhallintatoimenpiteiden on taattava, ettei DNEL-arvo ylity. Tämä ei kuitenkaan poista 

työnantajan velvoitetta varmistaa riskinhallintatoimenpiteiden tehokkuus kemiallisia tekijöitä 

koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan 

direktiivin vaatimalla tavalla. Esimerkiksi ilmanvaihdon tehokkuus riippuu erityisistä teollisista 

olosuhteista. 

 

9. REACH-asetuksen noudattamiseen liittyvät ongelmat 

Katso liite 1 (REACH-asetuksen sekä kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä 

syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin mukaisia 

velvoitteita vertaileva prosessikaavio) 

 

9.1  Esimerkkejä rekisteröintivaatimuksen noudattamiseen liittyvistä yleisistä 

ongelmista: 

 

- Ainetta valmistetaan tai tuodaan maahan yksi tonni tai enemmän vuodessa ilman 

voimassa olevaa rekisteröintiä tai esirekisteröintiä esimerkiksi siksi, ettei 

toiminnanharjoittaja ollut kuullut REACH-asetuksesta aiemmin tai ryhtynyt toimiin 

ajoissa. 

- Esirekisteröinti ei ole pätevä esimerkiksi siksi, että esirekisteröintiprosessissa on 

tehty virheitä (esimerkiksi aineen nimi on kirjoitettu väärin) tai että esirekisteröity 

aine ei ole esirekisteröintikelpoinen. 

- Valmistetaan tai tuodaan maahan ainetta, joka on esirekisteröity mutta jota ei ole 

rekisteröity asianmukaiseen määräaikaan mennessä.  

- Rekisteröinti on toimitettu, mutta sen tiedot ovat virheellisiä tai riittämättömiä.  

- Maahantuoja kuuluu oletettavasti yksinomaisen edustajan piiriin, mutta tästä ei ole 

tarvittavaa näyttöä. 

- Välituotteesta toimitetaan ”lyhennetty” rekisteröinti, mutta aine ei kelpaa 

välituotteeksi esimerkiksi siksi, ettei se täytä välituotteen määritelmää tai ettei sitä 

käsitellä ja käytetä tiukasti valvotuissa olosuhteissa. 

- Rekisteröinti toimitetaan, mutta sitä ei saateta ajan tasalle esimerkiksi silloin, kun 

vaaroista saadaan uutta tietoa tai kun valmistus- tai maahantuontimäärä kasvaa.  
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9.2 Toimitusketjussa tiedottamista koskevat velvoitteet 

 

Tiedon toimittaminen sekä eteenpäin että taaksepäin toimitusketjussa on välttämätöntä 

REACH-asetuksen onnistuneen toiminnan kannalta. Käyttöturvallisuustiedotteiden 

tarkastuksia on tehty jo useiden vuosien ajan, joten tämä ei ole uusi tehtävä 

työsuojelutarkastajille. Uutta ovat kuitenkin käyttöturvallisuustiedotteiden liitteeksi lisättäviä 

altistumisskenaarioita koskevat vaatimukset, tietovaatimukset silloin, kun 

käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita, esineiden sisältämiä erityistä huolta aiheuttavia aineita 

koskevat tietovaatimukset ja vaatimus toimittaa tietyissä tilanteissa tietoa takaisin 

toimitusketjun alkuun päin. 
Esimerkkejä käyttöturvallisuustiedotevaatimusten noudattamiseen liittyvistä yleisistä 

ongelmista: 

 

- Riskinhallintatoimenpiteiden kuvaukset eivät ole riittävän yksityiskohtaisia (erityisesti 

tiedotteen kohdissa 7 ja 8). 

- Toimittajat käyttävät jonkun muun käyttöturvallisuustiedotetta omanaan. 

- Käyttöturvallisuustiedotetta ei toimiteta rutiininomaisesti kaikille asiakkaille, vaan se 

toimitetaan esimerkiksi vain pyynnöstä tai on luettavissa verkkosivuilla. 

- Vaaraluokitus on virheellinen joko itse aineen tai seoksen osalta tai seoksen osana 

olevan aineen osalta. Monilla aineilla on EU:n laajuinen yhdenmukaistettu luokitus, 

joka sisältyy CLP-asetuksen liitteeseen VI. Luokituksen voi tarkistaa 

kemikaaliviraston verkkosivujen C&L Inventory -palvelusta. 

- Käytössä on muuta maata varten laadittu käyttöturvallisuustiedote. Tämä johtaa usein 

siihen, että lakisääteisesti ilmoitettavissa tiedoissa ja muissa tiedoissa, kuten 

työperäisen altistumisen rajoissa ja yhteystiedoissa, on virheitä. 

- Osa kohdista puuttuu, tai ne ovat puutteellisia. 

- Muoto on virheellinen, esimerkiksi kohdat ovat väärässä järjestyksessä tai 

tarkistuksen numero tai päivämäärä puuttuu.  

- Seoksen sisältämän aineen tunnistetiedot ovat virheelliset, esimerkiksi kemikaalin 

nimi tai EC- tai CAS-numero on virheellinen. 

 

9.3 Käyttöä koskevat velvoitteet 

 

REACH-asetuksessa säädetyistä velvoitteista suurin osa koskee valmistajia ja maahantuojia. 

Näiden on muun muassa kerättävä ja arvioitava tiedot ja välitettävä jatkokäyttäjille käyttöä 

koskevat tiedot käyttöturvallisuustiedotteiden ja altistumisskenaarioiden muodossa. 

Aiemmasta kemikaalivalvontaa koskevasta lainsäädännöstä poiketen REACH-asetuksessa 

vaaditaan jatkokäyttäjiä joko käyttämään esitettyjä riskinhallintatoimenpiteitä tai täyttämään 

velvoite itse. Tällä halutaan ensisijaisesti varmistaa, että rekisteröinnin ja arvioinnin 

yhteydessä saatuja ja toimitusketjussa eteenpäin välitettyjä tietoja sovelletaan tehokkaasti 

riskien hallitsemiseksi eli että REACH-asetuksella luotu järjestelmä ei jää pelkästään 

paperille.  
 

9.4 Arviointia koskevat velvoitteet 

 

Rekisteröintiasiakirja-aineisto voidaan arvioida REACH-asetuksen mukaisesti. ’Arvioinnilla’ 

tarkoitetaan useita erilaisia prosesseja, joilla rekisteröintitietojen virheettömyys ja laatu 

voidaan varmistaa. Nämä prosessit ovat pääosin kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden 
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toimivaltaisten viranomaisten vastuulla, joten tässä ei anneta niistä tarkempia tietoja. 

Arviointiprosesseista aiheutuu kuitenkin muutamia pakollisia velvoitteita: 
 

 Rekisteröijän tai jatkokäyttäjän on toimitettava kemikaalivirastoon lisätietoja asiakirja-

aineiston arviointiin sisältyvän testausehdotusten tarkastelun jälkeen (40 artiklan 

4 kohta). 

 Riittämättömiä tai puutteellisia tietoja täydennetään kemikaaliviraston pyynnöstä 

rekisteröintiasiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden tarkistuksen jälkeen 

(41 artiklan 4 kohta). 

 Kemikaalivirastoon toimitetaan lisätietoja jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten suorittaman aineen arvioinnin tueksi (46 artiklan 2 kohta).  

 Jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille toimitetaan niiden pyytämät tiedot 

tuotantopaikalla käytettäviin erotettuihin välituotteisiin liittyvistä tunnistetuista riskeistä 

(49 artiklan a kohta). 

 Kemikaalivirastoon toimitetaan lisätietoja aineesta, jota rekisteröijä ei enää valmista 

tai tuo maahan mutta joka aiheuttaa vakavaa huolta ihmisen terveyden tai ympäristön 

suojelun kannalta (50 artiklan 4 kohta).  

 

9.5 Lupamenettelyä koskevat velvoitteet 

Lisätietoja lupamenettelystä on kohdassa 3.1. 

 

 

Lupamenettelyyn liittyy seuraavat pakolliset velvoitteet: 

 

 Valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä saa saattaa markkinoille tai käyttää itse 

liitteeseen XIV sisältyvää ainetta vasta saatuaan siihen luvan, paitsi jos aine on 

vapautettu lupavaatimuksesta (56 artiklan 1 kohta). Aineen yleiselle käytölle ei ole 

olemassa minkäänlaista yleistä lupaa, vaan ainetta markkinoille saattavien tai 

käyttävien yritysten on haettava lupaa tiettyä käyttötarkoitusta varten. Jotta lupa 

pysyy voimassa, kaikkia luvan ehtoja on noudatettava.  

 Jatkokäyttäjän ei tarvitse hakea lupaa, jos saman toimitusketjun aiempi 

toiminnanharjoittaja on jo saanut luvan kyseiseen käyttöön, sillä ehdolla, että ainetta 

käytetään luvan ehtojen mukaisesti (56 artiklan 2 kohta) ja käyttäjä ilmoittaa 

käytöstään kemikaalivirastoon (66 artiklan 1 kohta).  

 Luvanhaltijan on varmistettava, sen estämättä, mitä mahdollisissa luvan ehdoissa 

määrätään, että altistumistaso alennetaan niin alhaiseksi kuin se on teknisesti ja 

käytännössä mahdollista (60 artiklan 10 kohta). 

 Luvanhaltijoiden sekä jatkokäyttäjien, jotka sisällyttävät aineita seoksiin, on lisättävä 

lupanumero merkintöihin ennen aineen tai ainetta sisältävän seoksen saattamista 

markkinoille luvan saanutta käyttöä varten (65 artikla).  

 

 
9.6 Rajoitukset 

 

REACH-asetuksen 67 artiklan 1 kohdassa kielletään aineen käyttö (sellaisenaan, seoksessa 

tai esineessä), ellei siinä noudateta liitteessä XVII asetetun rajoituksen ehtoja. Rajoituksen 

laajuus voi vaihdella täydellisestä (tai lähes täydellisestä) kiellosta tietyille toimialoille, 

prosesseille tai sovelluksille asetettuihin ehtoihin. Rajoitukset voivat koskea mitä tahansa 

aineita, myös niitä, joita ei tarvitse rekisteröidä.  
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Liitettä XVII päivitetään ajoittain lisäämällä siihen uusia ja tarkistettuja rajoituksia, joten 

tarkastajien tulee katsoa ajantasaisten rajoitusten tarkat tiedot liitteen uusimmasta versiosta. 

Rajoituksia liittyy muun muassa seuraaviin aineisiin: 
 

- asbesti 

- bentseeni 

- maalien lyijykarbonaatit ja lyijysulfaatit 

- tiettyjen tuotteiden ja sovellusten elohopea- ja arseeniyhdisteet 

- syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet 

(ryhmä 1 tai 2) yleiseen kulutukseen toimitettavissa aineissa tai seoksissa 

- puun käsittelyyn tarkoitettu kreosootti (ja kreosootilla käsitelty puu) 

- sementin kromi VI -yhdisteet 

- polysykliset aromaattiset hiilivedyt pehmittimissä, joita käytetään renkaiden 

valmistukseen (ja tällaisia aineita sisältäviä pehmittimiä sisältävät renkaat). 

 

 

9.7 Muut REACH-asetukseen liittyvät velvoitteet 

 

REACH-asetuksessa säädetään myös kaikkia toiminnanharjoittajia koskevista yleisistä 

velvoitteista:  
 

• Tiedonsaanti: 35 artiklan mukaan työnantajan on taattava työntekijöilleen ja heidän 

edustajilleen mahdollisuus saada tiedot (käyttöturvallisuustiedotteet ja muut 

toimittajan toimittamat tiedot), jotka on toimitettu 31 ja 32 artiklan mukaisesti niistä 

aineista tai seoksista, joita he käyttävät tai joille he voivat altistua työnsä aikana.  

• Tietojen säilyttäminen: 36 artiklan mukaan kunkin valmistajan, maahantuojan, 

jatkokäyttäjän ja jakelijan on koottava yhteen ja pidettävä saatavilla kaikki tiedot, joita 

se tarvitsee REACH-asetuksen mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 

vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun se on viimeksi valmistanut, tuonut 

maahan, toimittanut tai käyttänyt ainetta tai seosta.  
 
 
10. REACH-asetuksen noudattamiseen liittyvien ongelmien tunnistaminen 

10.1 REACH-asetuksen noudattamiseen liittyvien ongelmien tunnistaminen ja 

korjaaminen 

 

Seuraavien kysymysten avulla kansalliset työsuojelutarkastajat voivat selvittää, onko REACH-

asetuksen noudattamisessa ongelmia: 

 

• Tiedätkö, mitä kemikaaleja yritykseesi saapuu ja sieltä poistuu?  

Erityisesti yritysten, joille REACH on uusi asia, tulisi laatia luettelo kaikista yritykseen 

saapuvista, siellä käytettävistä ja sieltä poistuvista kemikaaleista. Mitä raaka-aineita, 

välituotteita tai tuotteita käytetään tai valmistetaan? Kun luettelo on valmis, 

toiminnanharjoittaja voi selvittää, missä kohtaa toimitusketjua hän toimii kunkin 

kemikaalin osalta ja mitkä REACH-asetuksen osa-alueet hänen tulee näin ollen ottaa 

huomioon. Näiden tietojen pohjalta voidaan myös määrittää, mitkä aineet ovat 

erityisen tärkeitä yritykselle, ja miettiä, mitä seurauksia yritykselle on siitä, jos 

REACH-asetus vaikuttaa tietyn aineen toimittamiseen (tai rekisteröijien osalta 

valmistamiseen tai maahantuontiin). Tiedot auttavat yrityksiä myös laatimaan 
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varasuunnitelmia, kuten pohtimaan vaihtoehtoisia toimitusreittejä, kemikaaleja tai 

prosesseja. 

• Millaista viestintää yritykselläsi on ollut toimittajien tai asiakkaiden kanssa REACH-

asetukseen liittyen?  

Yritysten on tiedettävä REACH-asetuksen vaikutukset toimitusketjuun, jotta ne voivat 

päättää toimintatavoistaan. Ovatko esimerkiksi jatkokäyttäjät selvittäneet toimittajilta, 

rekisteröidäänkö näiden toimittamat aineet? Kattaako rekisteröinti kemikaalin 

nykyisen käytön yrityksessä? Ovatko rekisteröijien asiakkaat vahvistaneet itse 

soveltamansa käytön, joka tulisi sisällyttää rekisteröintiin?  

• Valmistaako yrityksesi tai tuoko se maahan jotain kemikaalia vähintään yhden tonnin 

vuodessa?  

Myös yritykset, jotka katsotaan REACH-asetuksen mukaan ensisijaisesti 

jatkokäyttäjiksi, saattavat tuoda kemikaaleja EU:hun sellaisia määriä, jotka tekevät 

niistä rekisteröintivelvollisia.  

• Toimittaako yrityksesi jotain kemikaalia (sellaisenaan tai seoksessa)?  

Vaikka yritys ei olisi rekisteröijä, jos se toimittaa aineita tai seoksia, sen on 

varmistettava, että ne on rekisteröity (jos rekisteröinti on tarpeen), ja toimitettava 

tarvittaessa käyttöturvallisuustiedote.  

• Miten toimit, kun saat uutta tietoa kemikaaleista?  

REACH-asetuksen mukaan jatkokäyttäjien on määritettävä ja sovellettava 

asianmukaisia menettelyjä toimittajan antamissa tiedoissa, kuten 

käyttöturvallisuustiedotteissa, mainittujen riskien hallitsemiseksi riittävällä tavalla. 

”Laajennetuissa” käyttöturvallisuustiedotteissa (jotka sisältävät rekisteröimisen 

seurauksena altistumisskenaarion) voi olla riskinhallinnasta uutta tärkeää tietoa, joka 

on pantava täytäntöön. Lisäksi CLP-asetus on saattanut muuttaa joidenkin 

toiminnanharjoittajan käyttämien kemikaalien luokitusta. Miten tämä vaikuttaa 

olemassa oleviin hallintatoimenpiteisiin? 

• Käytetäänkö yrityksessä kemikaaleja epätavallisilla tavoilla?  

Jos käyttö poikkeaa altistumisskenaariossa kuvatuista edellytyksistä tai on muuten 

toimittajan neuvojen vastaista, jatkokäyttäjä voi joutua toteuttamaan toimenpiteitä 

REACH-asetuksen noudattamiseksi.  

Jos altistumisskenaario ei kata käyttöä, katso kohta 5.3. 

 

Lisätietoja eri vaihtoehdoista saa teknisen kaupan ja palveluiden yhdistyksen 

eurooppalaisen kattojärjestön laatimasta asiakirjasta. Myös Euroopan 

kemikaalivirasto on laatinut asiasta tiedotteen, johon sisältyy yksityiskohtainen 

suunnitelma. 

 Lisätietoja annetaan kohdasta 9.3.  

 

REACH-asetuksen mukaiset markkinavalvontavelvoitteet ovat usein luoteeltaan hallinnollisia, 

esimerkiksi rekisteröintitietojen kokoamista ja toimittamista sekä käyttöturvallisuustiedotteiden 

laatimista. Tästä on hyötyä tarkastuksessa, sillä tällaisten velvoitteiden täyttyminen voidaan 

yleensä tarkistaa käymättä toiminnaharjoittajan luona. Toimipaikasta käsin on mahdollista 

tarkistaa, onko toiminnaharjoittaja esimerkiksi toimittanut (esi)rekisteröinnin ja onko 

käyttöturvallisuustiedote REACH-asetuksen liitteen II mukainen. Kansalliset 
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työsuojelutarkastajat voivat siis puuttua asiaan usein kirjeenvaihdon avulla, ainakin 

ensimmäisellä tasolla.  
 

Jos työsuojelutarkastajat havaitsevat tai epäilevät, että REACH-asetuksen noudattamisessa 

on ongelmia, heidän kannattaa muistaa, että täytäntöönpanotoimien kohdistaminen 

toimitusketjun alkupäähän eli rikkomuksen alkupisteeseen on tavallisesti tehokkainta ja 

oikeassa suhteessa rikkomukseen. Esimerkiksi jos jakelija toimittaa aineita, joita ei ole 

rekisteröity, kannattaa ottaa selville aineiden valmistaja tai maahantuoja, jota kohtaan voidaan 

käynnistää asianmukaisia toimia (se, noudattavatko valmistaja ja maahantuoja vaatimuksia, 

vaikuttaa suoraan kaikkien niiden jälkeen toimitusketjussa toimivien tahojen 

vaatimustenmukaisuuteen).  
 

 

10.2 Milloin täytäntöönpanon valvonnassa noudatetaan REACH-asetusta enemmin 

kuin kemiallisia tekijöitä koskevaa direktiiviä sekä syöpää ja perimän muutoksia 

aiheuttavia tekijöitä koskevaa direktiiviä 

 

Kemikaalien käyttöä työpaikalla koskevien velvoitteiden osalta kemiallisia tekijöitä koskeva 

direktiivi sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskeva direktiivi ovat hyvin 

tärkeitä ja ne asetetaan usein REACH-asetuksen edelle. Seuraavissa tilanteissa on kuitenkin 

yleensä asianmukaisempaa noudattaa täytäntöönpanon valvonnassa REACH-asetusta kuin 

yleisluonteisempaa työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä: 
 

• Aineen käyttö poikkeaa rekisteröinnistä eli altistumisskenaariossa kuvatuista 

olosuhteista tai on muuten toimittajan neuvojen vastaista. REACH-asetuksessa on 

erityisiä säännöksiä tällaisten tilanteiden varalle, kemiallisia tekijöitä koskevassa 

direktiivissä sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevassa 

direktiivissä taas ei ole. 

• Jatkokäyttäjä ei ole toimittanut tietoa toimitusketjun alkuun päin esimerkiksi 

todettuaan riskihallintatoimenpiteen sopimattomaksi tai saatuaan tietoa uusista 

vaaroista. 

• Jatkokäyttäjä käyttää luvanvaraisia aineita, mutta hänellä itsellään ei ole lupaa 

kyseiseen käyttöön tai toimitusketjun aiemman toimijan saama lupa ei kata kyseistä 

käyttöä. 

• Jatkokäyttäjä käyttää ainetta, jolle on saatu lupa, mutta ei noudata luvan ehtoja. 

• Jatkokäyttäjä käyttää ainetta, johon kohdistuu rajoitus, mutta ei noudata 

rajoitusehtoja. 

• Jatkokäyttäjä ei anna työntekijöilleen ja muille vaarallisille aineille tai seoksille 

altistuville henkilöille tietoja (käyttöturvallisuustiedote), vaikka hänen pitäisi. 

• Formuloija ei laadi ja toimita käyttöturvallisuustiedotetta, vaikka hänen pitäisi, tai laatii 

sopimattoman tai puutteellisen käyttöturvallisuustiedotteen. 

• Käyttäjä tai uudelleen maahantuoja ei laadi käyttöturvallisuustiedotetta, vaikka hänen 

pitäisi. 

 

 

10.3 REACH-asetuksen mukaisia täytäntöönpanotoimia tukeva näyttö 

 

Alla luetellaan esimerkkejä näytöstä, jota saatetaan tarvita REACH-asetuksen rikkomuksen 

osoittamiseen. Koska päätös täytäntöönpanotoimiin ryhtymisestä tehdään aina 
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tapauskohtaisesti, kaikki luettelon tiedot eivät ole aina tarpeen. Luettelo ei ole myöskään 

kaiken kattava. 
 

Seuraavassa luetellaan yleisiä tietoja, joista saatetaan tarvita näyttöä.  
 

(i) Toiminnanharjoittajan asema toimitusketjussa, esimerkiksi valmistaja, maahantuoja, 

toimittaja, jatkokäyttäjä tai jakelija (määritelmien mukaan). Toimitusketjujen pituus ja 

monimutkaisuus vaihtelee suuresti, ja toimitusketjun eri toimijoiden asema ja 

vastuualueet pitää ymmärtää toimijoiden oikeudellisten velvoitteiden määrittämiseksi. 

(ii) Onko kyseessä oleva tuote aine, seos vai esine (määritelmän mukaan)?  

(iii) Aineeseen liittyvät vaarat. Ne luetellaan useimmiten käyttöturvallisuustiedotteessa, 

mutta ne voivat selvitä myös REACH-rekisteröintitiedoista, toimitusmerkinnöistä tai 

CLP-asetuksen mukaisesti laaditusta EU:n laajuisesta luokitusten ja merkintöjen 

luettelosta. Erityisesti tarvitaan näyttöä siitä 

- täyttääkö aine tai seos vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin tai CLP-

asetuksen mukaiset ”vaaralliseksi” luokittelun perusteet 

- onko aine luvanvarainen tai liittyykö siihen rajoitus. 

(iv) Riskit. Tätä tietoa ei vaadita monien REACH-velvoitteiden osalta rikkomisen 

osoittamiseen, mutta sitä voidaan käyttää lisäperusteena täytäntöönpanotoimille. 

(v) Valmistettavat, maahantuotavat, toimitettavat tai käytettävät määrät sekä käyttäjien 

lukumäärä. Tämä tieto ei ole aina tarpeen, mutta se saattaa auttaa selventämään 

ongelman laajuutta.  

(vi) Aineen tunnistetiedot. Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan (oikeuskäsittelyn 

kannalta) tulisi hankkia näyte aineesta, seoksesta tai esineestä. Ehdotettu 

täytäntöönpano voi kaatua, jos aineen tunnistetietoja ei voida osoittaa oikeiksi. 

Näytteenotossa on noudatettava sitä koskevia kansallisia sääntöjä. 

(vii) Aineen valmistuksen, maahantuonnin, toimituksen tai käytön päivämäärä(t) ja tiedon 

tueksi tarvittavat asiakirjat, kuten lähetyslistat, laskut ja tuotantokirjanpito. 

(viii) Mahdollisuuksien mukaan voidaan esittää myös Euroopan kemikaaliviraston, 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai muiden elinten (esimerkiksi arvioinnin 

seurauksena) tekemät päätökset tai toiminnanharjoittajille asettamat vaatimukset tai 

ehdot. 

(ix) Jos aineeseen sovelletaan vapautusta, tarvitaan näyttöä sen perusteesta (aine 

sisältyy esimerkiksi liitteeseen V).  

 

Yllä lueteltujen yleisten tietojen lisäksi käyttöön liittyvien velvoitteiden mahdollisten 

rikkomusten osalta on voitava todistaa seuraavat asiat: 

 

 Toiminnanharjoittaja on määrittänyt riskinhallintatoimenpiteet ja soveltanut niitä 

käytettävissä olevien tietojen, erityisesti käyttöturvallisuustiedotteen, pohjalta. Jos 

toimija ei ole määrittänyt ja soveltanut riskinhallintatoimenpiteitä, voiko hän osoittaa, 

etteivät ne ole asianmukaisia? 

 Toiminnaharjoittaja on antanut tietoa vaaroista ja toimenpiteistä aineelle altistuvien 

suojelemiseksi. 

 Mahdolliset muut haittojen ehkäisemiseksi tarvittavat toimet. 
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 Tuotteen tosiasiallinen käyttötapa, erityisesti kaikenlainen altistumisskenaariossa 

kuvatuista olosuhteista poikkeava tai muuten toimittajan neuvojen vastainen käyttö 

(tunnistetaan käyttöturvallisuustiedotteessa annettujen tietojen perusteella). 

 Mitä toimia yllä mainituissa tilanteissa on (tai ei ole) toteutettu, esimerkiksi onko 

toimittajalle ilmoitettu käytöstä tai onko jatkokäyttäjä laatinut oman 

kemikaaliturvallisuusarvioinnin? 

 Käytöstä aiheutuvat terveysriskit.  

 Onko toimitusketjun alkuun päin toimitettu tarvittavat tiedot, kuten uusia vaaroja 

koskevat tiedot tai käyttöturvallisuustiedotteen tietojen sopimattomuus omaan 

käyttöön? 

 

Yllä lueteltujen yleisten tietojen lisäksi rajoituksiin liittyvien velvoitteiden mahdollisten 

rikkomusten osalta on voitava todistaa seuraavat asiat: 

 

• Aineeseen kohdistuu tosiasiassa rajoitus. Onko rajoituksen alaisen aineen 
tunnistetiedot vahvistettu esimerkiksi analyyttisen testauksen avulla? Vastaako 
kyseinen tilanne rajoitusehtoja? Esimerkiksi ftalaattien käyttö on rajoitettu ainoastaan 
leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa. Onko kyseessä siis lelu tai lastenhoitotarvike? 
Joidenkin rajoitusten ehdoissa annetaan myös vapautuksia, joten toimijan tulee 
tarkistaa, sovelletaanko vapautusta hänen tilanteessaan. 

• Rajoituksen alaisen aineen esiintyminen vähintään vähimmäispitoisuusrajan 

suuruisena pitoisuutena. Jotkin rajoitukset pätevät esimerkiksi vasta sitten, jos ainetta 

on seoksessa 0,1 painoprosentin pitoisuuksina tai enemmän. Kaikkiin rajoituksiin ei 

liity pitoisuusrajaa (esimerkiksi asbesti), joten jokainen tapaus on käsiteltävä 

erikseen. 

• Ovatko vastaanottajat kuluttajia vai teollisia käyttäjiä tai ammattikäyttäjiä? Monet 

rajoitukset kieltävät toimittamisen ensin mainituille mutta eivät viimeksi mainituille. 

 

Yllä lueteltujen yleisten tietojen lisäksi toimittamiseen liittyvien velvoitteiden mahdollisten 

rikkomusten osalta on voitava todistaa seuraavat asiat: 

 

 Toimijan on toimitettava käyttöturvallisuustiedote aineesta tai seoksesta (luokiteltu 

vaaralliseksi CLP-asetuksessa) tai seoksesta (vaarallinen vaarallisia valmisteita 

koskevan direktiivin perusteella). 

 Toimittaako toimija käyttöturvallisuustiedotteen asiakkailleen rutiininomaisesti sen 

sijaan, että toimittaisi sen esimerkiksi vain pyynnöstä tai luettavaksi verkkosivuilleen? 

 Onko käyttöturvallisuustiedote REACH-asetuksen 31 artiklan ja liitteen II vaatimusten 

mukainen? Tarkastajien tulisi hankkia jäljennös kyseisestä 

käyttöturvallisuustiedotteesta mutta tarkistaa myös, että kaikki käyttäjän tuottamat 

käyttöturvallisuustiedotteet ovat yhä asianmukaisia. Käyttäjä saattaa toimittaa 

esimerkiksi vanhentunutta tietoa sisältävää käyttöturvallisuustiedotetta, jos 

yrityksessä ei ole päivitetty aineita koskevia tietoja. Tarkastajien pitää myös käydä 

läpi toimittajan menettelyt varmistaakseen, että tilausten mukana toimitetaan 

käyttöturvallisuustiedote ja että päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteet lähetetään 

asianmukaisille asiakkaille muutosten tekemisen jälkeen.  

REACH-asetuksen mukaisista markkinavalvonta-asioista vastaavien tarkastajien 

tulee ottaa huomioon varsinkin seuraavat asiat:  

- Onko käyttöturvallisuustiedote laadittu oikealla kielellä? 
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- Ovatko käyttöturvallisuustiedotteen tiedot tarkkoja ja riittäviä, erityisesti 

riskinhallintaa koskevien kohtien osalta?  

- Onko käyttöturvallisuustiedote asianmukainen markkinoiden kannalta vai 

sisältääkö se epäasianmukaista tai turhaa tietoa (esimerkiksi muiden maiden 

mukaisia työperäisen altistumisen raja-arvoja)? 

- Milloin käyttöturvallisuustiedote on viimeksi päivitetty? (Se on pitänyt päivittää 

ainakin REACH-asetuksen tultua voimaan kesäkuussa 2007.) 

- Onko käyttöturvallisuustiedotteessa vaaditut 16 otsaketta? 

- Onko käyttöturvallisuustiedotteen laatinut pätevä henkilö? 

Tarkempia tietoja on kohdassa 4. 

 

Koska liitteen II vaatimukset ovat ohjailevia, tarkastajat pystyvät usein itse toteamaan, 

täyttääkö käyttöturvallisuustiedote REACH-asetuksen vaatimukset. Joissain 

tilanteissa, kuten pohdittaessa riskinhallintatoimenpiteiden riittävyyttä, asiantuntijan 

neuvot saattavat kuitenkin olla tarpeen. 

 Onko toimitusketjun alkuun päin toimitettu tarvittavat tiedot, kuten uusia vaaroja, 

riskejä tai käyttöjä koskevat tiedot?  

 Miten aineen on tarkoitus kulkea toimitusketjussa / miten se tosiasiassa kulkee? 

 Keitä vastaanottajat ovat, ja erityisesti ovatko he teollisia käyttäjiä tai ammattikäyttäjiä 

vai kuluttajia? Kuluttajille ei tarvitse toimittaa käyttöturvallisuustiedotetta, ja he saavat 

tietoja esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista vain pyynnöstä.  

 

Yllä lueteltujen yleisten tietojen lisäksi rekisteröintiin liittyvien velvoitteiden mahdollisissa 

rikkomuksissa on voitava todistaa seuraavat asiat: 

 

 Maahantuojilta selvitetään, onko EU:n ulkopuolelle sijoittautunut valmistaja tai 

formuloija nimittänyt yksinomaisen edustajan. Jos näin on, näytöksi tarvitaan 

- yksinomaisen edustajan henkilöllisyys  

- määräyskirja, josta tulee ilmetä, mistä aineista yksinomainen edustaja vastaa 

ja mitkä EU:ssa toimivat maahantuojat kuuluvat nimityksen piiriin. 

 Valmistetun tai maahantuodun aineen määrä (tonneina vuodessa). Valmistetun tai 

maahantuodun aineen määrän määrittämisen yhteydessä tarkastajien tulisi 

huomioida seuraavat asiat:  

- Rekisteröintiin liittyvät velvoitteet pätevät vain, jos ainetta valmistetaan tai 

tuodaan maahan vähintään yksi tonni vuodessa. Tonnimäärän kasvaessa 

kasvaa myös rekisteröintiin tarvittavien tietojen määrä.  

- ’Vuodella’ tarkoitetaan kalenterivuotta. Vaiheittain rekisteröitävien aineiden 

osalta, joita on valmistettu tai tuotu maahan vähintään kolmen peräkkäisen 

vuoden aikana, vuosittainen määrä lasketaan kolmen edellisen 

kalenterivuoden määrien keskiarvon perusteella. Jos siis ainetta on 

valmistettu 0,5 tonnia kahtena vuonna ja 1,5 tonnia kolmantena vuonna, 

valmistettujen määrien keskiarvo kolmevuotiskaudella ei ylitä yhtä tonnia 

vuodessa. Rekisteröintivelvoitetta ei tällöin ole.  
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- Valmistetun tai maahantuodun aineen määrän laskeminen sellaisenaan on 

suhteellisen helppoa. Pitää kuitenkin muistaa, ettei yksi litra aina vastaa yhtä 

kilogrammaa.  

- Aineen määrän laskeminen seoksessa on kuitenkin hankalampaa. 

Toiminnanharjoittajan on ensin määritettävä kunkin aineen pitoisuus 

seoksessa. Tämän tiedon pohjalta voidaan laskea maahantuodun aineen 

kokonaismäärä kutakin vuotta kohti. Jos tiedot osoittavat pitoisuuden olevan 

tietyissä rajoissa (esimerkiksi 5–15 %), laskemisessa käytetään suurinta 

pitoisuutta. 

- Merkitystä ei ole valmistetun tai maahantuodun ”tuotteen” määrällä vaan sen 

sisältämien aineiden määrällä. 

- Samoja aineita voi olla useissa eri tuotteissa. 

 Jos epäillään, ettei rekisteröintiä tai esirekisteröintiä ole toimitettu, todiste tästä. 

 Jos rekisteröinti tai esirekisteröinti on toimitettu, mutta se on puutteellinen, todiste 

toimitettujen tietojen puutteellisuudesta.  

 

 

 

Yllä lueteltujen yleisten tietojen lisäksi rajoituksiin liittyvien velvoitteiden mahdollisten 

rikkomusten osalta on voitava todistaa, ovatko vastaanottajat kuluttajia vai teollisia käyttäjiä 

tai ammattikäyttäjiä? Monet rajoitukset kieltävät toimittamisen ensin mainituille mutta eivät 

viimeksi mainituille. 

 

 

10.4 Asiakirjat, joilla toiminnanharjoittaja voi osoittaa noudattavansa asetusta 

 

Tarkastajat tarvitsevat REACH-asetuksen mukaiseen tarkastukseen tavallisesti useita 

asiakirjoja, joiden perusteella he voivat selvittää, noudattaako toiminnanharjoittaja asetusta. 

Asiakirjoja on mahdotonta luetella kattavasti, sillä tarvittavat asiakirjat riippuvat 

tapauskohtaisista olosuhteista. Seuraavista asiakirjoista on kuitenkin yleensä hyötyä: 
 

- käyttöturvallisuustiedotteet 

- laskut 

- kuitit 

- lähetyslistat 

- tuotantokirjanpito 

- asianmukaisten testausstandardien mukaisen analyysin todistus (tai muut tulokset) 

- toimittajilta tai asiakkailta saadut vahvistuskirjeet tai -sähköpostiviestit. 

 

Toiminnanharjoittajien tulisi myös pystyä osoittamaan, onko toimitusketjussa tapahtunut 

asianmukaista viestintää ja missä muodossa. Myös näyttö siitä, että REACH-asetuksen 

noudattaminen katsotaan osaksi laajempaa hallintajärjestelmää, olisi hyödyksi (esimerkiksi 

ostomenettely, jossa perusteena on REACH-asetuksen noudattaminen). 
 

REACH-asetuksen 36 artiklan mukaan toiminnanharjoittajien on koottava yhteen ja 

pidettävä saatavilla kaikki tiedot, joita he tarvitsevat REACH-asetuksen mukaisten 

velvollisuuksiensa noudattamiseksi, vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun he ovat 

viimeksi valmistaneet, tuoneet maahan, toimittaneet tai käyttäneet kyseistä ainetta tai seosta. 

Tarkastajat voisivat muistuttaa toiminnanharjoittajia tästä säännöksestä, jos nämä eivät pysty 

tuottamaan pyydettyjä tietoja. Voi myös käydä niin, että pyydetyt tiedot ovat olemassa, mutta 
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ne eivät ole saatavilla vierailun aikana esimerkiksi siksi, että niitä säilytetään eri paikassa. 

Tällaisessa tapauksessa tarkastajaa kehotetaan antamaan toimijalle kohtuullisesti lisäaikaa 

tietojen kokoamiseen ja toimittamiseen.  
 
 

11. Kysymyksiä ja vastauksia 

 

Mitä jos jatkokäyttäjä pystyy osoittamaan noudattavansa kemiallisia tekijöitä koskevaa 

direktiiviä sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevaa direktiiviä 

mutta ei REACH-asetusta? 

REACH-asetuksen sekä kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän 

muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin vaatimuksia sovelletaan rajoittamatta 

toistensa soveltamista, joten yhden järjestelmän noudattaminen ei anna oikeutta toisen 

järjestelmän noudattamatta jättämiseen.  

Mitä jos jatkokäyttäjä on saavuttanut kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä 

syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin mukaisen 

riittävän hallinnan, mutta ei noudata REACH-asetuksen mukaisia 

riskinhallintatoimenpiteitä? 

Vaikka jatkokäyttäjä olisi saavuttanut kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja 

perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin mukaisen riittävän hallinnan, hän 

ei voi jättää huomiotta REACH-asetuksen vaatimuksia. Jatkokäyttäjä voi kuitenkin pystyä 

osoittamaan, että olemassa olevilla hallintatoimenpiteillä saavutetaan riittävä suojelun taso ja 

että REACH-asetuksen mukaiset hallintatoimenpiteet eivät sovellu hänen käyttöönsä. 

Jatkokäyttäjän on perusteltava näkemyksensä oman riskinarviointinsa pohjalta. 

Jatkokäyttäjien tulee kuitenkin muistaa, että he saattavat jossain tilanteessa joutua laatimaan 

kemikaaliturvallisuusraportin (kun käytön olosuhteet eivät vastaa altistumisskenaariossa 

kuvattuja olosuhteita tai kun käyttö on toimittajan neuvojen vastaista).  

Mitä jos jatkokäyttäjälle ei ole toimitettu käyttöturvallisuustiedotetta? 

”Vaarallisiksi” luokiteltujen aineiden tai seosten toimittajien on toimitettava vastaanottajille 

käyttöturvallisuustiedote, joka on laadittu REACH-asetuksen vaatimusten mukaan. REACH-

asetuksessa säädetään myös muista olosuhteista, joissa toimittajan on toimitettava 

käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotetta ei kuitenkaan tarvita aina, esimerkiksi 

luokittelemattomista aineista. Siksi jatkokäyttäjät eivät välttämättä saa 

käyttöturvallisuustiedotetta kaikista käyttämistään aineista.  

Jos käyttöturvallisuustiedote tarvitaan, toimittaja on velvollinen varmistamaan, että sellainen 

toimitetaan jatkokäyttäjälle. Käyttöturvallisuustiedotteen tuominen saataville esimerkiksi 

verkkosivustoon tai toimittaminen asiakkaalle vain tämän pyynnöstä ei 

riitä. Käyttöturvallisuustiedotetta ei kuitenkaan tarvitse toimittaa samalle asiakkaalle aina 

tämän tilatessa kyseistä ainetta tai seosta. Riittää, että tiedote on toimitettu asiakkaalle joko 
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ennen aineen tai seoksen ensimmäistä toimitusta tai sen yhteydessä. Tiedote pitää kuitenkin 

toimittaa uudelleen, jos sitä tarkistetaan. Käyttöturvallisuustiedote voidaan toimittaa 

sähköisesti tai paperimuodossa, mutta sen on oltava maksuton. 

Jatkokäyttäjän on koottava yhteen ja pidettävä saatavilla vähintään 10 vuoden ajan kaikki 

tiedot, joita hän tarvitsee velvollisuuksiensa noudattamiseksi. Jos hän ei saa 

käyttöturvallisuustiedotetta vaarallisesta aineesta tai seoksesta (saattaa selvitä merkinnöistä), 

hänen tulisi itse aktiivisesti etsiä tarvittavat tiedot. Helpoin tapa on lähestyä toimittajaa ja 

pyytää tätä lähettämään ajantasainen käyttöturvallisuustiedote. 

Mitä jos käyttöturvallisuustiedotteeseen ei ole liitetty altistumisskenaariota? 

Altistumisskenaarion puuttumiseen saattaa olla hyvä syy. Vaikka kaikista vaarallisiksi 

luokitelluista aineista ja seoksista on toimitettava käyttöturvallisuustiedote toimitetusta 

tonnimäärästä riippumatta, altistumisskenaario on laadittava vain sellaisista vaarallisiksi 

luokitelluista aineista, joiden rekisteröity määrä on vähintään 10 tonnia vuodessa rekisteröijää 

kohti. Jos rekisteröitävä määrä on alle 10 tonnia vuodessa (tai jos rekisteröinti ei ole lainkaan 

tarpeen), käyttöturvallistiedotteeseen ei tarvitse liittää altistumisskenaariota. On myös monia 

muita tilanteita, joissa kemikaaliturvallisuusarviointia (ja näin ollen altistumisskenaariota) ei 

tarvita, esimerkiksi jos aine sisältyy liitteeseen IV tai V. Seosten osalta altistumisskenaarion 

lisääminen käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi on mahdollista, mutta formuloija voi myös 

päättää sisällyttää tarvittavat tiedot tiedotteeseen sellaisenaan. 

Mitä käyttäjän tulee tehdä, kun hän saa tarkistetun käyttöturvallisuustiedotteen? 

Tarkistetun tiedotteen perusteella tulisi tarkistaa kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä 

syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin mukaista olemassa 

olevaa riskinarviointia. 

Mitä jos jatkokäyttäjä ostaa samaa ainetta kahdelta tai useammalta toimittajalta ja 

näiden käyttöturvallisuustiedotteissa on eri riskinhallintatiedot? 

REACH-asetuksessa todetaan, että ”asianmukaiset” riskinhallintatoimenpiteet on määritettävä 

ja niitä on sovellettava. Jatkokäyttäjän tulee itse päättää kemiallisia tekijöitä koskevan 

direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin 

mukaista arviointia tehdessään, mitkä riskinhallintatoimenpiteet ovat asianmukaisia 

vallitsevissa olosuhteissa. On myös mahdollista, että osa käyttöturvallisuustiedotteen 

riskinhallintatoimenpiteistä on sopimattomia. Tällöin jatkokäyttäjän tulee ilmoittaa asiasta 

toimittajalle, jonka tulee ryhtyä toimiin.  

Mitä jatkokäyttäjän tulee tehdä, jos hän ei ymmärrä käyttöturvallisuustiedotteen 

sisältämiä riskinhallintatoimenpiteitä? 

On mahdollista, että yhdellä teollisuudenalalla käytettäviä termejä ja ilmaisuja ei ymmärretä 

jollain toisella alalla tai että jatkokäyttäjä ei osaa soveltaa riskinhallintatoimenpiteitä omaan 
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tilanteeseensa. Tarkastajien tulisi kehottaa jatkokäyttäjiä ottamaan yhteyttä toimittajaan asian 

selvittämiseksi.  

Mitä jos käyttöturvallisuustiedotteen sisältämien riskinhallintatoimenpiteiden 

soveltaminen on mahdotonta tai epäkäytännöllistä? 

Tätä tulee pohtia osana kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän 

muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin mukaista arviointia. REACH-asetuksessa 

odotetaan selvästi, että jatkokäyttäjät soveltavat kaikkia käyttöturvallisuustiedotteen 

sisältämiä riskinhallintatoimenpiteitä. Jos toimenpiteiden soveltamatta jättämiselle on 

kuitenkin selvät ja aiheelliset perusteet (riskinhallintatoimenpiteet eivät ole ”asianmukaiset”), 

ei ole REACH-asetuksen vastaista soveltaa muita toimenpiteitä. Tällaisessa tilanteessa 

jatkokäyttäjien tulisi pystyä osoittamaan, miten sovelletuilla toimenpiteillä saavutetaan yhtä 

tehokas suojelun taso. Heidän tulee myös kirjata riskinarviointiin syyt, joiden vuoksi he eivät 

sovella REACH-asetuksen mukaisia hallintatoimenpiteitä. Sopimattomista 

riskinhallintatoimenpiteistä tulee myös ilmoittaa toimittajalle.  

Riittävätkö altistumisskenaarion mukaiset toimenpiteet, jos työperäisen altistumisen 

raja-arvo ja DNEL-arvo eroavat toisistaan?  

REACH-asetuksen mukaisen DNEL-arvon avulla määritetään asianmukaiset 

riskinhallintatoimenpiteet, joten kaikkien toimenpiteiden täytäntöönpanon pitäisi taata DNEL-

arvon noudattaminen. Jos tällä suojelun tasolla saavutetaan myös työperäisen altistumisen 

raja-arvo, muita toimia ei tarvita. Jos raja-arvoa ei saavuteta, käyttäjän on harkittava muita 

hallintatoimenpiteitä. Kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin mukaisen riskinarvioinnin 

yhteydessä työnantajien tulee ottaa huomioon, että REACH-asetuksen mukaiset toimenpiteet 

koskevat YHDEN rekisteröidyn aineen käyttöä. Jos työpaikalla käytetään useita aineita, 

saatetaan tarvita eri toimenpiteitä tai lisätoimenpiteitä. 

 

Mitä jos käyttöturvallisuustiedotteesta puuttuu tietoja tai tiedot ovat virheellisiä? 

Käyttöturvallisuustiedote liitteineen on tärkeä viestintäväline kemikaalien toimittajien ja 

jatkokäyttäjien välillä. Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen on ehdottomasti oltava tarkkoja, 

kattavia ja virheettömiä työpaikan hallintatoimenpiteiden kannalta. Jos tarkastajat ovat 

huolissaan käyttöturvallisuustiedotteen sisältämien tietojen laadusta tai luotettavuudesta, 

heidän tulee saattaa asia joko asiasta vastaavan alueellisen tuoteturvallisuusryhmän tai 

REACH-asioista vastaavan kansallisen viranomaisen käsiteltäväksi.  

Tarkastajien tulisi myös muistuttaa jatkokäyttäjiä näiden REACH-asetuksen mukaisesta 

velvoitteesta ilmoittaa toimittajalle kaikista käyttöturvallisuustiedotteen tiedoista, jotka 

saattavat asettaa kyseenalaiseksi riskinhallintatoimenpiteiden asianmukaisuuden.  

 

12. Esimerkkitapauksia 
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Seuraavissa esimerkkitapauksissa esitetään hypoteettisia tilanteita, joissa rikotaan REACH-

asetusta ja/tai mahdollisesti kemiallisia tekijöitä koskevaa direktiiviä sekä syöpää ja perimän 

muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevaa direktiiviä. Esimerkkitapaukset on suunniteltu siten, 

että niissä käsitellään useimpia REACH-asetuksen näkökohtia eli rekisteröintiin, toimitukseen 

ja käyttöön liittyviä velvoitteita sekä lupamenettelyä ja rajoituksia koskevia säännöksiä. Niissä 

pyritään myös korostamaan sitä, miten monia toiminnanharjoittajia REACH-asetus voi 

koskea.  
 

Työsuojelutarkastajat voivat pohtia kunkin esimerkkitapauksen osalta 

 

- keitä toiminnanharjoittajat ovat  

- mitä oikeudellisia vaatimuksia todennäköisesti rikotaan 

- mihin täytäntöönpanotoimiin tulisi ryhtyä  

- nouseeko esiin täytäntöönpanoon liittyviä käytännön ongelmia.  

 

Kunkin esimerkkitapauksen lopussa annetaan mallivastaus. Esimerkkitapaukset ovat 

kuitenkin vain esimerkkejä, ja jokainen tilanne tulee arvioida tapauskohtaisesti.  
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12.1 Renkaiden kierrätys 

 

Tarkastuksen kohteena on renkaiden kierrätyslaitos, jossa rengasjäte otetaan vastaan, 

silputaan ja erotellaan sitten seuraaviksi neljäksi materiaaliksi: 

 

- kumirae 

- metallilanka/metalli 

- kuidut 

- kumijauhe. 

 

Tämän jälkeen kolme neljästä materiaalista myydään teollisuudelle moniin eri 

käyttötarkoituksiin (poikkeuksena on metalli, joka myydään sulattajalle romuna). 

 

Yritys ei ole esirekisteröinyt mitään REACH-asetuksen mukaisesti, sillä se ei katso 

toimintansa kuuluvan REACH-asetuksen piiriin.  
Kemiallisia tekijöitä koskevaa direktiiviä sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia 

tekijöitä koskevaa direktiiviä sovelletaan prosesseihin sekä kumijauheen ja kuitujen 

tuottamiseen, sillä ilman asianmukaista hallintaa ne altistaisivat työntekijät mahdollisesti 

vaarallisille aineille. 

 

 

Esimerkkitapauksen tarkoitus: 

- Keskitytään vapautukseen rekisteröinnistä, erityisesti jätettä ja hyödynnettäviä aineita 

koskeviin vapautuksiin. 

- Mietitään REACH-asetuksen mukaista ’esineen’ määritelmää ja sen soveltamista tähän 

tapaukseen. 

- Mietitään, milloin tarkastajien tulisi asettaa kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi sekä 

syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskeva direktiivi etusijalle. 

 

Toiminnanharjoittajat: 

- Rengasjätettä hyödyntävä yritys  

 

REACH-asetuksen rikkomukset: 

Mahdollisesti 5 artikla sekä 6 artiklan 1 kohta, sillä valmistettavat ja markkinoille saatettavat 

aineet on rekisteröitävä tai esirekisteröitävä, ellei niitä ole vapautettu.  

Jäte on vapautettu REACH-asetuksen soveltamisesta, sillä siihen sovelletaan muuta 

lainsäädäntöä. Kun jäte palautetaan toimitusketjuun, se lakkaa kuitenkin olemasta jätettä ja 

siihen aletaan taas soveltaa REACH-asetusta. Yritys valmistaa tosiasiassa aineita jätteestä, 

joten sillä saattaa olla rekisteröintivelvoite. Toiminnanharjoittaja hyödyntää jätettä ja saattaa 

sen takaisin markkinoille. Poikkeuksena tästä on metalli, joka pysyy jätteenä, sillä se 

myydään romuna.  

Yrityksen toimintaan saattaa kohdistua myös muita vapautuksia:  

- Osaa markkinoille saatettavasta kumirakeesta voidaan pitää ”esineenä” (määritelmän 

mukaan), jos se kierrätetään tiettyjen koko- ja muotovaatimusten mukaisesti. Jos 

yritys pystyy perustelemaan hyväksyttävästi tuottavansa esineitä, rekisteröintiä ei 

tarvita. Toiminnanharjoittajan on tehtävä asiasta päätös ja osoitettava se oikeaksi.  
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- REACH-asetuksessa säädetään vapautuksesta, jonka mukaan aineita hyödyntävien 

toimijoiden ei tarvitse rekisteröidä aineita, jos ne on jo rekisteröity. Vapautusta ei 

kuitenkaan sovelleta, jos hyödynnettävä aine on vain esirekisteröity (ei rekisteröity).  

- Tilanteeseen voidaan soveltaa myös liitteen V vapautuksia, esimerkiksi vapautusta, 

joka koskee tiettyjä luonnossa esiintyviä aineita, joita ei ole muunnettu kemiallisesti 

eikä luokiteltu vaarallisiksi.  

 

Kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia 

tekijöitä koskevan direktiivin rikkomukset 

Jätteen käsittely tuotantopaikalla toisi työnantajalle kemiallisia tekijöitä koskevaan direktiiviin 

sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevaan direktiiviin perustuvia 

velvoitteita riippumatta siitä, sovelletaanko saapuviin jätetuotteisiin REACH-asetusta. 

Käsittelyä varten työnantajan on arvioitava altistumisen riskit joko kansallisen työperäisen 

altistumisen raja-arvon tai DNEL-arvon perusteella, jos ne on tuotteesta saatavilla.  

 

Mihin toimiin tulisi ryhtyä? 

Jos vapautuksia ei sovelleta, rekisteröinnin tai esirekisteröinnin puuttumisen vuoksi saatetaan 

tarvita täytäntöönpanotoimia. Työnantajan on täytettävä myös kemiallisia tekijöitä koskevan 

direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin 

mukaiset velvoitteet. 

Jos vapautuksia sovelletaan, työnantajan tulee silti pystyä osoittamaan, että vaarallisille 

aineille altistumista hallitaan. Jos työnantaja ei pysty osoittamaan tätä, on ehkä käynnistettävä 

täytäntöönpanotoimia kansallisten ohjeiden mukaisesti. 

 

Täytäntöönpanotoimien käytännön ongelmat: 

- Esineiden määritelmään liittyvät vaikeudet: onko kumirae REACH-asetuksen mukaan 

esine vai seos? 

- Joidenkin REACH-asetuksen mukaisten vapautusten käyttöön liittyvät vaikeudet: 

- Milloin jäte muuttuu jätteeksi ja milloin se lakkaa olemasta jätettä REACH-

asetuksen tarkoittamalla tavalla?  

- Hyödynnettäviä aineita koskevaa REACH-asetuksen vapautusta sovelletaan vain 

jo rekisteröityihin aineisiin, ei esirekisteröityihin aineisiin. Olettaen, että nämä 

aineet lopulta rekisteröidään ja vapautusta voidaan näin ollen soveltaa, mihin 

toimiin tarkastajien tulee ryhtyä tällä välin?  

- Voidaanko tilanteeseen soveltaa muita vapautuksia esimerkiksi liitteestä V? Jos 

voidaan, mitä?  

- Renkaiden hyödyntämistä käsitellään erityisesti kemikaaliviraston jätettä ja 

hyödynnettäviä aineita koskevassa toimintaohjeessa. Viite 

- Joissain tilanteissa on mahdollista, että samaan aikaan ilmenee sekä REACH-

asetukseen että kemiallisia tekijöitä koskevaan direktiiviin sekä syöpää ja perimän 

muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevaan direktiiviin liittyviä täytäntöönpanon ongelmia.  

 

 

 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/waste_recovered_en.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/waste_recovered_en.pdf
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12.2 Sairaala (kiinteistönhuolto-osasto) 

 

Olet tarkastamassa sairaalan kiinteistönhuolto-osastoa ja löydät varaston kaapista muutamia 

pulloja viemäriputken puhdistusainetta. Tarkastellessasi merkintöjä tarkemmin huomaat, että 

puhdistusaine sisältää natriumhydroksidia (vaarallinen aine, joka on luokiteltu syövyttäväksi). 
 

Huoltopäällikkö sanoo olleensa täysin tietämätön siitä, että puhdistusaine sisältää 

natriumhydroksidia. Hän huolestuu, kun kerrot aineen vaarallisista vaikutuksista. 

Huoltopäällikkö kertoo, ettei ainetta käytetä säännöllisesti, mutta kun käytetään, henkilöstöllä 

ei ole käytössään minkäänlaisia hallintakeinoja, kuten henkilönsuojaimia tai 

hengityksensuojaimia. 
 

Pyydät huoltopäälliköltä jäljennöstä asianmukaisesta riskinarvioinnista, mutta hän pystyy 

tarjoamaan vain jäljennöksen käyttöturvallisuustiedotteesta.  
 

Käyttöturvallisuustiedotetta tarkastellessasi huomaat, että natriumhydroksidi on mainittu 

kohdassa 3 vaarallisena ainesosana, mutta sitä ei ole luokiteltu asianmukaisesti syövyttäväksi 

(ainoastaan ”vaaralliseksi hengitettynä ja nieltynä”). Lisäksi käyttöturvallisuustiedotteen 

kohdassa 8 todetaan, että altistumisen ehkäisemiskeinona käytetään ”asianmukaista 

hengityksensuojainta ja/tai käsineitä”. Tarkempia tietoja ei anneta. 
 

 

 

 

Esimerkkitapauksen tarkoitus: 

- Keskitytään REACH-asetukseen liittyviin jatkokäyttöongelmiin ja tarkastellaan 

päällekkäisyyttä muun kemikaalilainsäädännön kanssa (esimerkiksi kemiallisia tekijöitä 

koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan 

direktiivin kanssa). 

- Painotetaan asianmukaisten riskinhallintatoimenpiteiden määrittämättä ja soveltamatta 

jättämistä.  

- Nostetaan esiin ongelmia, jotka liittyvät käyttöturvallisuustiedotteiden huonoon laatuun 

sekä REACH-asetuksen säännöksiin, joissa säädetään tiedon toimittamisesta takaisin 

toimitusketjussa taaksepäin. 

 

Toiminnanharjoittajat: 

- Sairaala (jatkokäyttäjänä) 

- Viemäriputken puhdistusaineen toimittaja  

 

Rikkomukset: 

- REACH-asetuksen 37 artiklan 5 kohta, sillä sairaala ei ole määrittänyt ja soveltanut 

asianmukaisia riskinhallintatoimenpiteitä riskien asianmukaiseksi hallitsemiseksi. 

- Yllä mainittuun liittyen kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin 4−6 artikla, sillä sairaala ei 

ole arvioinut asianmukaisesti työntekijöihin kohdistuvia terveysriskejä eikä ehkäissyt tai 

hallinnut altistumista asianmukaisesti. 



 38 

- REACH-asetuksen 34 artiklan b kohta, sillä sairaala ei ole ilmoittanut toimittajalle sille 

toimitetun käyttöturvallisuustiedotteen sisältämien riskinhallintatoimenpiteiden 

sopimattomuudesta.  

- REACH-asetuksen 31 artiklan 1 kohta, jossa säädetään toimittajan velvoitteesta toimittaa 

liitteen II mukaisesti laadittu käyttöturvallisuustiedote (huonot riskinhallintatiedot ja 

natriumhydroksidin virheellinen luokittelu).  

- Todennäköisesti rikotaan myös CLP-asetusta, sillä käyttöturvallisuustiedotteessa on 

virheellistä tietoa luokittelusta ja merkinnöistä. 

Mihin toimiin tulisi ryhtyä? 

Tarkastajien tulee miettiä, liittyykö tilanteeseen vakavan henkilövahingon riski. Jos liittyy, 

etusijalle tulisi asettaa kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän 

muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpanotoimet. Tämän jälkeen 

voitaisiin ryhtyä toimiin REACH-asetuksen sekä vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin ja 

CLP-asetuksen rikkomusten korjaamiseksi. 

Täytäntöönpanotoimien käytännön ongelmat: 

- Tarkastajien tulee miettiä, perustetaanko täytäntöönpanotoimet tällaisessa tilanteessa 

REACH-asetukseen vai kemiallisia tekijöitä koskevaan direktiiviin sekä syöpää ja perimän 

muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevaan direktiiviin. Kyseessä olevaan tilanteeseen 

sopivat ehkä paremmin kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän 

muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpanotoimet. Poikkeuksena 

on kuitenkin tiedon toimittamatta jättämistä toimitusketjun alkuun päin koskeva 34 artiklan 

b kohdan rikkomus, sillä kemiallisia tekijöitä koskevassa direktiivissä sekä syöpää ja 

perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevassa direktiivissä ei ole vastaavaa 

säännöstä.  

- Vaikka REACH-asetuksen vaatimukset täyttävän käyttöturvallisuustiedotteen 

toimittaminen on selvästi toimittajan velvollisuus, jatkokäyttäjillä on nyt REACH-asetuksen 

mukainen velvollisuus ilmoittaa toimittajalle, jos he pitävät käyttöturvallisuustiedotteen 

sisältämiä riskinhallintatoimenpiteitä sopimattomina.  

- Esimerkkitapauksessa korostetaan joitakin käyttöturvallisuustiedotteeseen liittyviä yleisiä 

ongelmia, kuten riskinhallintatietojen puutteellisuutta ja virheellisiä luokituksia.  

 

 

12.3 Turbiininvalmistaja  

 

Tarkastuksen kohteena oleva turbiininvalmistaja on keksinyt huonekalupintojen 

kiillotussuihkeelle uuden käyttötarkoituksen ja käyttää sitä turbiinien tuotannossa. 

Turbiininvalmistaja käyttää kiillotusainetta tähän tarkoitukseen useita tonneja vuodessa. Tämä 

käyttö ei ole varsinaisesti vastoin toimittajan käyttöturvallisuustiedotteissa antamia neuvoja, 

mutta se poikkeaa käyttöturvallisuustiedotteeseen liitetyssä altistumisskenaariossa kuvatuista 

edellytyksistä.  
 

Yritys haluaa salata käytön kilpailijoiltaan, sillä se uskoo saavansa käytöstä merkittävän 

kilpailuedun. Yritys pitää käyttöä turvallisena ja katsoo kaikkien riskien olevan hallinnassa. 

Käytössä olevat riskinhallintatoimenpiteet poikkeavat kuitenkin huomattavasti 

altistumisskenaariosta, ja epäilet niiden tehokkuutta. Yritys ei ole ryhtynyt vielä muihin 

REACH-asetuksen mukaisiin toimiin.  
 

 

Esimerkkitapauksen tarkoitus: 
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- Keskitytään jatkokäyttöön liittyviin ongelmiin, erityisesti altistumisskenaariossa kuvatuista 

olosuhteista poikkeavaan käyttöön. 

- Osoitetaan, mitä toimia yrityksen tulisi tällaisessa tilanteessa REACH-asetuksen mukaan 

toteuttaa kaupallisten etujensa suojaamiseksi. 

 

Toiminnanharjoittajat: 

- Turbiininvalmistaja 

 

Rikkomukset: 

- REACH-asetuksen 37 artiklan 5 kohta, sillä yritys ei ole määrittänyt ja soveltanut 

asianmukaisia riskinhallintakeinoja riskien asianmukaiseksi hallitsemiseksi 

- Mahdollisesti kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin sekä syöpää ja perimän muutoksia 

aiheuttavia tekijöitä koskevan direktiivin yleisluonteisemmat säännökset, jotka koskevat 

vaarallisten aineiden turvallista käyttöä työpaikalla (esimerkiksi riskinarviointia tai 

altistumisen ehkäisyä ja hallintaa). 

- REACH-asetuksen 37 artiklan 4 kohta, sillä yritys ei ole laatinut 

kemikaaliturvallisuusraporttia käytöstä, joka poikkeaa altistumisskenaariossa kuvatuista 

edellytyksistä. 

- REACH-asetuksen 38 artiklan 1 kohta, sillä yritys ei ole ilmoittanut kemikaalivirastoon 

38 artiklan 2 kohdassa vaadittuja tietoja ennen kyseisen käytön aloittamista tai jatkamista. 

 

Mihin toimiin tulisi ryhtyä? 

Edellisen esimerkkitapauksen tapaan tässäkin etusijalle voidaan asettaa kemiallisia tekijöitä 

koskevaan direktiiviin sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevaan 

direktiiviin liittyvät ongelmat, jotka koskevat vaarallisten aineiden turvallista käyttöä 

työterveyteen kohdistuvien riskien hallinnan varmistamiseksi. Tämän jälkeen voitaisiin korjata 

rikkomukset, jotka johtuvat muun muassa aineen tai seoksen kemikaaliturvallisuusraportin 

laatimatta jättämisestä ja vaativat täytäntöönpanotoimia. 

Täytäntöönpanotoimien käytännön ongelmat: 

- Tässä esimerkkitapauksessa epäillään, etteivät olemassa olevat riskinhallintatoimenpiteet 

ole ehkä riittäviä. Mitä tapahtuu, jos jatkokäyttäjä keksii tavan hallita aineen käytöstä 

aiheutuva riskejä riittävällä tavalla, mutta tapa poikkeaa altistumisskenaariossa esitetyistä 

toimenpiteistä? Tarkastajien tulee miettiä, perustetaanko täytäntöönpanotoimet 

tällaisessa tilanteessa REACH-asetukseen vai kemiallisia tekijöitä koskevaan direktiiviin 

sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskevaan direktiiviin. Edellisestä 

esimerkkitapauksesta poiketen REACH-asetus on tässä yhteydessä ehkä 

asianmukaisempi, sillä siinä on säännöksiä, joissa säädetään erityisesti 

altistumisskenaarion edellytyksistä poikkeavasta käytöstä. Kemiallisia tekijöitä koskeva 

direktiivi sekä syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskeva direktiivi ovat 

kuitenkin myös olennaisessa asemassa käsiteltäessä olemassa olevien 

hallintatoimenpiteiden tehokkuusongelmaa. 
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12.4 Maalintoimittaja (rajoitukset) 

Eräs kansalainen ilmoittaa sinulle ostaneensa maalia pienestä rakennustarvikekaupasta ja 

huomanneensa myöhemmin, että maalipurkin merkinnöissä on varoitus maalin sisältämästä 

lyijystä.  
 

Saat tietoosi sen maahantuojan nimen, joka toimittaa maalia rakennustarvikekaupalle 

tukkumyyntinä. Käyt maahantuojan luona ja saat nähdä kyseisen tuotteen varastossa. 

Huomaat, että maalipurkkien merkinnöissä on tosiaan varoitus maalin sisältämästä lyijystä 

mutta vain vähän muuta tietoa, ei esimerkiksi lainkaan vaaralausekkeita tai varoitusmerkkejä. 

Pyydät maahantuojalta jäljennöstä tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta saadaksesi 

lisätietoja, mutta hänellä ei ole antaa sellaista.  
 

Maahantuoja kertoo toimittavansa tuotetta ainoastaan jälleenmyyjille (ei suoraan kuluttajille). 

Rakennustarvikekauppa toimitti maalia sekä elinkeinonharjoittajille että kuluttajille. 

Toimitukset on kuitenkin nyt kielletty, ja tuotteita vedetään takaisin markkinoilta.  
 

 

Esimerkkitapauksen tarkoitus: 

- Keskitytään rajoituksiin (lyijyä sisältävän maalin toimitusta koskevaan rajoitukseen). 

- Otetaan esiin käyttöturvallisuustiedotteiden toimittamiseen liittyviä ongelmia sekä CLP-

asetuksen mukaiseen luokitteluun ja merkintöihin liittyviä ongelmia. 

 

Toiminnanharjoittajat: 

- Rakennustarvikekauppa  

- Maahantuoja 

- Muut lyijyä sisältävää maalia hankkineet (toistaiseksi tuntemattomia)  

 

REACH-asetuksen rikkomukset: 

- 67 artiklan 1 kohta, sillä lyijyä sisältävän maalin markkinoille saattamista ja käyttöä 

koskevaa rajoitusta ei ole noudatettu. Säännöstä ovat rikkoneet niin maahantuoja ja 

rakennustarvikekauppa kuin muutkin maahantuojan asiakkaat.  

- 31 artiklan 1 kohta, sillä vastaanottajille ei ole toimitettu liitteen II mukaisesti laadittua 

käyttöturvallisuustiedotetta. Säännöstä ovat rikkoneet maahantuoja ja 

rakennustarvikekauppa.  

- 31 artiklan 4 kohta, sillä yleisölle ei ole annettu riittäviä tietoja, joiden perusteella he 

voisivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ihmisten terveyden ja ympäristön 

suojelemiseksi.  

- Rakennustarvikekauppa on saattanut rikkoa myös 34 artiklan b kohtaa, sillä se ei ole 

ottanut käyttöturvallisuustiedotteen toimittamatta jättämistä esiin toimittajan kanssa. 

- Asiassa on todennäköisesti rikottu myös CLP-asetusta, sillä maalissa ei ole 

asianmukaisia merkintöjä. Tässäkin yhteydessä säännöstä ovat rikkoneet maahantuoja ja 

rakennustarvikekauppa. 

Mihin toimiin tulisi ryhtyä? 

67 artiklan rikkomisen (rajoitukset) osalta harkintaan tulisi ottaa täytäntöönpanoilmoitus, jolla 

kielletään maalin kaikki toimitukset, ellei rajoituksen edellytyksiä noudateta. Vaikka molemmat 
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toiminnanharjoittajat ovat rikkoneet 67 artiklaa, tulisi ensin harkita täytäntöönpanotoimia 

maahantuojaa kohtaan, sillä täytäntöönpanotoimien kohdistaminen toimitusketjun alkupäähän 

on yleensä tehokkainta. 

31 artiklan rikkomisen (käyttöturvallisuustiedotteen toimittamatta jättäminen) osalta tulisi 

harkita täytäntöönpanoilmoitusta, mutta tarkastajien tulisi ottaa huomioon myös vakavan 

henkilövahingon riski, joka aiheutuu siitä, että käyttäjille ei ole toimitettu 

käyttöturvallisuustiedotetta, merkintöjen tiedot ovat puutteelliset ja maali on hyvin vaarallista. 

Täytäntöönpanotoimien käytännön ongelmat: 

- Tähän esimerkkitapaukseen voidaan mahdollisesti soveltaa kolmea REACH-asetuksen 

liitteen XVII mukaista rajoitusta: rajoituksia 16 ja 17, jotka koskevat lyijykarbonaatteja ja 

lyijysulfaatteja maaleissa, sekä rajoitusta 30, joka koskee lisääntymiselle vaarallisia 

aineita. Tarkastajien on määritettävä, mitä lyijy-yhdistettä maali sisältää, selvittääkseen, 

mitä REACH-asetuksen mukaisia rajoituksia noudatetaan. Jos maahantuoja ei tiedä, 

mistä yhdisteestä on kyse, saatetaan tarvita analyyttisiä testejä.  

- Rajoitukset 16 ja 17 koskevat vain aineita ja seoksia, jotka on tarkoitettu käytettäviksi 

maaleina. Voisiko toiminnaharjoittaja välttää rajoituksen noudattamisen väittämällä, ettei 

ainetta tai seosta ole tarkoitus käyttää maalina? Miten estäisit tämän?  

- Täytäntöönpanoilmoituksen avulla voidaan kieltää kaikki maahantuonti ja toimittaminen, 

mutta sillä voidaan saavuttaa myös muita tavoitteita (esimerkiksi takaisin vetäminen, 

hävittäminen tai tuhoaminen).  

- Rajoitusten 16 ja 17 (lyijyä sisältäviä maaleja koskevat rajoitukset) mukaan jäsenvaltiot 

voivat sallia aineen tai seoksen käytön alueellaan taideteosten ja historiallisten 

rakennusten ja niiden sisätilojen entisöinnissä ja kunnossapidossa.  

 

 

12.5 Muovikaapelien valmistaja (lupa)  

Teet tarkastusta muovikaapeleita valmistavassa yrityksessä. Huomaat, että yritys käyttää 

valmiin materiaalin tuotannossa pehmitintä lopputuotteen joustavuuden varmistamiseksi. 

Kysyt, mistä aineesta on kysymys, ja sinulle kerrotaan, että pehmitin on 

bentsyylibutyyliftalaattia (BBP). Saat tietää, että BBP hankitaan EU:hun sijoittautuneelta 

yritykseltä, joka valmistaa sitä. Pyydät saada nähdä aineen käyttöturvallisuustiedotteen. 
 

Tiedät, että aine sisältyy REACH-asetuksen liitteeseen XIV ja on luvanvarainen. 

Käyttöturvallisuustiedote näyttäisi sisältävän kaikki turvallisen käytön varmistamiseen 

tarvittavat tiedot. Huomaat kuitenkin, ettei siinä ole mainintaa luvan saamisesta aineen 

käyttöön. Tuotteen merkinnöissäkään ei mainita tästä mitään. Lisäkysymysten perusteella 

selviää, ettei tarkastuksen kohteena oleva yritys ole tietoinen lupavaatimuksesta. (Et tiedä 

vielä, onko BBP:tä Euroopan unionissa valmistava yritys hankkinut sille luvan.)  
 

 

Esimerkkitapauksen tarkoitus: 

- Keskitytään lupamenettelyyn ja mietitään toimitusketjun eri toimijoiden roolia 

lupamenettelyä koskevien vaatimusten yhteydessä. 

- Korostetaan toimittajan velvollisuutta välittää lupaa koskevaa tietoa toimitusketjussa. 

 

Toiminnanharjoittajat: 

- Muovikaapelien valmistaja (jatkokäyttäjänä)  
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- BBP:n valmistaja (toisessa EU-maassa)  

 

REACH-asetuksen rikkomukset: 

- 56 artiklan 1 kohta, sillä kaapelien valmistaja ei ole hankkinut lupaa aineen käyttöön 

ennen sen aloittamista. Jos BBP:tä Euroopan unionissa valmistava toimijakaan ei ole 

hankkinut lupaa, myös se rikkoo 56 artiklan 1 kohtaa toimittamalla ainetta.  

- Huomaa, että jos EU:hun sijoittautunut aineen valmistaja olisi hankkinut luvan, 

muovikaapelien kansallinen valmistaja ei tarvitsisi erillistä lupaa. Sen tulisi vain varmistaa, 

että käyttö on luvan ehtojen mukaista (56 artiklan 2 kohta), ja ilmoittaa käytöstä 

kemikaalivirastoon (66 artiklan 1 kohta). 

- EU:ssa toimiva valmistaja on todennäköisesti rikkonut myös seuraavia säännöksiä: 

- 65 artikla, sillä lupanumeroa ei ole lisätty tuotteen merkintöihin. 

- 31 artiklan 9 kohta, sillä käyttöturvallisuustiedotetta ei ole saatettu ajan tasalle 

lupaa koskevien tietojen osalta. 

- Mahdollisesti 60 artiklan 10 kohta, sillä luvan haltijan on varmistettava, sen 

estämättä, mitä mahdollisissa luvan ehdoissa määrätään, että altistumistaso 

alennetaan niin alhaiseksi kuin se on teknisesti ja käytännössä mahdollista.  

 

Mihin toimiin tulisi ryhtyä? 

Täytäntöönpanoilmoitusta tulisi käyttää, kun luvanvaraisten aineiden luvaton maahantuonti, 

toimitus tai käyttö on keskeytettävä välittömästi. Tällaiset päätökset tulee tehdä 

tapauskohtaisesti. Täytäntöönpanoilmoitus on kuitenkin todennäköisesti tarpeen monissa 

tilanteissa, sillä kaikilla luvanvaraisilla aineilla on hyvin vaarallisia ominaisuuksia.  

Koska EU:hun sijoittautuneella aineen valmistajalla on ongelmia säännösten noudattamisen 

kanssa, tiedot tulisi toimittaa niin pian kuin mahdollista kansalliselle toimivaltaiselle 

viranomaiselle, joka saattaa asian asianmukaisten EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten 

käsiteltäväksi.  

 

12.6 Kemikaalien valmistaja 

 

Vierailet maailmanlaajuisessa kemikaaleja valmistavassa yrityksessä, joka tuottaa 

polyvinyylikloridia eli PVC:tä seuraavanlaisessa prosessissa: 

 

- Eteenistä (etyleenistä) ja kloorista tuotetaan 1,2-dikloorietaania (etyleenidikloridia). 

- 1,2-dikloorietaani muutetaan kloorietyleeniksi (vinyylikloridiksi) termisen krakkauksen 

avulla. 

- Kloorietyleeni muutetaan polyvinyylikloridiksi eli PVC:ksi. 

 

Yritys tuo eteeniä Yhdysvalloissa sijaitsevalta tehtaaltaan, mutta hankkii kloorin eräältä 

EU:hun sijoittautuneelta yritykseltä. Yritys tuo Yhdysvalloissa sijaitsevalta tehtaaltaan ajoittain 

myös 1,2-dikloorietaania varastojen täydentämiseksi. 
 

Yritys ilmoittaa toimittaneensa esirekisteröinnin Euroopan kemikaalivirastoon, mutta 

varsinaista rekisteröintiä ei ole vielä toimitettu. Selvittäessäsi asiaa huomaat, että yritys on 

esirekisteröinyt kolme ainetta: eteenin, kloorin ja 1,1-dikloorietaanin (ei siis 1,2-

dikloorietaania). Viimeinen vaikuttaa olevan yrityksen virhe.  
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Esimerkkitapauksen tarkoitus: 

- Keskitytään rekisteröintiin ja esirekisteröintiin, ja tarkastellaan useita rekisteröintiä vaativia 

aineita. 

- Tarkastellaan esirekisteröintiin ja rekisteröintiin liittyviä ongelmia: 

- Yhtä ainetta ei ole (esi)rekisteröity lainkaan (kloorietyleeni). 

- Yksi aine (eteeni) on esirekisteröity oikein, mutta sitä ei ole vielä rekisteröity 

kokonaan. 

- Yksi aine (1,2-dikloorietaani) on esirekisteröity virheellisesti, mutta sitä ei ole vielä 

rekisteröity kokonaan. 

- Yksi aine on esirekisteröity turhaan (kloori). 

- Yhtä ainetta ei tarvitse esirekisteröidä, koska se on polymeeri. 

- Tarkastellaan välituotteiden rekisteröintiin liittyviä ongelmia. 

- Tarkastellaan ”ei tietoja, ei markkinoita” -periaatteen täytäntöönpanoa. 

 

Toiminnanharjoittajat: 

- Kemikaalien valmistaja, joka toimii REACH-asetuksen mukaan valmistajana, 

maahantuojana ja jatkokäyttäjänä (kloorin osalta, mutta minkäänlaisista jatkokäyttöön 

liittyvistä rikkomuksista ei ole näyttöä). 

- Mahdollisesti myös EU:hun sijoittautunut kloorin toimittaja (tämänkään osalta ei ole 

näyttöä rikkomuksista). 

 

REACH-asetuksen rikkomukset: 

- 5 artikla (ei tietoja, ei markkinoita) sekä 6 artiklan 1 kohta, sillä 1,2-dikloorietaania ei ole 

esirekisteröity oikein ja sen valmistusta ja maahantuontia on jatkettu (asianmukaisen) 

rekisteröinnin puuttumisesta huolimatta. Tätä voidaan pitää ”teknisenä” rikkomuksena, 

vaikka 1,2-dikloorietaani on luokiteltu kategoriaan 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi 

aineeksi ja se olisi pitänyt rekisteröidä kokonaan 1. joulukuuta 2010 mennessä. Yritys voi 

pystyä osoittamaan, että paikan päällä valmistettava aine on välituote. Aine vaatii silti 

”täyttä” rekisteröintiä maahantuonnin osalta, jos sitä tuodaan maahan yli yksi tonni 

vuodessa.  

- 5 artikla (ei tietoja, ei markkinoita) sekä 6 artiklan 1 kohta, sillä kloorietyleeniä ei ole 

esirekisteröity ja sen valmistusta on jatkettu ilman täyttä rekisteröintiä. Kloorietyleeni on 

kategoriaan 1A kuuluva syöpää aiheuttava aine, ja se olisi pitänyt rekisteröidä kokonaan 

1. joulukuuta 2010 mennessä, vaikka yritys olisikin esirekisteröinyt sen. Aine voidaan 

kuitenkin katsoa välituotteeksi (katso lisätietoja alta).  

- Mahdollisesti vielä yksi 5 artiklan (ei tietoja, ei markkinoita) ja 6 artiklan 1 kohdan 

rikkomus, sillä eteeniä ei ole rekisteröity. Yritys on esirekisteröinyt aineen, mutta on 

mahdollista, että ainetta tuodaan Yhdysvalloista yli tuhat tonnia vuodessa. Tässä 

tapauksessa se olisi pitänyt rekisteröidä täysin 1. joulukuuta 2010 mennessä. 

 

Mihin toimiin tulisi ryhtyä? 

Tarkastajien tulee harkita, olisiko oikeasuhteista panna REACH-asetuksen ”ei tietoja, ei 

markkinoita” -vaatimukset täytäntöön välittömästi eli vaatia yritystä lopettamaan aineiden 
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valmistus ja maahantuonti siihen asti, kunnes ne on täysin rekisteröity. Tällaisia toimia 

puoltaa se, että kaksi aineista on syöpää aiheuttavia ja siksi hyvin vaarallisia ja että kaikkia 

kolmea valmistetaan tai maahantuodaan todennäköisesti suuria määriä. Toimia vastaan taas 

puhuu se, että niillä saattaa olla kohtuuttomia vaikutuksia (tehtaan sulkeminen, kunnes aineet 

on rekisteröity, mikä saattaa viedä kuukausia), sekä se, että yritys on kuitenkin toteuttanut 

joitain (vaikkakin rajallisia) toimia REACH-asetuksen noudattamiseksi.  

Jos toimitettu esirekisteröinti on virheellinen esimerkiksi kirjoitusvirheen vuoksi, aineen 

valmistuksen tai maahantuonnin jatkaminen on REACH-asetuksen 5 artiklan ”tekninen” 

rikkomus.  

Täytäntöönpanotoimien käytännön ongelmat: 

- 5 artiklan täytäntöönpano ja sen mahdolliset vaikutukset yrityksen liiketoimintaan (katso 

yllä oleva kohta). 

- Katsotaanko 1,2-dikloorietaani, kloorietyleeni ja eteeni REACH-asetuksen mukaan 

välituotteiksi? Todennäköisesti, sillä välituote määritellään REACH-asetuksessa aineeksi, 

”jota valmistetaan kemiallista prosessointia varten tai kulutetaan tai käytetään 

kemiallisessa prosessoinnissa sen muuntamiseksi toiseksi aineeksi”. Erottamattomat 

välituotteet on vapautettu REACH-asetuksen soveltamisesta. Erotettuja välituotteita ei ole 

vapautettu, mutta rekisteröijät voivat toimittaa supistetut rekisteröintitiedot, jos he pystyvät 

osoittamaan, että välituotteita käsitellään ja käytetään ainoastaan tiukasti valvotuissa 

olosuhteissa.  

- Yritys voi noudattaa asetusta myös muilla tavoilla, esimerkiksi hankkimalla 

sopimusvalmistajan, joka voi toimittaa esirekisteröinnin ”myöhässä”, tai hankkimalla 

aineet asetusta noudattavalta EU:hun sijoittautuneelta toimittajalta. Tällaiset tavat 

saattavat tosin olla epäkäytännöllisiä yrityksen kannalta. 

- Yhden aineen (kloori) esirekisteröinti on turha, sillä yritys ei valmista eikä maahantuo sitä. 

Tämä ei riko REACH-asetusta, sillä esirekisteröinti on vapaaehtoista. Yrityksen kannattaa 

kuitenkin varmistaa, että kloorin toimittaja täyttää REACH-asetuksen mukaiset 

velvoitteensa, sillä muuten kloorin toimitus yritykseen vaarantuu.  

 

 

12.7 Aineita toimittava kemikaalien valmistaja 

 

Edellisessä esimerkkitapauksessa esitelty kemikaalien valmistaja toimittaa osan 

valmistamastaan 1,2-dikloorietaanista suoraan Euroopan markkinoille. Pyydät saada nähdä 

yrityksen aineesta laatiman käyttöturvallisuustiedotteen varmistaaksesi, että se on REACH-

asetuksen vaatimusten mukainen. 
 

Käyttöturvallisuustiedote tuodaan nähtäväksi. Yritys myöntää, että käyttöturvallisuustiedote 

toimitetaan asiakkaille pyynnöstä ja on luettavissa yrityksen verkkosivuilla, mutta sitä ei 

toimiteta asiakkaille rutiininomaisesti.  
 

Käyttöturvallisuustiedotetta tarkastellessasi huomaat, että siinä on vaaditut 16 otsaketta mutta 

se on selvästi laadittu Yhdysvaltain markkinoille (työperäisen altistumisen raja-arvot ovat 

Yhdysvaltojen mukaiset, ja tiedotteessa viitataan Yhdysvaltojen lainsäädäntöön). Aine on 

luokiteltu väärin (kohta 2), sillä sen syöpää aiheuttavaa ominaisuutta ei ole mainittu. Kiinnität 

huomiota myös kohdan 8 riskinhallintatietoihin, joissa todetaan, että käyttäjien tulisi käyttää 

”käsineitä” ja ”asianmukaista hengityssuojainta”, mutta ei anneta tarkempia tietoja.  
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Esimerkkitapauksen tarkoitus: 

- Keskitytään toimitukseen (käyttöturvallisuustiedotetta koskeviin säännöksiin) sekä siihen, 

vastaavatko käyttöturvallisuustiedotteen muoto ja sisältö REACH-asetuksen liitteen II 

vaatimuksia.  

- Pohditaan sitä, milloin käyttöturvallisuustiedote tulee toimittaa vastaanottajille. 

 

Toiminnanharjoittajat: 

- Kemikaalien valmistaja (toimittajana) 

 

Rikkomukset: 

- REACH-asetuksen 31 artiklan 1 kohta, sillä käyttöturvallisuustiedotetta ei ole laadittu 

liitteen II mukaisesti. Tiedotteessa on muun muassa seuraavat puutteet: 

- Siinä ei anneta EU:n markkinoiden mukaisia työperäisen altistumisen raja-arvoja 

eikä muita tietoja, kuten lainsäädäntöä koskevia tietoja (tiedote sisältää vain 

Yhdysvaltoja koskevia arvoja ja tietoja, joista ei ole hyötyä kotimaansa 

lainsäädäntöä noudattaville jatkokäyttäjille). 

- Sen tiedot ovat puutteellisia ja virheellisiä: aine on luokiteltu väärin ja 

riskinhallintatiedoissa on puutteita (niissä tulisi määrittää esimerkiksi käytettävien 

henkilönsuojainten tyyppi).  

- REACH-asetuksen 31 artiklan 1 kohta, sillä käyttöturvallisuustiedotetta ei ole toimitettu 

vastaanottajille (se on saatavilla vain pyynnöstä ja yrityksen verkkosivuilla). 

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava vastaanottajalle (sähköisesti tai 

paperimuodossa) ennen aineen ensimmäistä toimitusta tai sen yhteydessä.  

- Jos käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 2 annetaan virheellisiä luokitustietoja, on 

todennäköistä, etteivät CLP-asetuksen mukaiset luokitus- ja merkintävaatimuksetkaan 

täyty.  

 

Mihin toimiin tulisi ryhtyä? 

Tarkastajat voisivat harkita myös täytäntöönpanovaltuuksien käyttöä, sillä 

käyttöturvallisuustiedotetta ei toimiteta vastaanottajille rutiininomaisesti, ja jos se toimitetaan 

(tai he löytävät sen yrityksen verkkosivuilta), siinä ei ole asianmukaisia riskinhallintatietoja 

eikä siinä mainita aineen syöpää aiheuttavia ominaisuuksia.  

 

Täytäntöönpanotoimien käytännön ongelmat: 

- Täytäntöönpanotoimiin ryhtymistä käyttöturvallisuustiedotteen muotoa koskevien 

virheiden, kuten otsakkeiden virheellisen järjestyksen, vuoksi ei pidetä niin tärkeänä kuin 

täytäntöönpanotoimiin ryhtymistä sisältövirheiden, kuten tiedon puutteellisuuden, vuoksi. 

- Esimerkkitapauksessa pyritään korostamaan joitakin käyttöturvallisuustiedotteiden yleisiä 

virheitä, kuten riskihallintatietojen yleisluonteisuutta ja tarkkuuden puutetta, virheellisiä 

luokitustietoja ja muille markkinoille laadittujen käyttöturvallisuustiedotteiden käyttämistä 

EU:ssa sellaisenaan ilman muutoksia. 

- Yleinen harhakäsitys on, että käyttöturvallisuustiedotteet voidaan tuoda saataville vain 

verkkoon tai toimittaa asiakkaalle pyynnöstä. REACH-asetuksen mukaan 

käyttöturvallisuustiedote on ”toimitettava” vastaanottajalle. Tämä on ennakoiva 
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velvollisuus, jolla varmistetaan, että toimitusketjun seuraavat toimijat saavat tärkeät 

turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä koskevat tiedot.  

- Toimitusketjun jokaisen toimittajan on noudatettava 31 artiklan ja liitteen II vaatimuksia. 

Vaikka oman toimittajan toimittamat tiedot ovat varmasti avuksi ja toimivat hyvänä 

perustana käyttöturvallisuustiedotteen laatimisessa, jokainen toimittaja on kuitenkin itse 

vastuussa eteenpäin toimittamansa käyttöturvallisuustiedotteen sisältämien tietojen 

oikeellisuudesta. 
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Liite 1 – REACH-asetuksen / kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin prosessikaavio 

 

 

REACH-asetus Neuvoston direktiivi 98/24/EY tai kansalliset ohjeet 

Loppu. Noudata kemikaaliarviointia 
koskevaa olemassa olevaa 
kansallista lansäädäntöä tai 

4 artiklaa. 

Ehdotettua käyttöä ei sallita.  
Käyttäjän on muutettava 

ehdotettua käyttöä, jos hän 
haluaa jatkaa. Käyttäjän tulee joko 1) hakea lupaa 

tai 2), jos lupa on jo hankittu 
aiemmin toimitusketjussa, ilmoittaa 
käytöstä ECHAlle. Luvan ehtoja on 

noudatettava. 

 

1 
Soveltaminen 

2 ja 3 artikla (REACH) 

Sovelletaanko REACH-asetusta? 
2 

Rajoitukset 
67 artiklan 1 kohta 
(REACH), 9 artikla 

Liittyykö ehdotettuun 
käyttöön rajoitus tai kielto? 

 

3 
Lupa 

56 artiklan 1 kohta (REACH) 

Edellyttääkö ehdotettu käyttö lupaa? 

 

 

5 

Kemikaaliarvioinnin tekeminen 
tai tarkistaminen 

4 artikla 

Ota huomioon REACH-asetuksen ja 
direktiivin 98/24/EY seuraavat 

vaatimukset: 

JOKO: 
1) Käyttäjän on laadittava 

kemikaaliturvallisuusraportti 
asianmukaisten riskinhallinta-

toimenpiteiden tunnistamiseksi ja 
soveltamiseksi. Jos raporttia ei 
tarvita, käyttäjän on pohdittava 

käyttöä asianmukaisten 
toimenpiteiden tunnistamiseksi ja 
soveltamiseksi. 2) Käyttäjän on 

ilmoitettava tarvittaessa ECHAlle. 
TAI:  3) Käyttäjä voi ilmoittaa 

käytöstä toimittajalle, jotta käytöstä 
tehtäisiin tunnistettu käyttö. 

Jos jokin REACH-asetuksen 
mukaisista 

riskinhallintatoimenpiteistä 
katsotaan sopimattomaksi, syyt 

tulee kirjata arviointiin ja käyttäjän 
tulee ilmoittaa asiasta toimittajalle. 

Noudata luvan ehtoja ja alenna 
altistumistaso niin alhaiseksi kuin se 

on teknisesti ja käytännössä 
mahdollista 

(60 artiklan 10 kohta). 

 

 

4 
Altistumisskenaarion mukainen 

käyttö 37 artiklan 4 kohta ja 
38 artiklan 1 kohta (REACH) 

Onko käyttö tunnistettu käyttö, joka 
täyttää altistumisskenaarion edellytykset 

tai jossa noudatetaan toimittajan neuvoja? 

Voidaanko altistuminen estää 
(esimerkiksi korvaamalla)? 

Selvitä kaikki asianmukaiset riskinhallintatoimenpiteet 
käyttöturvallisuustiedotteesta tai käyttäjän omasta 

kemikaaliturvallisuusraportista. 

Määritä mahdolliset muut kemiallisia tekijöitä koskevan 
direktiivin ja syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia 

tekijöitä koskevan direktiivin sekä kansallisten ohjeiden 
vaatimat toimenpiteet. 

7 Hallintatoimenpiteiden hierarkia 
5 ja 6 artikla 

Sovella yllä kohdassa 5 määritettyjä 
hallintatoimenpiteitä 5 ja 6 artiklan 

mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä. 

Erityisesti 

Onko olemassa asianmukaisia 
työperäisen altistumisen raja-arvoja? 

Vaatiiko käyttö lupaa? 

Altistaako käyttö syöpää / perimän muutoksia 
aiheuttaville tekijöille? 

Korvaa turvallisemmalla vaihtoehdolla. 
Jos sekin on vaarallinen, 

palaa vaiheeseen 1.  

Altistaako käyttö 
astmaa aiheuttaville tekijöille? 

 

13 
Kuule 35 artikla (REACH), 11 artikla 

(kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi) 

Pidä työntekijät ja heidän edustajansa 

ajan tasalla. 

8 
Hyvän käytännön periaatteet  

5 artikla 

Vastaavatko sovelletut hallintatoimenpiteet  
hyvän käytännön periaatteita? 

Tarkista 
riskinarviointia 

ja palaa vaiheeseen 6. 

9 
Kansallisten ohjeiden sekä kemiallisia 

tekijöitä koskevan direktiivin ja 
syöpää ja perimän muutoksia 
aiheuttavia tekijöitä koskevan 
direktiivin muut vaatimukset  

Noudata kansallisten ohjeiden 
ja 7–11 artiklan muita vaatimuksia 

(esim. ylläpito), jos näitä ei ole vielä käsitelty 
vaiheissa 5 ja 6. 

 

6 

Hallintatoimenpiteiden 
soveltaminen/täytäntöönpano 

37 kohdan 5 alakohta, 38 kohdan 
1 alakohta (REACH), 6 artikla 

Sovella / pane täytäntöön kaikki kemikaalin 
riskinarvioinissa määritetyt hallintatoimenpiteet ja 

varmista niiden tehokas käyttö. 

 

10 
Kirjaa 37 artiklan 7 kohta (REACH), 

8 artikla 

Kirjaa arviointi (ja tarvittaessa 

kemikaaliturvallisuusraportti). 

 

11 
Säilytä tiedot 36 artikla (REACH), kemiallisia 

tekijöitä koskeva direktiivi ja syöpää ja perimän 

muutoksia aiheuttavia tekijöitä koskeva direktiivi 

Säilytä tiedot REACH-asetuksen ja kansallisten 

määräaikojen mukaisesti. 

 

12 
Tarkista 37 artiklan 7 kohta (REACH), 4 artikla 

(kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi) 

Tarkista riskinarvointia (ja mahdollista 

kemikaaliturvallisuusraporttia) säännöllisesti. 

Noudata syöpää ja perimän 
muutoksia aiheuttavia 

tekijöitä koskevan direktiivin 
muita vaatimuksia. 

Toteuta toimia 
työperäisen altistumisen 

raja-arvojen 
noudattamisen 

varmistamiseksi. 

Noudata syöpää ja perimän 
muutoksia aiheuttavia 

tekijöitä koskevan direktiivin 
muita vaatimuksia. 

EI 

EI 

EI 

KYLLÄ 

EI 

JA 

KYLLÄ 

KYLLÄ 

KYLLÄ 

KYLLÄ 

EI 

KYLLÄ 

KYLLÄ 

KYLLÄ 
KYLLÄ 

KYLLÄ 

EI 
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Liite 2 – Sanasto 

Tässä oppaassa käytetään monia termejä, ilmauksia ja lyhenteitä, joilla on erityinen merkitys 

REACH-asetuksen yhteydessä. Osa termien määritelmistä perustuu lainsäädäntöön ja 

REACH-asetuksen 3 artiklaan. 

 

 
Aine: alkuaine ja sen yhdisteet sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa 

valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat 
lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan 
erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta. 
 
Aineet, joka eivät täytä enää polymeerin määritelmää: Joukko aineita, jotka laskettiin ennen 

polymeereiksi (ja jotka eivät siksi sisältyneet EINECS-luetteloon) ja joita ei ilmoitettu alkuperäisen 
NONS-lainsäädännön perusteella. Uudessa NONS-lainsäädännössä otettiin vuonna 1993 käyttöön uusi 
polymeerin määritelmä, jota nämä aineet eivät enää täytä. Niiden vapautus NONS-ilmoituksen 
tekemisestä jäi kuitenkin voimaan. Jotta aine voidaan laskea aineeksi, joka ei täytä enää polymeerin 
määritelmää (NLP), sen on pitänyt olla markkinoilla 18. syyskuuta 1981 ja 31. lokakuuta 1993 välisenä 
aikana (nämä päivämäärät mukaan luettuina). Lisäksi se on pitänyt laskea polymeeriksi EINECS-
luettelon ilmoitussääntöjen mukaan mutta ei enää direktiivin 92/32/ETY mukaan (jolla muutetaan 
direktiiviä seitsemännen kerran).  
 
Altistumisskenaario: Altistumisskenaariossa kuvataan olosuhteet, joissa ainetta voidaan käyttää 

turvallisesti (sellaisenaan tai seoksessa). Sen laativat tavallisesti valmistajat ja maahantuojat osana 
vaarallisten aineiden tai vähintään 10 tonnia vuodessa tuotettavien tai maahantuotavien aineiden 
rekisteröintiasiakirja-aineistoa. Altistumisskenaario kattaa kaikki aineen elinkaaren vaiheet tuotannosta 
hävittämiseen asti. Se toimitetaan toimitusketjussa eteenpäin käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä. 
Seoksen käyttöturvallisuustiedotteessa voi olla liitteenä altistumisskenaario seoksesta, sen sisältämistä 
yksittäisistä vaarallisista aineista tai molemmista.  
 
Artikla: REACH-asetuksen oikeudellinen vaatimus, esimerkiksi 31 artikla, jossa vaaditaan vaarallisiksi 

luokiteltujen aineiden tai seosten toimittajia toimittamaan vastaanottajille käyttöturvallisuustiedotteen.  
 

Arviointi: Useat erilaiset prosessit, joilla Euroopan kemikaalivirasto ja toimivaltaiset viranomaiset 

voivat varmistaa rekisteröintitietojen virheettömyyden ja laadun. REACH-asetuksessa säädetään 
monista erilaisista arvioinneista:  
 

- Kaikille rekisteröintiasiakirja-aineistoille tehdään automaattinen täydellisyystarkastus sen 

varmistamiseksi, että aineisto sisältää kaikki tarvittavat tiedot. Täydellisyystarkastuksessa ei 
arvioida tietojen laatua ja soveltuvuutta. 

- Vaatimustenmukaisuuden tarkastuksessa arvioidaan yrityksen toimittamien tietojen laatu. 

Kemikaalivirasto tekee tarkastuksen asiakirja-aineiston satunnaisotokselle, joka kattaa 

vähintään viisi prosenttia kunkin tonnimäärän osalta vastaanotetuista asiakirja-aineistoista.  
- Testausehdotusten arviointi (asiakirja-aineiston arviointi): Rekisteröijät tekevät suurina 

tonnimäärinä (vähintään 100 tonnia vuodessa) rekisteröitävien aineiden osalta ehdotuksen, 
jossa määritetään vakiotestien luettelosta ne eläimillä tehtävät testit, joita rekisteröijät pitävät 

tarpeellisina. Kemikaalivirasto arvioi testausehdotukset tarpeettomien eläinkokeiden 

välttämiseksi.  
- Aineen arviointi: Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset tekevät arvioinnin aineista, jotka on 

asetettu etusijalle mahdollisia sääntelytoimia varten, koska niihin liittyy vaarallisten 
ominaisuuksien vuoksi riski. Arvioinnin tärkeä sääntelyllinen tulos voisi olla rajoitusten 
asettaminen aineen valmistukselle, toimittamiselle ja käytölle. Aineen arviointi saattaa myös 
johtaa siihen, että aine lisätään ensisijaisten luvanvaraistettavien aineiden luetteloon, tai 
ehdotukseen aineen luokituksen ja merkintöjen muuttamisesta.  

 
CAS: Chemical Abstracts Service, joka on American Chemical Societyn jaosto. CAS ylläpitää kattavaa 

luetteloa kemiallisista aineista. Jokaiselle CAS-rekisteriin kirjatulle aineelle annetaan CAS-
rekisterinumero (katso ’CAS-numero’).  
 
CAS-numero: Chemical Abstracts Service -viitenumero, joka on kemikaalin yksilöllinen numeerinen 

tunniste. Numero koostuu enintään yhdeksästä numerosta, jotka on jaettu väliviivoilla kolmeen ryhmään. 
Numeron ensimmäisessä osassa vasemmalta lähtien on enintään kuusi numeroa, toisessa osassa 
kaksi numeroa ja kolmannessa osassa yksi tarkistenumero.  
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CLP-asetus: asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 

pakkaamisesta. 
 
CMR: syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen.  
 
DMEL: Johdettu vähimmäisvaikutustaso, joka on eräs kemikaaliturvallisuusarvioinnin yhteydessä 

määritettävä altistumisen raja-arvo. Kun DNEL-arvoa ei voida määrittää (ei ole olemassa ”turvallista” 
altistumistasoa), DMEL-arvoa käytetään ilmaisemaan altistumistasoa, josta aiheutuu ihmisen terveydelle 
lievä, mahdollisesti teoreettinen riski, joka voidaan katsoa hyväksyttäväksi riskiksi.  
 
DNEL: Johdettu vaikutukseton altistumistaso, joka on eräs kemikaaliturvallisuusarvioinnin yhteydessä 

määritettävä altistumisen raja-arvo. DNEL-arvo on aineen altistumistaso, jota pienemmän altistumisen ei 
oleteta aiheuttavan haittavaikutuksia ihmisten terveydelle. Se on siis altistumistaso, jota suuremmalle 
tasolle ihmisiä ei saisi altistaa.  
 

ECHA: Euroopan kemikaalivirasto. Euroopan kemikaalivirasto on EU:n uusi virasto, joka sijaitsee 

Helsingissä. Se perustettiin REACH-asetuksella hallinnoimaan ja toteuttamaan asetuksen teknisiä, 

tieteellisiä ja hallinnollisia näkökohtia. Kemikaalivirasto tuo merkittävän muutoksen aiempaan 

kemikaalilainsäädäntöön (esimerkiksi biosidivalmisteita, torjunta-aineita ja uusien kemikaalien 
ilmoittamista koskevan lainsäädännön osalta), sillä aineiden rekisteröinnit toimitetaan nyt kansallisen 

viranomaisen sijaan EU:n virastoon. Lisätietoja kemikaalivirastosta saa sen omilta verkkosivuilta.  
 
EC-numero: Kemikaalin numeerinen tunniste. EU:n aiempaan kemikaalien sääntelyjärjestelmään 

kuuluneista kolmesta eurooppalaisesta aineluettelosta (EINECS, ELINCS ja NLP-luettelo) käytetään 
yhdessä nimitystä EY-luettelo. EY-luettelon perusteella aineille määritellään tunnisteeksi EC-numero. 
EC-numerot löytyvät Euroopan kemikaalitietojärjestelmän verkkosivuilta.  
 
Ehdotettujen aineiden luettelo: Erityistä huolta aiheuttavien aineiden luettelo, josta valitaan aineita 

sisällytettäviksi liitteeseen XIV (luvanvaraisten aineiden luettelo). Ehdotettujen aineiden luettelo 

laaditaan 59 artiklan mukaisesti, ja Euroopan kemikaalivirasto ylläpitää sitä verkkosivuillaan. 
 
EIES: Sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä. Yleinen termi, jolla tarkoitetaan mitä tahansa järjestelmää, 

jonka kautta REACH-asetusta ja sen täytäntöönpanoa koskevia tietoja voidaan jakaa sähköisesti eri 
viranomaisten välillä. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi RAPEX ja ICSMS.  
 
Ei tietoja, ei markkinoita: tämä viittaa REACH-asetuksen keskeiseen säännökseen (5 artikla), jonka 

mukaan aineita (sellaisenaan, seoksissa tai tarkoituksellisesti esineistä vapautettuina) ei saa valmistaa, 
tuoda maahan tai toimittaa, ellei niitä ole rekisteröity tai esirekisteröity, kun sitä edellytetään.  
 
Erityistä huolta aiheuttava aine: Vakavia seurauksia aiheuttava aine, jolla on vaarallisia 

ominaisuuksia, kuten pysyvyys ympäristössä tai syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja 
lisääntymiselle vaarallisia ominaisuuksia, tai aine, joka aiheuttaa yhtä suurta huolta kuin CMR-aineet 
sekä PBT- ja vPvB-aineet. Jos aine täyttää tietyt perusteet ja REACH-asetuksesta vastaavat kansalliset 
viranomaiset asettavat sen etusijalle, se voidaan lisätä luvanvaraisiksi ehdotettujen aineiden luetteloon 
(josta se saatetaan valita lisättäväksi REACH-asetuksen liitteeseen XIV).  
 
Esine: Tuote, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen 

käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Esineisiin lasketaan niin yksinkertaiset 
esineet, kuten kupit, vaatteet ja huonekalut, kuin monimutkaisetkin esineet, kuten tietokoneet ja autot. 
Joitakin tuotteita, kuten kynttilät, on vaikea luokitella. Perusteluja on puolesta ja vastaan. Jotkin esineet, 
esimerkiksi maalipurkki, voivat myös toimia aineiden tai seosten pakkauksina ja säilytysastioina. 
Tähänkin liittyy rajatapauksia, joista hyvä esimerkki ovat kosteuspyyhetyyppiset tuotteet.  
 

Esirekisteröinti: Aineen mahdollinen rekisteröijä toimittaa tiettyjä tietoja kemikaalivirastoon. 

Esirekisteröinti ei ole REACH-asetuksen mukaan pakollinen, mutta rekisteröijä voi esirekisteröinnin 
voimassa ollessa siirtää varsinaisen rekisteröinnin toimittamista yhteen kolmesta pidennetystä 
määräajasta (vuoteen 2010, 2013 tai 2018 valmistetusta tai maahantuodusta tonnimäärästä ja aineen 
vaarallisista ominaisuuksista riippuen). Esirekisteröinti piti toimittaa 1. kesäkuuta 2008 ja 1. joulukuuta 
2008 välisenä aikana, joten määräaika on jo umpeutunut. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin toimijat, 
jotka valmistavat tai maahantuovat ainetta vähintään yhden tonnin vuodessa ensimmäistä kertaa 
1. päivän joulukuuta 2008 jälkeen. He voivat yhä esirekisteröidä aineita sillä edellytyksellä, ettei aineen 
rekisteröintimääräaika ole vielä umpeutunut. Esirekisteröinti koskee vain vaiheittain rekisteröitäviä 
aineita.  
 
ESIS: Euroopan kemikaalitietojärjestelmä. ESIS on Euroopan kemikaalitoimiston kehittämä 

tietotekniikkajärjestelmä, jossa on paljon tietoa kemikaaleista, muun muassa seuraavista asioista: 
 

- EINECS (Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo) 

http://echa.europa.eu/home_en.asp
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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- ELINCS (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo) 

- NLP (aineet, joka eivät täytä enää polymeerin määritelmää) 

- HPV-kemikaalit (suuren tuotantomäärän kemikaalit) ja LPV-kemikaalit (pieninä määrinä 
tuotettavat kemikaalit), EU:n tuottajien ja maahantuottajien luettelot mukaan luettuina 

- muun muassa luokitus ja merkintä, vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat lausekkeet 
sekä vaarallisuus. 

 
ICSMS: Sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä, jonka kautta viranomaiset eri puolilla EU:ta vaihtavat 

keskenään tuoteturvallisuusasioihin liittyviä tietoja. ICSMS koostuu suljetusta ja julkisesta alueesta. 
Suljettu alue on tarkoitettu markkinavalvontaviranomaisten, tulliviranomaisten ja Euroopan komission 
käyttöön. Se sisältää tietoja muun muassa tuotteista, testituloksista ja toteutetuista 
täytäntöönpanotoimista. Julkinen alue taas on tarkoitettu kuluttajien ja valmistajien käyttöön ja sisältää 
muun muassa virallista tietoa vaarallisista tuotteista sekä vapaaehtoisista takaisinvedoista. 
 

Ilmoitus: Tiettyjen tietojen toimittaminen Euroopan kemikaalivirastoon REACH-asetuksen 

vaatimusten mukaisesti. REACH-asetuksen mukaan toimitusketjun toimijoiden on toimitettava tietyissä 
olosuhteissa seuraavanlaisia ilmoituksia: 
 

- esineiden sisältämiä aineita koskeva ilmoitus 

- luokitusta ja merkintöjä koskeva ilmoitus 

- tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä käytettäviä aineita koskeva 
ilmoitus 

- jatkokäyttäjän tekemä ilmoitus toimitusketjun aiemmalle toimijalle myönnetyn luvan ehtojen 
mukaisesta käytöstä 

- jatkokäyttäjän tekemä ilmoitus käytön aloittamisesta uudelleen. 
 
Ilmoituksella voidaan tarkoittaa myös NONS-asetuksen mukaista aineiden ilmoittamista.  
 
Jakelija: Yhteisön alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ainoastaan varastoi ja 

saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai seoksessa, kolmansien osapuolten puolesta. Määritelmä 
sisältää muun muassa vähittäismyyjät.  
 
Jatkokäyttäjä: Unionin alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole valmistaja eikä 

maahantuoja ja joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa omassa teollisessa tai 
ammatillisessa toiminnassaan eli työtoiminnassa. Jatkokäyttäjiä on kolmea tyyppiä (vaikka tätä ei 
määritetä lainsäädännössä):  
 

- Toimitusketjua jatkavat käyttäjät, esimerkiksi formuloijat ja täyttäjät, jotka ovat myös toimittajia 
REACH-asetuksen mukaan. Myös jälleentuojat, jotka vapautetaan jälleentuotujen aineiden 
rekisteröinnistä (katso yllä), katsotaan jatkokäyttäjiksi REACH-asetuksen mukaan. 

- Toimijat, jotka käyttävät ja/tai kuluttavat ainetta toiminnassaan, esimerkiksi esineiden tuottajat 
(loppukäyttäjät). 

- Yksinomaisen edustajan piiriin kuuluvat maahantuojat. 
 
REACH-asetuksen mukaisessa määritelmässä todetaan selvästi, että jakelijat ja kuluttajat eivät ole 
jatkokäyttäjiä.  
 
Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointi tehdään kaikista rekisteröidyistä aineista, 

joita valmistetaan tai maahantuodaan vähintään 10 tonnia vuodessa. Siinä tulisi ottaa huomioon aineen 
kaikki tunnistetut käytöt sellaisenaan (merkittävät epäpuhtaudet ja lisäaineet mukaan luettuina), 
seoksessa tai esineessä. Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on käsiteltävä valmistuksesta tuloksena 
olevan aineen elinkaaren kaikkia vaiheita ja tunnistettuja käyttöjä. Siinä on verrattava aineen mahdollisia 
haittavaikutuksia tunnettuun tai kohtuullisesti ennakoitavissa olevaan ihmisen ja ympäristön 
altistumiseen kyseiselle aineelle ottaen huomioon käytössä olevat ja suositellut riskinhallintatoimenpiteet 
ja toimintaolosuhteet. 
 
Kemikaaliturvallisuusraportti: Kemikaaliturvallisuusraportti on laadittava kaikista rekisteröitävistä 

aineista, joiden määrä on vähintään 10 tonnia vuodessa rekisteröijää kohti. Siinä dokumentoidaan 
kemikaaliturvallisuusarviointi (katso ’kemikaaliturvallisuusarviointi’). 
 
Kemikaalivirasto: Euroopan kemikaalivirasto (katso ’ECHA’).  
 
Käyttö: prosessointi, formulointi, kulutus, varastointi, säilytys, käsittely, täyttäminen pakkauksiin, siirto 

pakkauksesta toiseen, sekoittaminen, esineen tuotanto tai mikä tahansa muu käyttäminen. 
 
Käyttöolosuhteet: altistumisskenaariossa kuvatut toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet.  
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Käyttöturvallisuustiedote (joskus valmistajan käyttöturvallisuustiedote): Asiakirja, jolla annetaan 

toimitusketjussa turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä koskevia tietoja aineesta tai seoksesta. REACH-
asetuksen mukaan CLP-asetuksessa ”vaaralliseksi” luokitellun aineen ja seoksen toimittajan on 
toimitettava vastaanottajille käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja aineen tai 
seoksen vaarallisista ominaisuuksista (vaaroista), turvallisesta käsittelystä ja käytöstä sekä siitä, miten 
hätätilanteissa toimitaan. Käyttöturvallisuustiedotteen laadinnassa on noudatettava REACH-asetuksen 
liitettä II, joka sisältää ohjailevia vaatimuksia tiedotteen muodosta ja sisällöstä. 
 
Liite II: REACH-asetuksen liite II, joka sisältää käyttöturvallisuustiedotteiden muotoa ja sisältöä 

koskevat vaatimukset. 
 
Liite XIV: REACH-asetuksen liite XIV, jossa luetellaan kaikki luvanvaraiset aineet. Liitteen XIV 

sisältämien aineiden käyttö ja saattaminen markkinoille käyttöön on kielletty ”lopetuspäivästä” lähtien, 
paitsi jos kyseiselle käytölle on myönnetty lupa tai aine on vapautettu lupavaatimuksesta. 
 
Liite XVII: REACH-asetuksen liite XVII, jossa luetellaan kaikki aineet, joihin liittyy rajoitus, sekä REACH-

asetuksen mukaiset rajoitusehdot.  
 
Luokitus: Luokitus on prosessi, jossa aine tai seos määritellään vaarallisten ominaisuuksiensa 

perusteella kuuluvaksi yhteen tai useampaan vaaraluokkaan CLP-asetuksessa vahvistettujen 
luokitteluperusteiden mukaisesti. Jos aine ei ole näiden perusteiden mukaan vaarallinen, sitä ei 
luokitella.  
 
Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö: Luonnollinen henkilö on yksittäinen henkilö. Termi kattaa 

itsenäiset ammatinharjoittajat, liikkeenharjoittajat ja avoimen yhtiön yhtiömiehet. Oikeushenkilö ei ole 
yksittäinen henkilö vaan yhteisö, jolla on oikeushenkilön asema, esimerkiksi osakeyhtiö, säätiö tai 
hyväntekeväisyysjärjestö. 
 
Lupa: REACH-asetuksen mukaan erityistä huolta aiheuttavien aineiden käytölle ja markkinoille 

saattamiselle voidaan asettaa lupavaatimus. Tällaiset aineet luetellaan REACH-asetuksen liitteessä 
XIV. Niitä ei saa saattaa markkinoille tai käyttää ilman lupaa. Lupavaatimuksella varmistetaan, että 
tällaisten aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ovat riittävän hyvin hallinnassa tai sosioekonomiset hyödyt 
ylittävät ne. Vaihtoehtoisten aineiden tai tekniikoiden analysointi on keskeinen osa lupaprosessia. 
 
Maahantuoja: Unionin alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka vastaa 

maahantuonnista. REACH-asetuksessa maahantuojalla tarkoitetaan siis toimijaa, joka tuo tuotteita EU:n 
ulkopuolelta. Toisesta EU:n jäsenvaltiosta tai ETA- ja EFTA-maasta (Islanti, Liechtenstein ja Norja) 
saatuja tuotteita ei siis katsota REACH-asetuksen mukaan maahantuoduiksi. Tuotantoketjun 
maahantuojan määrittäminen voi olla vaikeaa, varsinkin kun toimintaan osallistuu erilaisia 
rahdinkäsittelijöitä ja tulliasioitsijoita. Monimutkaisissa tilanteissa teollisuuden vastuulla on määrittää, 
kuka tuotantoketjussa toimii maahantuojana. Maahantuojan määrittäminen voi perustua useisiin 
tekijöihin, kuten siihen, kuka vastaa tulliselvityksistä ja onko varsinainen maahantuoja vain palkannut 
yrityksen kuljettamaan tuotteet.  
 
Maahantuonti: fyysinen tuominen yhteisön tullialueelle.  
 
Markkinoille saattaminen: Toimittaminen tai tarjoaminen kolmannelle osapuolelle joko maksua 

vastaan tai maksutta. Maahantuonti sisältyy määritelmään, joten sitä pidetään markkinoille 
saattamisena. Tarkastajien tulisi huomata, että REACH-asetuksen mukainen markkinoille saattamisen 
määritelmä eroaa monista muista EU:n direktiiveistä ja asetuksista. Tämä johtuu siitä, ettei markkinoille 
saattaminen rajoitu ensimmäiseen kertaan, jolloin tuotetta toimitetaan tai tuodaan saataville. REACH-
asetuksen mukaan markkinoilla saattamista voi tapahtua toimitusketjun joka vaiheessa.  
 
Monomeeri: Aine, joka pystyy muodostamaan kovalenttisidoksellisia jaksoja muiden samanlaisten tai 

erilaisten molekyylien kanssa tietyssä prosessissa, jossa on polymeerin muodostumiselle soveltuvat 
olosuhteet. Katso myös ’polymeeri’. 
 
Olemassa olevia aineita koskeva asetus: Neuvoston asetus (ETY) N:o 793/93 olemassa olevien 

aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta. Tämä on yksi REACH-asetuksella korvatuista EU:n 
säädöksistä. 
 
PBT: Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. REACH-asetuksen liitteessä XIII määritetään perusteet 

hitaasti hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten aineiden eli ympäristölle hyvin vaarallisten aineiden 
tunnistamiseksi. PBT-aineet ovat erityistä huolta aiheuttavia aineita, ja ne voidaan siksi sisällyttää 
ehdotettujen aineiden luetteloon ja REACH-asetuksen liitteeseen XIV. 
 
Pk-yritykset: mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 

2003 annetussa komission suosituksessa määritellyt pienet ja keskisuuret yritykset. 
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Polymeeri: Aine, joka koostuu molekyyleistä, joille on ominaista yhden tai useamman tyyppisten 

monomeeriyksikköjen muodostama jakso. Näiden molekyylien on moolimassan suhteen jakaannuttava 
useisiin eri moolimassaluokkiin siten, että erot johtuvat pääasiassa monomeeriyksikköjen lukumäärien 
eroista. Polymeeri koostuu seuraavasti: 
 

- Sen massasta suurempi osa koostuu molekyyleistä, joissa on vähintään kolme 
monomeeriyksikköä, jotka ovat kovalenttisesti sitoutuneet vähintään yhteen toiseen 
monomeeriyksikköön tai muuhun lähtöaineeseen. 

- Sen massasta pienempi osa koostuu keskenään samanpainoisista molekyyleistä. 
 
Tässä määritelmässä ’monomeeriyksiköllä’ tarkoitetaan polymeerissä esiintyvää monomeerin 
reagoinutta muotoa. Katso myös ’monomeeri’.  
 
Päärekisteröijä: yritys, joka toimittaa rekisteröintitiedot kemikaalivirastoon yhteisrekisteröinnin muiden 

jäsenten puolesta.  
 
Rajoitus: aineen valmistusta, maahantuontia, toimitusta tai käyttöä (sellaisenaan, seoksessa tai 

esineessä) koskeva ehto tai kielto. 
 
RAPEX: Kaikkia vaarallisia kulutustuotteita (paitsi elintarvikkeita, lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita) 

koskeva EU:n nopea hälytysjärjestelmä. RAPEX mahdollistaa jäsenvaltioiden välillä yhteyspisteiden ja 
komission kautta toteutettavan nopean tiedonvaihdon toimenpiteistä, joilla on pyritty estämään ja 
rajoittamaan sellaisten tuotteiden markkinoille saattamista ja käyttöä, jotka aiheuttavat vakavan riskin 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. 
 
REACH: asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 

rajoituksista.  
 

REACH-IT: Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämä keskustietojärjestelmä, jonka avulla ECHA, 

jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja teollisuus hallitsevat REACH-prosesseja. REACH-IT on 
myös yritysten ensisijainen kanava tietojen (esimerkiksi rekisteröintiasiakirja-aineistojen ja 

lupahakemusten) toimittamiseen kemikaalivirastoon.  
 
Rekisteröijä: aineen valmistaja tai maahantuoja tai esineen tuottaja tai maahantuoja, joka hakee aineen 

rekisteröintiä. 
 
Rekisteröinti: teknisten asiakirjojen ja tarvittaessa kemikaaliturvallisuusraportin toimittaminen Euroopan 

kemikaalivirastoon aineesta, jota valmistetaan Euroopan unionissa tai tuodaan sinne vähintään yksi 

tonni vuodessa.  
 
RIPE: REACH-asetuksen täytäntöönpanon tietoportaali. Jotta REACH-IT-tietoja haettaessa ei tarvitse 

aina ottaa yhteyttä kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin, Euroopan kemikaalivirasto on perustanut 

toisen järjestelmän nimeltä RIPE. Järjestelmän avulla täytäntöönpanoviranomaiset pääsevät suoraan 
käyttämään monia REACH-IT-portaalin tietoja, noin 80:tä prosenttia omaa maataan koskevista tiedoista. 
RIPE on verkkopohjainen, tunnistevälinettä vaativa järjestelmä. 
  
Riskinhallintatoimenpiteet: aineen hallintastrategiaa kuvaavat toimenpiteet, joilla vähennetään aineen 

päästöjä ja aineelle altistumista ja tätä kautta myös ihmisen terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa 
riskiä. 
 
Seos: seos tai liuos, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta.  
 
Sopimusvalmistaja: Valmistaja, joka tavallisesti tuottaa ainetta toisen yrityksen pyynnöstä. Aineen 

rekisteröintivelvoite jää todennäköisesti EU:hun sijoittautuneelle sopimusvalmistajalle, sillä tämä vastaa 
aineen fyysisestä toimittamisesta EU:hun, vaikka ei olekaan käyttöluvan haltija tai aineen omistaja. 
Katso ’valmistaja’.  
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Toiminnaharjoittaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on oman asemansa vuoksi jokin 

REACH-asetukseen, kemiallisia tekijöitä koskevaan direktiiviin, syöpää ja perimän muutoksia 
aiheuttavia tekijöitä koskevaan direktiiviin tai johonkin muuhun EU:n tai kansalliseen säädökseen 
perustuva velvoite. 
 
Toimittaja: valmistaja, maahantuoja, toimittaja tai jatkokäyttäjä, joka saattaa markkinoille aineen, 

seoksen tai esineen. 
 
Toimitusketjun toimija: toimitusketjussa toimiva valmistaja, maahantuoja, toimittaja tai jatkokäyttäjä.  
 
Toimivaltainen viranomainen: jäsenvaltion perustama viranomainen tai elin, joka panee täytäntöön 

REACH-asetuksen mukaiset velvoitteet. 
 
Tonnimääräinen kynnysarvo: REACH-asetuksen eri vaatimusten määrää koskeva peruste, joka 

ilmaistaan muodossa ”X tonnia vuodessa valmistajaa/mahantuojaa kohti”. Tonnimääräinen kynnysarvo 
vaikuttaa myös vaiheittain rekisteröitävien aineiden rekisteröinnin määräaikaan. 
 
Tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD): kaikki tieteellinen kehittäminen, 

joka liittyy tuotekehitykseen, ja sellaisenaan, seoksissa tai esineissä olevan aineen jatkokehittäminen, 
jossa käytetään koelaitteistoa tai tuotantokokeita tuotantoprosessin kehittämiseksi ja/tai aineen 
käyttöalojen testaamiseksi. 
 
Ulkopuolinen edustaja: Vaikka termi on lähellä yksinomaista edustajaa, ulkopuolisella edustajalla on 

täysin eri merkitys. Ulkopuolinen edustaja voidaan nimittää toimimaan rekisteröivän yrityksen puolesta, 
jotta yrityksen nimeä ei ilmoiteta muille yrityksille, joko kaupallisista syistä tai siksi, ettei rekisteröijällä 
itsellään ole rekisteröinnin toimittamiseen vaadittavaa asiantuntemusta. Ulkopuolinen edustaja ei 
kuitenkaan ota vastuuta REACH-asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisesta.  
 
Vaiheittain rekisteröitävä aine ja muu kuin vaiheittain rekisteröitävä aine: Vaiheittain rekisteröitävä 

aine (usein ”olemassa oleva aine”) on aine, joka täyttää vähintään yhden seuraavista perusteista: 
 

- Aine sisältyy Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luetteloon 
(EINECS-luetteloon). 

- Ainetta on valmistettu EU:ssa (uudet jäsenvaltiot mukaan luettuina) vähintään yhden kerran 
REACH-asetuksen voimaantuloa edeltäneiden 15 vuoden aikana, mutta valmistaja ei ole 
saattanut sitä markkinoille kertaakaan tänä aikana (edellyttäen, että valmistajalla on tästä 
asiakirjanäyttöä). Ainetta on valmistettu esimerkiksi vain vientiin tai valmistajan omiin 
tarkoituksiin. 

- Aine ei täytä enää polymeerin määritelmää (edellyttäen, että tästä on asiakirjanäyttöä). 
 
Muut kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet (usein ”uusi aine”) kattavat kaikki aineet, jotka eivät täytä yllä 
mainittuja vaiheittain rekisteröitävän aineen perusteita ja joita ei ole muusta syystä vapautettu REACH-
asetuksen mukaisesta rekisteröinnistä. Muut kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet eivät ole 
esirekisteröintikelpoisia, joten niitä saa valmistaa tai maahantuoda vähintään yhden tonnin vuodessa 
vasta, kun ne on rekisteröity kokonaan.  
 
Valmistaja: Unionin alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa ainetta unionin 

alueella. Tarkastajien tulisi huomata, että määritelmä koskee vain aineiden valmistusta, ei seosten tai 
esineiden valmistusta. Seosten formuloijia ja esineiden tuottajia ei lasketa REACH-asetuksen mukaan 
valmistajiksi. Katso myös ’sopimusvalmistaja’.  
 
Valmiste: seoksesta aiemmin käytetty termi (katso ’seos’).  
 
Valmistus: luonnossa esiintyvien aineiden tuottaminen tai erottaminen. 
 
Valvontafoorumi: Foorumi täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi 

(’valvontafoorumi’) on tärkein järjestelmä, jolla varmistetaan yhteistyö ja tietojenvaihto koko Euroopan 
unionissa. Valvontafoorumi perustettiin REACH-asetuksella, ja sen tehtävänä on asetuksen 76 artiklan 
1 kohdan mukaan koordinoida REACH-asetuksen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien 
jäsenvaltioiden viranomaisten verkostoa. 77 artiklan 4 kohdassa valvontafoorumille osoitetaan 
seuraavat tehtävät: 
 

- hyvien toimintatapojen levittäminen ja ongelmien tuominen esiin yhteisön tasolla  
- yhdenmukaistettujen täytäntöönpanon valvontahankkeiden ja yhteisten tarkastusten 

ehdottaminen, koordinointi ja arviointi  
- tarkastajien vaihdon koordinointi  
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- täytäntöönpanon valvontastrategioiden sekä täytäntöönpanon valvonnan parhaiden 
käytäntöjen yksilöinti  

- työmenetelmien ja -välineiden kehittäminen paikallisten tarkastajien käyttöön  
- sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän kehittäminen  
- yhteyksien luominen teollisuuteen ja muihin sidosryhmiin ja tarvittaessa myös alan 

kansainvälisiin järjestöihin  
- rajoituksia koskevien ehdotusten tarkastelu lausunnon antamiseksi niiden 

toteuttamiskelpoisuudesta.  
 
Valvontafoorumiin kuuluu edustajia kaikista EU:n jäsenvaltioista sekä ETA- ja EFTA-maista (Islanti, 
Liechtenstein ja Norja). Lisätietoja on saatavilla ECHAn verkkosivustossa. Sieltä löytyvät muun muassa 
luettelo valvontafoorumin jäsenistä sekä valvontafoorumin hyväksymät ja julkaisemat asiakirjat, 
esimerkiksi kansallisia täytäntöönpanostrategioita koskeva opas ja REACH-tarkastusten 
vähimmäisperusteet. 
 
vPvB: Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä. REACH-asetuksen liitteessä XIII 

määritetään perusteet sellaisten aineiden tunnistamiseksi, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin 
voimakkaasti biokertyviä ja näin ollen hyvin vaarallisia ympäristölle. vPvB-aineet täyttävät erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden perusteet, ja ne voidaan siksi sisällyttää ehdotettujen aineiden luetteloon ja 
REACH-asetuksen liitteeseen XIV. 
 
Välituote: Välituote määritellään REACH-asetuksessa aineeksi, jota valmistetaan kemiallista 

prosessointia varten tai kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa sen muuntamiseksi 
toiseksi aineeksi. Asetuksen mukaan on olemassa kolmenlaisia välituotteita:  
 

- ’Erottamattomalla välituotteella’ tarkoitetaan välituotetta, jota ei synteesin aikana 
tarkoituksellisesti poisteta (paitsi näytteenottoa varten) laitteistosta, jossa synteesi tapahtuu. 

- ’Tuotantopaikalla käytettävällä erotetulla välituotteella’ tarkoitetaan välituotetta, joka ei täytä 
erottamattoman välituotteen kriteereitä, kun välituotteen valmistus ja toisen (toisten) aineen 
(aineiden) synteesi kyseisestä välituotteesta tapahtuu samalla tuotantopaikalla, jonka 
toiminnasta vastaa yksi tai useampi oikeushenkilö. 

- ’Kuljetettavalla erotetulla välituotteella’ tarkoitetaan välituotetta, joka ei täytä erottamattoman 
välituotteen kriteereitä ja jota kuljetetaan muiden tuotantopaikkojen välillä tai toimitetaan muille 
tuotantopaikoille. 

 
Yhteisrekisteröinti: usean yrityksen muodostama ryhmä, jonka tarkoituksena on toimittaa yhteiset 

rekisteröintitiedot.  
 
Yksinomainen edustaja: EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset, jotka valmistavat aineita, 

formuloivat seoksia tai tuottavat esineitä, eivät voi itse rekisteröidä kemikaaleja. Ne voivat kuitenkin 
yhteisestä sopimuksesta nimittää EU:hun sijoittautuneen toimijan täyttämään yksinomaisena 
edustajanaan EU:hun sijoittautuneiden maahantuojien aineiden rekisteröimistä koskevat velvollisuudet. 
Tällöin EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan kaikista EU:hun sijoittautuneista maahantuojista, 
jotka kuuluvat yksinomaisen edustajan sopimuksen piiriin, tulee jatkokäyttäjiä. Yksinomaisen edustajan 
on täytettävä myös kaikki muut REACH-asetuksessa maahantuojille asetetut velvollisuudet.  
 

 

http://echa.europa.eu/about/organisation/forum_en.asp

