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Onko meillä yhteinen
pelikenttä?
• Altistutaanko kemikaaleille työpaikoilla?
• Merkittävimmät työperäiset kemiallisiin
tekijöihin liittyvät altisteet ja altistumiset
Suomessa
• Tutkittu ”Kemikaaliriskien hallinta
kuntoon” tutkimushankkeessa (2017).

• Rekisteritietoon perustuva selvitys
kemikaaleille altistavista riskitöistä ja ammateista
3.4.2018
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Merkittävimmät työperäiset kemiallisiin tekijöihin liittyvät altisteet
ja altistumiset Suomessa
1

Lujitemuovityö, veneiden laminointi

2

Rakennusten purkutyö ja muut pölyiset
rakennustyöt

3

Metallimalmien kaivos- ja
louhostoiminnan pölyiset työt

4

5

6

styreeni, muut liuotinaineet, muovipöly ja
puupöly
kvartsi, muut rakennuspölyt, (asbestipurku
luvanvaraista, altistuminen rajoitettu)
kvartsi, asbesti, nikkeli, dieselpakokaasut

Lattioiden päällystystyö

formaldehydi, puupöly, liimojen komponentit ja
liuottimet

Betonituotteiden valmistustyö

kvartsi, muut mineraalipölyt, sementin kromi,
liuotinaineet

Automaalarin työ

maalisumu, maalipigmenttien metallit, maalien
sideaineiden epoksit ja isosyanaatit, liuotinaineet

”Kemikaaliriskien hallinta kuntoon” TTL:n tutkimushanke.
3.4.2018
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Merkittävimmät työperäiset kemiallisiin tekijöihin liittyvät altisteet
ja altistumiset Suomessa
7

Formaldehydiliimojen käyttö
puuteollisuudessa

formaldehydi, fenoli, erikoisvanereiden
torjunta-aineet

8

Hitsaustyö ja polttoleikkaus
metallituotteiden, koneiden, laitteiden,
kulkuneuvojen valmistuksessa.

hengittyvä pöly, hitsaushuurut, nikkeli ja
nikkeliyhdisteet, kromi ja sen (II, III)-yhdisteet

9

Alumiinin hitsaus ja polttoleikkaus

alumiini, otsoni, hengittyvä pöly

10

Leipomotyö

jauhopöly, pesuaineet, mausteet

11

Metalliteollisuuden maalarin työ

maalisumu, maalipigmenttien metallit,
maalien epoksit ja isosyanaatit,

12

Muovituotteiden valmistustyö

liuotinaineet, muovien komponentit
muovipöly

3.4.2018
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Merkittävimmät työperäiset kemiallisiin tekijöihin liittyvät altisteet
ja altistumiset Suomessa
13

kromi (VI) ja muut kromiyhdisteet, alumiini,
Haponkestävän ja ruostumattoman teräksen
nikkeli ja nikkeliyhdisteet, mangaani, rauta,
hitsaus
hitsaushuurut

14

Sementin ja betonin valmistus (mm.
prosessinhoito, siivous)

15

16
17

18

19

3.4.2018

Kampaajan ja parturin työ (mm hiusvärien,
vaalennusaineiden, permanenttiaineiden,
pesuaineiden käsittely)
Allergisoivien puulajien käsittely
puuteollisuudessa (mm. puun sahaus ja
hionta)
Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät

pöly, kvartsi (alveolijae)
hiusvärit (mm. p-fenyleenidiamiini),
vaalennusaineet (mm persulfaatit),
permanenttiaineet, hiuslakat
puupöly (abachi, tiikki, mahonki ym)
kromi, rikkidioksidi, lyijy, nikkeli,
mineraalipöly

Koneellinen puun työstö puu- ja
huonekaluteollisuudessa (mm hionta, levyjen puupöly
sahaus, jyrsintä)
kvartsi, muut mineraalipölyt, metallihuurut
Valimotyöt (mm. kaavaus, valu,
ja pölyt (mm. kromi, nikkeli, lyijy), arseeni,
valunpuhdistus)
PAH-yhdisteet, formaldehydi, isosyanaatit,
häkä
© Työterveyslaitos

|

Beatrice Bäck

|

www.ttl.fi

6

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 1964–2014
(vuosien 2003–2004 tiedot puuttuvat)
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Vuonna 2014 Ammattitaudit ja –epäilyt. Korvattavaksi hyväksytyt n=1616,
epäilyt n=4338 (17,7/ 10 000 työssäkäyvää kohden)

3.4.2018
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“Muut ammattitaudit” toimialaryhmän mukaan 2014
tapauksia/10 000 työllistä

lukumäärä

0

2

4

6

8

maa-, metsä- ja kalatalous 61
kumi- ja muovituotteiden valmistus 7
kaivostoiminta ja louhinta 3
ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 6
huonekalujen valmistus 3
metallien ja metallituotteiden valmistus 17
puutavaran ja puutuotteiden valmistus 6
rakentaminen 48
koneiden ja laitteiden valmistus ja huolto 19
kulkuneuvojen valmistus 4

ammattitaudit

ammattitautiepäilyt

kaikki toimialat 458

106 muita sairauksia
3.4.2018
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Työhygieenikon työkalut työhygieenisessä
selvityksessä
• Korkeakoulutus, diplomi-insinööri,
kemisti, biokemisti, toksikologi, tai
fyysikko, maisteri (ympäristötiede)
• Työterveyshuoltoon pätevöittävä
koulutus asiantuntijoille

• Työterveyslaitoksen
erikoistumiskoulutukset
• Monitieteellinen ammattiverkosto
TTL:ssä

• Mittauslaitteet
• Ajanmukaiset ja toimivat laitteet
• Niiden käytön ja soveltamisen syvä
ymmärtäminen

• Yhteistyö laboratorioiden kanssa
• Taustatiedot selvityskohteesta
• Prosessit
• Altisteet

• kokemukset ja niiden jakaminen

• Riskinarvioinnit ja -hallintatoimet
3.4.2018
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Työterveyshuollon työkalut
työpaikkaselvityksessä • Työpaikkaselvitys
• Korkeakoulutus,
työterveyslääkäri,
työterveyshoitaja

• työprosessit, kuvaus olosuhteista,
• tietoa työn altisteista ja niiden
terveydellisestä merkityksestä

• Työterveyshuollon pätevöittävä
koulutus

• Säännölliset lakisääteiset
terveystarkastukset 1-3 vuoden
välein

• Omat verkostot

• työpaikkaselvitys 3 – 5 vuoden
välein

• Biomonitorointi, kliiniset
tutkimukset, erityyppiset kyselyt
• m.m. Euroquest
3.4.2018
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Parempi tulos yhteistyöllä
1. Työhygieenikko mukana
työpaikkakäynnin suunnittelussa
• Altisteiden kartoitus ja priorisointi

• Työpaikkakäynnin “priority” kohteet
• Ajatuksia siitä mitä kannattaa panna
merkille

3.4.2018
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Kemikaaliluettelo on oltava, VNp 715/2001 5 §
Kauppanimi

Varoitusmerkit

Metallimaali
A

VAROITUS

Vaaralausekkeet
H226 syttyvä neste
H312 haitallista
joutuessaan iholle
H302 Haitallista
hengitettynä
H411 Myrkyllistä
vesieliöile,
pitkäaikaisia
haittavaikutuksia

Turvalausekkeet
P261,
P271,
P262,
P305

KTT
päiväys
3.9.2010

Käyttötarkoitus ja
käyttömäärä
Metalliosien
ruiskumaalaus
6 t/vuosi

Hyvin tehtynä suuri apu
riskinarvioinnissa
Väkevä
rikkihappo

H314 Voimakkaasti
ihoa syövyttävää ja
silmiä vaurioittavaa
VAARA

P102
P405
P223
P308+P31
3

15.4.2010

Happopeittaus
allas 2 t/vuosi

Riskinhallintakeinot
altistumisskenaariosta
Sekä pohja- että pintamaalaus
tulee suorittaa
maalauskammiossa, jonka
ilmanvaihtokerroin on 250 l/h.
Maalien sekoitus ja sävytys sekä
työvälineiden puhdistaminen
suoritetaan erillisessä hyvällä
ilmanvaihdolla varustetussa
alipaineisessa tilassa. Maaliruiskun
pesu suoritetaan erillisessä
vetokaapissa. Avonaiset astiat
sekä liuotinjätteet on sijoitettava
vetokaappeihin. Henkilönsuojaimet
-kemikaaleilta suojaavat käsineet
(butyylikumi tai polyvinyylialkoholi
(PVA )) ja vaatetus,
paineilmaletkulaite tai suodattava
hengityksensuojain A2P3
suojauskerroin väh. 200.
Peittausaltaat koteloidaan
kannella, kansi pidetään kiinni
peittauksen aikana. Kohdepoisto ilmaverho (puhallus+imu)
estämään epäpuhtauksien
leviäminen ympäröitvään tilaan.
Henkilönsuojaimet - kemikaaleilta
suojaavat käsineet, vaatetus sekä
kasvojensuojain.
Työskentelypisteessä tulee olla
hätäsuihku ja
silmienhuuhtelupaikka. Käytetty
liuos poistetaan altaasta pumpun
avulla suoraan kuljetuskonttiin,
imuautoa ei tule käytttää liuoksen
poistoon.

Käyttöturvallisuustiedotteet
Ote työpaikkaselvitysraportista:
”Työpaikalla on huolehdittava siitä, että käytössä olevista aineista
päällysmerkinnät löytyvät. Käyttöturvallisuustiedotteet käytössä olevista
aineista puuttuvat työpisteestä. Työntekijöitä tulee opastaa
käyttöturvallisuustiedotteiden käyttöön, ja ne tulee säilyttää työpaikalla
työntekijöiden helposti saatavilla.”
• Samaa mieltä?
3.4.2018
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Vaaran tunnistaminen

STOT SE; Elinkohtainen myrkyllisyys –kertaaltistuminen.; Specific Target Organ Toxicity SE;
Single exposure.
RE; Repeated exposure

SPK-OHENNE 800
painokoneen telojen
pesuliuotin

Terveysvaaroihin liittyvät vaaraluokat
• Välitön myrkyllisyys (Acute Tox.

• Syöpää aiheuttavat vaikutukset

• suun kautta, ihon kautta,
hengitettynä

• Sukusolujen perimää
vaurioittavat vaikutukset (Muta.

1-4)

• Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
(Skin Corr. 1/Skin Irrit. 2)

• Vakava silmävaurio/silmäärsytys (Eye Dam. 1/Eye Irrit. 2)
• Hengitysteiden tai ihon
herkistyminen (Resp. Sens. 1/Skin
Sens. 1)

(Carc. 1A/1B/2)

1A/1B/2)

• Lisääntymiselle vaaralliset
vaikutukset (Repr. 1A/1B/2/Lact.)
• Elinkohtainen myrkyllisyys
• kerta-altistumisessa (STOT SE 1-3)
• toistuvassa altistumisessa (STOT
RE 1-2)

• Aspiraatiovaara (Asp. Tox. 1)
16

Koostumus ja aineosat – onko tolueenin
biomonitorointi riittävän kuvaava?
CAS nro=Chemical Abstracts Service on yhdysvaltalainen kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä
EY-numero=EY-numero, eli EINECS-, aineen virallinen numero Euroopan unionissa.

SPK-ohenteen koostumus

3.4.2018

Beatrice Bäck

Joillakin työpaikalla kemikaaleja on satoja ja
kemikaaliluettelo kilometrin mittainen: miten tässä
tilanteessa tulisi pyrkiä samaan kemikaalialtistumisen
terveydellinen merkitys kokonaisuutena tiedoksi ja
hallintaan?

Mistä aloittaa?

3.4.2

Beatrice Bäck
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Tarvitaan priorisointia – Aloita CMR – aineilla.
Jaa kategorian mukaan kahteen ryhmään, mikäli CMR-aineita on
paljon

• Kategoria 2

Kategoria 1 A,B
• H350: Saattaa aiheuttaa syöpää
(mainitaan altistumisreitti, jos on
kiistatta osoitettu, että vaara ei voi
aiheutua muiden altistumisreittien
kautta).
• H360: Saattaa heikentää
hedelmällisyyttä tai vaurioittaa
sikiötä (mainitaan tiedetty spesifinen
vaikutus) (mainitaan altistumisreitti,
jos on kiistatta osoitettu, että vaara
ei voi aiheutua muiden
altistumisreittien kautta).
• H340: Saattaa aiheuttaa
perimävaurioita

H351: Epäillään aiheuttavan syöpää
(mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta
osoitettu, että vaara ei voi aiheutua
muiden altistumisreittien kautta).
H341: Epäillään aiheuttavan
perimävaurioita (mainitaan
altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu,
että vaara ei voi aiheutua muiden
altistumisreittien kautta).
H361: Epäillään heikentävän
hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
(mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus)
(mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta
osoitettu, että vaara ei voi aiheutua
muiden altistumisreittien kautta).
H362: Saattaa aiheuttaa haittaa
rintaruokinnassa oleville lapsille.

CMR-aineet Seuraava askel – jako määräluokkiin

Yhteistyö
kemikaalivastuuhenkilön
ja työntekijöiden
kanssa

• Esimerkiksi näin: määräluokat/tehtävä/ työpäivä
•

1 ≤ 1 ml (g), 2 < 100 ml (g), 3 < 1 litra (kg), 4 ≥ 1 litra (kg)

• 1-määräluokan aineet + vetokaappityöskentely/muu suljettu systeemi =>
ei vaadi tarkempaa arviointia altistumisesta – työskentely ei aiheuta
terveysriskiä (ei raskaana olevillekaan)
• 2-, 3- ja 4-määräluokan aineet – tarvitaan lisätietoa
•

Osasto/työtila/laboratorio

•

Vetokaappityöskentely/Suljettu systeemi (kyllä/ei)

•

Tehtävä ja tunnistetut altistavat työvaiheet

•

Altistuneiden henkilöiden määrä

•

Käyttökertojen määrä/kk tai vuosi (arvio)

• riskinhallinta/toimenpiteet –tarkastelu

• Vastuuhenkilön, asiantuntijan arvio/päätös riskin tasosta

3.4.2018
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Luvanvaraiset aineet ja erityistä huolta
aiheuttavat aineet

• Lupaluettelo – Authorisation list – 43
ainetta
• Luettelo rajoituksista - Substances
restricted under REACH - 65 ainetta

• Ehdokasluettelo erityistä huolta
aiheuttavista aineista lupamenettelyä
varten - 174 ainetta listalla tällä hetkellä
https://echa.europa.eu/information-onchemicals
3.4.2018

Beatrice Bäck

EU:n Kemikaalivirasto ECHA:n tietokannat
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Mistä parhaiten,
helpoiten ja nopeimmin
voi saada tiedon jonkin
kemikaalin aineosan
terveydellisestä
vaikutuksesta?

Luokitustietoa –
C&L Inventory
https://echa.europa.eu/in
formation-onchemicals/cl-inventorydatabase

3.4.2018
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Syöpäsairauden vaara aiheuttavat tekijät
ASA Rekisteri TMp 838/1993; STMa1232/2000
• ASA Rekisteri
• https://www.ttl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/rekisterit/asa-rekisteri/
• Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät (liite 3, sivu 92)
• Altistuneiksi ilmoitetaan henkilöt, jotka ovat käsitelleet ainetta tai muutoin altistuneet
tekijälle merkittävän osan työajastaan vähintään 20 työpäivänä vuodessa.
• Altistuneiksi ilmoitetaan kuitenkin aina sellaiset työntekijät, jotka onnettomuuden,
tuotantohäiriön, poikkeuksellisen työvaiheen tai muun vastaavan syyn vuoksi
altistuvat lyhytaikaisesti epätavallisen suuresti syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle
tekijälle.

• Merkittäväksi osaksi työajasta voidaan tulkita 2–4 h/päivä
• Syöpädirektiivi uudistuu EU:ssa – muutoksia tulossa

26.4.2017
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Erityisessä tarkkailussa tapaturmariskit
Akuutisti myrkylliset ja
syövyttävät aineet

Palo- ja räjähdysvaarat

• H300, H301, H310, H311, H330, H331
• H314, H318, EUH070

• Helposti syttyvät aineet

• (H304)

• Räjähtävät aineet

• Mitä voi tapahtua?
• Mitä jos analyysi!
• Yksin työskentely
• Huoltotyöt, välinehuollot

• Reaktiiviset aineet
• Jäähdytetyt ja
paineenalaiset kaasut

• Punnitukset/Kaadot, ym.

3.4.2018
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Allergisoivat aineet ja eniten käytetyt aineet
sekä muut aineet
Allergisoivat aineet
• Hengitysteitä herkistävä
• H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergiatai astmaoireita tai hengitystievaikeuksia

• Ihoa herkistävä
• H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

• Tarvitaan lisätietoa

• Hallintatoimenpiteet

Ärsyttävät ja uneliasuutta/huimausta
aiheuttavat aineet
H315, H319, H332, H335, H336,
H370, H371, H372, H373
Esimerkiksi:
• Metanoli, tolueeni, ksyleeni,
liuotinbensiinit, asetoni
• Eri tyyppiset pesuaineet, ym.
• Altistumisen arviointi
• Määrien mukaan, esim. alle 1 litra/kg, yli
1 litra/kg, 1000 litra/kg ja yli
• Asiantuntijan arvion avulla
• Mittausten avulla

3.4.2018

© Työterveyslaitos

|

Beatrice Bäck |

www.ttl.fi

25

Työ raskauden aikana
• Syöpävaaralliset, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle
vaaralliset aineet
• H350, H351; H340; H341; H360; H361, H370, H371

• raskauden aikana ei tulisi altistua (VNa 603/2015)

• Orgaaniset liuottimet (muut)
• vähäinen altistuminen katsotaan yleensä turvalliseksi
(<10% HTP-tasosta)

• Myös tapaturmaisen altistumisen mahdollisuus
huomioitava
Lisääntymisvaarat tulisi olla jo etukäteen huomioitu
kemikaaliriskien arvioinnissa – ei vasta raskauden tultua
ilmi

3.4.2018

Beatrice Bäck

Myönnetyt erityisäitiysvapaat 2016 vaaratekijän
mukaan
Myönnöt yhteensä 2016
Kemialliset aineet yhteensä

3.4.2018
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Parempi tulos yhteistyöllä
2. Työhygieenikko mukana TTH:n työpaikkakäynnillä
• Työpaikkakäynnin “must” kohteet selvillä,
tuntemusta prosesseista
• Harjaantuneet työhygieenikkosilmät havainnoivat
• Ymmärtää miten altistutaan, ymmärtää mitä
altistuminen tarkoittaa ilman mittauksiakin
• Tietää mitä voidaan mitata ilmasta mitä ei

3.4.2018
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”Epoksiyhdisteiden aiheuttamat ammatti-ihotaudit ja niiden ehkäisy rakennusalalla”.
Metallipinnoitus
epoksimaaleilla

Ihoaltistuminen
Liutoinhuurut
© Työterveyslaitos
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Eri kertamuovityyppien terveysvaarojen
suhteellinen merkitys
Muovityyppi

Epoksi

Polyuretaani

Akrylaatti

Polyesteri

Ihon
suojaus:

Allerginen
ihottuma
hartsiosasta ja
kovetteesta
tavallista

Allergista
ihottumaa
isosyanaateista
jonkin verran

Allerginen
ihottuma
akrylaattiyhdisteistä
tavallista

Allerginen ihottuma
koboltti-yhdisteistä ja
kittaushartsista
mahdollinen

Hengitys-teiden
suojaus:

Astma harvinainen
epoksihartsista ja
kovetteista

Astmaa isosyanaateista
tavallista

Astma harvinainen
pinnoitustyön akrylaateista

Liuotinaivosairaus
styreenistä
mahdollista

Torjuntatapa

30

Parempi tulos yhteistyöllä
3. Työhygieenikon kanssa työhygieenisessä
selvityksessä

• Työprosessien ymmärtäminen
• lisätietoa altistavista työtavoista

• Lisätietoa altistumisen merkityksestä
• yhteisvaikutuksista

Työhygieenikolle avuksi:
Työterveyshuollolla on parempi tietämys
oireiluista ja yleensä työntekijöiden tilanteesta
3.4.2018
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Oma toimiset mittausket ja työhygieniset selvitykset
www.ttl.fi/kemia
www.ttl.fi/palvelut
TURVALLISEMPI TYÖYMPÄRISTÖ

Parempi tulos yhteistyöllä
3. Työhygieenikon kanssa työhygieenisen
selvityksen palautetilaisuudessa
• Tietoa miten analyysitulokset arvioidaan
• Altistumisen tasosta ja merkityksestä
• Tietoa riskienhallintatoimenpiteiden
riittävyydestä
• Vaikuttaa terveystarkastusten määrittelyyn
Työhygieenikon tueksi: TTH voi vastata tilanteen
työlääketieteellisiin kysymyksiin
3.4.2018
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1+1=3
• Työhygieeniikon ja työterveyshuollon
asiantuntemus täydentävät toisiaan
• Molemmat osapuolet ovat voittajia
toimivassa yhteistyössä
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Kiitos!
ttl.fi

@tyoterveys
@fioh
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