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REACH-asetus 1907/20061)

Asetus kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelystä ja

rajoittamisesta.

Regulation concerning Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction

of Chemicals

Asetus suoraan jäsenmaita sitovaa oikeutta.
Soveltamisohjeita valmisteilla, REACH Implementation Project’s 

(RIP:it) => tekniset ohjeet (Technical Guidance Documents)

Kansallisessa laissa määritellään viranomaiset, rangaistukset ja 
laista kumotaan REACHin kanssa päällekkäiset säädökset

1)Euroopan Yhteisöjen Virallinen Lehti  No L 136, 29.5.2007 (oikaisu)
Edita:  REACH – Asetus ja siirtymäajat



Sisällys
Yleistä REACHistä

Miksi REACHiä tarvitaan?
REACHin tavoitteet

REACHin sisällöstä
rekisteröinti
arviointi 
lupamenettely 
tiedonvälitys toimitusketjussa
kiellot ja rajoitukset

Mitä odotuksia?
Mistä lisätietoa REACHistä?



Miksi REACHiä tarvitaan?

Tiedon puutteet kemikaalien ominaisuuksista,  
altistumisesta/päästöistä ja riskeistä
Erilaiset vaatimukset käytössä oleville ja uusille aineille

käytössä olevia aineita 1980-luvun EU-inventaarion (EINECS) 
mukaan yli 100 000 Euroopan markkinoilla – ei 
tutkimusvaatimuksia niitä tuottavalle teollisuudelle
”uudet” aineet pitää tutkia ennen markkinoille luovuttamista –
teollisuus kritisoi, että vaatimukset haittaavat innovaatioita 
viranomaiset vastaavat olemassa olevien tietojen perusteella 
aineiden vaaran ja riskin arvioinnista, ei teollisuus
prosessit erittäin hitaita – tulosta tulee vähän

Vaatimuksia teollisuudelle vasta, kun viranomaiset ovat 
osoittaneet aineen aiheuttavan riskiä



Tiedon puute – menneisyyden taakka



REACH-asetuksen tavoitteet
Terveyden- ja ympäristönsuojelun 
parantaminen

yritysten vastuun lisääminen 
kemikaaliturvallisuudesta – ”käännetty 
todistustaakka”
samat määräykset sekä ”uusille” että ”käytössä
oleville” aineille
määritellyt prosessit, joissa käsittelyajoille aikataulut

Sisämarkkinoiden toimivuuden takaaminen
aineiden vapaan liikkuvuuden varmistaminen
kilpailukyvyn ja innovoinnin edistäminen



REACH-asetuksen 1907/2006 
voimaantulo

REACH-asetus tulee voimaan kesäkuun 
1. päivänä 2007
Asetuksen velvoitteita sovelletaan  
vaiheittain
Kaikki velvoitteet ovat voimassa 11 
vuoden kuluttua asetuksen 
voimaantulosta
Siirtymäaikojen jälkeen asetuksen 
soveltaminen jatkuu normaalisti



www.reachinfo.fi

REACH
Rekisteröinti
- aineen valmistaja tai EU-maahantuoja 
kerää tiedot, arvioi vaarat ja riskit sekä 
rekisteröi aineen

Tiedot ja lisätiedot aineista
- kaikki toimijat välittävät tietoa
- Euroopan kemikaalivirastolla 
keskusrekisteri

Lupamenettely
- valmistaja, maahantuoja, 
jatkokäyttäjä hakee lupaa 
erityistä huolta aiheuttavan 
aineen käyttöön
- luvan myöntää komissio
- tavoitteena haitallisimpien 
aineiden korvaaminen

Turvallisuuden varmistaminen
Keinot
- aineen valm.tai maahant. tekemästä 
turvallisuusarvioinnista raportti
-uudet tiedot ja ohjeet uusittuun 
käyttöturvallisuustiedotteeseen
Käyttäjä käyttää ohjeiden mukaisesti

T u r v a v e r k k o n a   k i e l l o t   j a   r a j o i t u k s e t

Arviointi
- EU:n kemikaalivirasto ja jäsenmaiden 
viranomaiset arvioivat asiakirjoja, 
aineita ja testausehdotuksia



REACH korvaa vain osan kemikaaleja 
koskevasta lainsäädännöstä

EU-asetus olemassa
olevista aineista

kielto & rajoitus-
direktiivi
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lisäaineet biosidit torjunta-aineet

lannoitteet kosmetiikka pesuaineet tuoteturvallisuus
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REACHin soveltamisala

Aine – alkuaine ja sen yhdisteet sellaisina kun ne 
esiintyvät luonnossa tai millä tahansa 
valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna 
aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja 
tuotantoprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun 
ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta 
aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta.

Valmiste – seos tai liuos, joka koostuu kahdesta tai 
useammasta aineesta.

Esine – tuote, jolle annetaan tuotannossa erityinen 
muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen 
käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen 
rakenne.

Kemikaali – termillä yleiskielessä tarkoitetaan sekä 
aineita että valmisteita. REACH-asetuksessa sana esiintyy 
vain asetuksen nimessä.

Koskee aineita
sellaisinaan
valmisteissa 
esineissä

koko elinkaaren ajan.

Sovelletaan aineiden
valmistukseen
maahantuontiin
markkinoille 
saattamiseen
käyttöön



Ketä REACH koskee?

•Valmistajaa
–EU-alueen yritys, joka valmistaa 
ainetta

• Maahantuojaa
–EU-alueen yritys, joka vastaa aineen 
tuonnista EU:n ulkopuolisesta maasta 
EU-alueelle

•Jatkokäyttäjää
–EU-alueen yritys, joka käyttää 
aineen omassa toiminnassaan

•Jakelijaa
–EU-alueen yritys, joka vain varastoi 
tai saattaa markkinoille aineen 
kolmansien osapuolten puolesta

Suurimmat velvoitteet
aineiden rekisteröinnissä ja 
lupamenettelyssä
• Suomessa valmistajien ja maahan-
tuojien lukumäärä kohtuullinen
• tarkistettava, ettei yritys toimi 
”vahingossa" maahantuojana

Käyttäjällä on oikeuksia ja 
velvollisuuksia
• tärkeä huolehtia oikeuksien käyt-
tämisestä
• valtaosa yrityksistä Suomessa 
käyttäjiä

Jakelijalla vain tiedonvälitys-
tehtävä toimitusketjussa



Turvallisuusarviointi
Vaaralliset ominaisuudet

Palo- ja räjähdysvaara
• räjähtävyys, syttyvyys, 
hapettavuus

Terveysvaara
• välitön myrkyllisyys
• syövyttävyys, ärsyttävyys
• allergiat, syöpävaara
• lisääntymisvaara, perimävauriot
• elinvauriot, elimistön  toiminnan häiriöt
Ympäristövaara
• vesistömyrkyllisyys, otsonikerros
• PBT, VPvB
--------------------------------------
Arvioidaan annos-vaikutus-suhde 
(jos mahd.): DNEL, PNEC

Tietovaatimukset
•> 1000 t
•> 100 –1000 t
•> 10 –100 t
•> 1 – 10 t

Altistumisen/päästöjen 
arviointi

Altistumistilanteen kuvaus
• arvioidaan altistuminen eri

väestöryhmille ja ympäristölle

Riskien luonnehdinta –
turvallisuuden arviointi

Määritellään riskinhallintoimenpiteet, joita 
tarvitaan pääsemiseksi altistumis-/päästö-
tilanteeseen, joka ei aiheuttaisi terveys- tai
ympäristöhaittoja

Kemikaaliviraston ainerekisteriKemikaaliturvallisuusraportti



Rekisteröinti
Koskee aineita sellaisenaan, osana valmisteita tai esineissä
(erityistapauksissa), joita valmistetaan tai tuodaan EU-alueelle 
vähintään yksi tonni vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohden
Rekisteröintivelvoite on aineiden valmistajilla ja maahantuojilla 
(EU-alueelle tuojilla)
Tehdään sähköisesti kemikaalivirastolle
Rekisteröinti on ehto aineen valmistukselle ja markkinoille 
saattamiselle

markkinoille tulevat ”uudet” aineet rekisteröitävä (non-phase-in) 
1.6.2008 lähtien REACHin mukaisesti

Esirekisteröinti kaikille vaiheittain rekisteröitäville aineille 
(vanhoille aineille) välillä 1.6. – 1.12.2008 – siirtymäajat 
käytettävissä vain esirekisteröimällä!
Vaiheittainen rekisteröinti tapahtuu 11 vuoden kuluessa 
asetuksen voimaantulosta aineiden tonnimäärien perusteella

Vaiheittain rekisteröitävä aine (phase-in aine) – aine sisältyy Euroopassa kaupallisessa 
käytössä olevien kemiallisten aineiden luetteloon (EINECS-luettelo) + erityistapaukset.  
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Esirekisteröinti
Esirekisteröinti on tehtävä 1.6.-
30.11.2008
Rekisteröijän on toimitettava 
kemikaalivirastolle perustiedot
Saman aineen eri rekisteröijät 
toimivat yhdessä ja kuuluvat ko. 
aineen tietojenvaihtofoorumiin
(SIEF) – tarkoituksena tietojen 
jakaminen
Esirekisteröinti tarvitaan, että voi 
käyttää hyväksi tonnimääriin 
sidotut siirtymäajat

SIEF – Substance 
Information 
Exchange Forum. 
Tietojenvaihto- 
foorumin 
tarkoituksena on 
auttaa 
rekisteröitäviä 
aineita 
koskevassa 
tietojenvaihdossa.R 
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Aineet esineissä
rekisteröinti, kun

> 1 t
ainetta tarkoitus vapautua esineestä tavallisissa tai kohtuullisesti 
ennakoitavissa olosuhteissa
huom! jos aine säiliössä, sitä koskee normaali aineen 
rekisteröintivelvollisuus 

ilmoitus, kun
> 1 t
aine SVHC-luettelossa – vuoden 2008 loppuun mennessä
pitoisuus esineessä > 0,1 p-%

paitsi jo V/M voi sulkea pois altistumismahdollisuuden tavallisissa 
tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, ml. 
hävittäminen

rekisteröinti- tai ilmoitusvelvollisuutta ei sovelleta aineisiin, 
jotka on jo rekisteröity ko. käyttöä varten
annettava tieto aineesta esineessä ja ohjeet esineen 
vastaanottajalle, jos SVHC-aineen pitoisuus > 0,1 %



Rekisteröinnin aikataulu
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Uudet aineet

> 1 tonni vuodessa III vaihe

31.5.2018

> 100 tonnia vuodessa II vaihe

31.5.2013

Rekisteröinti I vaihe
>1 tonni vuodessa syöpää aiheuttavia,
perimää vaurioittavia, lisääntymiselle 
vaarallisia aineita
>100 tonnia vuodessa vesiympäristölle erit-
täin vaarallisia aineita (R50-53)
> 1000 tonnia vuodessa

Esi-
rekisteröinti

30.11.2010



Käyttöturvallisuustiedote (KTT)
Asiakirja, jolla välitetään tietoa 
aineen tai valmisteen 
ominaisuuksista, riskeistä sekä
turvallisesta käytöstä teollisuus-
tai ammattikäyttöön
Tehdään 

luokitelluista aineista ja valmisteista
valmisteista, jotka sisältävät luokiteltuja tai OEL-
aineita > 1 %
PBT- ja vPvB-aineista ja valmisteista, jotka 
sisältävät näitä aineita > 0,1 %
lisäksi liitteiksi altistumisskenaariot (yli 10 tonnia 
vuodessa aineet), joissa kuvataan aineiden 
turvallinen käyttötapa

Huom! KTT:n laatimis- ja 
toimittamisvelvollisuutta ei ole sidottu 
tonnirajoihinT i
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Altistumisskenaario

Kuvaus riskinhallinta-
toimenpiteistä, mitkä
tarvitaan tietynlaista 
käyttöä ja olosuhteita
varten, että
käyttö olisi turvallista.

Siinä kuvataan
• käyttö ja käyttöolo-
suhteet elinkaaren 
aikana 
• riskinhallintatoimen-
piteet turvallista käyt-
töä varten



Esimerkki altistumisskenaariosta
Maalin valmistus
Maalin levittäminen käsin sisätiloissa sudilla tai telalla
Välineiden puhdistaminen
Käytön kesto ja toistuvuus: 8 h/käyttö(päivä), 5 päivää viikossa
Kerrallaan käytetty määrä: 8 kg päivässä
Muut altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet:

huoneen lämpötila 20 oC
huone 50 m3 
ilmanvaihto 0,8 /h
vähemmän kuin 1 % pääsee jäteveteen puhdistuksen yhteydessä

Riskinhallintakeinot
puolinaamari (suojakerroin 50)
nitriilikumikäsineet
ympäristöä koskevia toimia ei tarvita ko. käyttöolosuhteissa
maalijäännökset ja tyhjät astiat toimitetaan hävitettäväksi 
kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä



Tiedonkulku toimitusketjussa

Valmistaja/
maahantuoja Jatkokäyttäjä 1

Aineen käyttötapa- 
ja altistumistietoja

Rekisteröinti, 
jossa 

tunnistetut 
käyttötavat

Jos tunnistamaton 
käyttötapa, oma 

arviointi ja ilmoitus

KTT tai 
L-KTT 

tai 
vaaditut 
tiedot

KTT tai
L-KTT 

tai 
vaaditut 
tiedot

Euroopan kemikaalivirasto

KTT = käyttöturvallisuustiedote; L-KTT = laajennettu KTT, jossa mukana altistumisskenaario

Jatkokäyttäjä 2

Aineen käyttötapa- 
ja altistumistietoja

T i
 e

 d
 o

 t 
t a

 m
 i 

n 
e 

n 
  t

 o
 i 

m
 i 

t u
 s

 k
 e

 t 
j u

 s
 s

 a



Sama arviointiprosessi toimii REACHissä ja työpaikalla

Riskinhallinta yrityksessä/työpaikalla

Valmistaja Jatko-
käyttäjä

L-KTTL-KTT KTTTurvallisuus-
arviointi KTT

Riskin-
arviointi

Riskin-
arviointi

Turvallisuus-
arviointi

Riskin-
hallintatoi-
menpiteet

Riskin-
hallintatoi-
menpiteet

Työn-
antaja

Työn-
antaja

info

Maahan-
tuoja



Estää tarpeeton testaus ja varmistaa testauksen laatu
Luoda luottamusta, että teollisuus täyttää vaatimukset

Asiakirja-arviointi

Kemikaaliviraston 
tehtävä

Testaus- 
ehdotuksen 

tarkastus

Vaatimusten- 
mukaisuuden 

tarkastus

P ä ä t ö k s e t   t a r v i t t a v i s t a   l i s ä t i e d o i s t a

Aineen arviointi

Kemikaaliviraston vastuulla, 
jäsenmaiden osoittamat 

elimet tekevät

Epäilyttävien riskien 
selvittäminen

Arviointi
A

 r 
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n 
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Yritysten vastuulla lisätietojen toimittaminen pyydettäessä



Lupamenettely
Kemikaalivirasto laatii luettelon 
lupamenettelyä varten 
tunnistetuista, kriteerit täyttävistä
aineista

CMR 1- ja 2-aineet, PBT- ja vPvB-aineet
muut tapauskohtaisesti (esim. 
hormonitoimintaa häiritsevät aineet)
yhteensä joitakin tuhansia aineita

Komission päätöksellä
hyväksytään lupamenettelyyn 
kuuluvat aineet asetuksen 
liitteeseen XIV

ensimmäiset aineet kahden vuoden 
kuluttua voimaantulosta (n. 30 ainetta 
vuosittain)

CMR-aineet – syöpää 
aiheuttavat, perimää 
vaurioittavat tai 
lisääntymiselle 
vaaralliset aineet.

PBT-aineet – hitaasti 
hajoavat, kudoksiin 
kertyvät ja myrkylliset 
aineet.

vPvB-aineet – erittäin 
hitaasti hajoavat ja 
erittäin voimakkaasti 
kudoksiin kertyvät 
aineet.
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Aineen valmistajan, maahantuojan tai 
jatkokäyttäjän on haettava lupaa aineen 
käyttötavalle määrästä riippumatta

ajankohtaista kun aine tulee liitteeseen XIV
aikaa hakemukselle vähintään 18 kuukautta 
selvitettävä, onko turvallisempia vaihtoehtoja olemassa

Lupa on edellytys liitteen XIV aineen käytölle
Kemikaalivirasto käsittelee lupahakemuksen, 
Euroopan komissio päättää luvasta
Luvalle määritellään tapauskohtaisesti uudelleen 
arviointiaika

Lupamenettely
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Luvan antaminen
Komission pitää myöntää lupa, kun

riskit on asianmukaisesti hallittu
perustuu aineelle määriteltävään kynnysarvoon, jonka 
alapuolella riskiä ei ole havaittu

Komissio voi myöntää luvan, kun
sosioekonomiset hyödyt ylittävät riskit seuraavissa 
tapauksissa

riski ei ole asianmukaisesti hallittu tai
aineelle ei voida määritellä kynnysarvoa 

kynnysarvoa ei voida asetuksen mukaan määritellä PBT-, 
vPvB-aineille

ja
sopivia korvaajia ei ole olemassa



Luvanvaraisen aineen korvaaminen
Lupahakemukseen liitettävä

vaihtoehtojen analyysi
tiedot tutkimus- ja kehitystoiminnasta, jos asianmukaista
korvaamissuunnitelma, jos sopivia korvaajia on olemassa

Hakemuksen käsittelyn yhteydessä kolmannet osapuolet 
voivat toimittaa tietoja kemikaalivirastolle korvaajista
Komissio tarkastelee kaikkien lupien osalta 
korvaamismahdollisuudet, kun luvat arvioidaan uudelleen 
päätöksessä asetettavan määräajan jälkeen
Jos sopivia korvaajia on olemassa, on luvan haltijan 
esitettävä korvaamissuunnitelma aikatauluineen
Korvaajien arvioinnissa avustavat kemikaaliviraston 
riskinarviointi- ja sosioekonomisen analyysin komiteat



Kiellot ja rajoitukset
Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja 
esineiden valmistuksen, markkinoille 
saattamisen ja käytön rajoitukset
Nykyiset kiellot ja rajoitukset siirtyvät 
sellaisinaan REACH-asetukseen

esimerkiksi asbesti, kadmium ja tietyt 
klooratut liuottimet

Päätöksen uusista kielloista ja rajoituksista 
tekee komissio

aloite komissiolta tai jäsenvaltiolta
Kielto tai rajoitus johtaa aineen pakolliseen 
korvaamiseen
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Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
Sijaitsee Helsingissä
Rekisteröinti 

avustaa teollisuutta esirekisteröinnin menettelyissä
rekisteröinti-ilmoitusten vastaanotto ja tarkastus

ylläpitää REACH-IT –tietojärjestelmää
Arviointi

vastaa asiakirja-arvioinnista
koordinoi jäsenmaiden työtä aineiden arvioinnissa

Luokitus ja merkinnät
pitää yllä tietokantaa teollisuuden luokituksista ja 
harmonisoiduista luokituksista

Lupamenettely, kiellot ja rajoitukset
hallinnoi lupaa edellyttävien aineiden tunnistamista ja 
priorisointia sekä vastaanottaa lupahakemukset ja 
valmistelee päätökset komissiolle
käsittelee ehdotukset kielloiksi ja rajoituksiksi ja laatii 
niiden perusteella suositukset komissiolle

Tuki teollisuudelle ja jäsenmaille
neuvontapalvelu, toimeenpanon ohjeistus

REACH IT – 
kemikaali- 
viraston 

ylläpitämä 
tieto- 

järjestelmä 
mahdollistaa 
eri osapuolille 

tiedon 
prosessi- 
hallinnan, 
käsittelyn, 

arvioinnin ja 
tarkastelun. 

Myös 
kuluttajilla on 
mahdollisuus 
käyttää tieto- 
järjestelmää. 



Mikä muuttuu?

Lisää tietoa kemikaalien ominaisuuksista, riskeistä
ja riskinhallintakeinoista ajan mittaan
Kemikaalien käyttö turvallisemmaksi
Vaarallisimpien aineiden korvaaminen vähemmän 
vaarallisilla ja korvaavia menetelmiä käyttöön –
vrt. erityisesti lupamenettely
REACH-asetuksesta osa markkinamekanismia, 
joka kuuluu yritysten välisiin sopimuksiin ja joka 
hinnoitellaan
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Aineita ja yrityksiä poistuu markkinoilta?



Linkkejä
www.reachneuvonta.fi

Suomen viranomaisten REACH-neuvonta
www.reachinfo.fi

Kemikaalineuvottelukunnan REACH-sivut
Linkit REACH-asetustekstiin + laaja linkkikokoelma REACH/GHS-tietoon

www.sttv.fi/kemo/REACH.htm
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen REACH-sivut

www.ymparisto.fi/REACH
Suomen ympäristökeskuksen REACH-sivut

www.echa.europa.eu
Euroopan kemikaaliviraston sivusto

www.ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
Euroopan komission yritystoiminnan pääosaston REACH-sivut

www.ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/
reach_intro.htm

Ympäristöasioiden pääosaston REACH-sivut
www.cefic.org

Euroopan kemianteollisuuden kattojärjestön sivuilla REACH-tietoa
www.reachcentrum.org

CEFICin ylläpitämä maksullinen neuvontapalvelu

http://www.reachneuvonta.fi/
http://www.echa.europa.eu/


Kiitos!
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