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Seuraavaksi tehtävät asiat
Tarkista tuotteesi varoitusetiketti: onko siinä 
varoitusmerkkejä sekä vaara- ja turvalausekkeita?  
Jos ei, voit saada apua seuraavista:  

 • Käyttöturvallisuustiedote: 
Käyttöturvallisuustiedotteen kohta 2 sisältää 
luokitus- ja merkintätiedot

 • Kemikaaliviraston (ECHA) verkkosivusto 
 • Toimialajärjestösi
 • Kansallinen CLP-neuvontapalvelu: voit saada 

tietoja omalla kielelläsi
 • ECHAn luokitusten ja merkintöjen (C&L) 

luettelo: näet, miten muut yritykset 
ovat luokitelleet aineen ja onko aineella 
yhdenmukaistettu luokitus

 • Käytä aineisiin yhdenmukaistettua luokitusta
 • Käytä toimittajan luokitusta ja merkintöjä, jos et 

muuta kemikaalien koostumusta
 • Pakkaa ja merkitse seos CLP-asetuksen 

mukaisesti 
 
Lisätietoa CLP-asetuksesta on osoitteessa: 
 » http://echa.europa.eu/fi/regulations/clp/

understanding-clp

Oikeudellista terminologiaa ja keskeisiä 
tietoja annetaan 23 EU-kielellä. Voit ladata 
varoitusetikettien vaara- ja turvalausekkeet 
ECHA-term-verkkopalvelusta.

 » http://echa-term.echa.europa.eu/fi/home

Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin:
 » http://echa.europa.eu/fi/support/qas-support

 
PK-yrityksille

Vaarallisten kemikaalien luokitus, merkinnät ja 
pakkaaminen EU:ssa perustuu kansainvälisesti 
sovittuun järjestelmään. Se helpottaa 
kansainvälistä kauppaa ja varmistaa kemiallisia 
vaaroja koskevan johdonmukaisen viestinnän, mikä 
johtaa parempaan terveyteen, turvallisuuteen 
ja ympäristönsuojeluun. Yhtenäisten sääntöjen 
noudattaminen maailmanlaajuisesti lisää yleistä 
luottamusta kemikaalien turvalliseen käyttöön. 

Aloita osoitteessa: 
 » https://echa.europa.eu/fi/sme 
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Lyhyt opas kemikaalien 
luokitukseen ja merkintöihin EU:ssa

Kemikaalien luokitus 
ja merkinnät
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Kemikaalien luokitus, 
merkinnät ja pakkaaminen

Jos yrityksesi toimittaa vaarallisia kemikaaleja 
EU:n alueella, ne on merkittävä ennen niiden 
saattamista markkinoille luokitusta, merkintöjä 
ja pakkaamista (CLP) koskevan asetuksen 
mukaisesti. CLP-asetuksen vaatimuksilla 
varmistetaan, että kemikaaleihin liittyvistä 
vaaroista tiedotetaan selkeästi työntekijöille ja 
kuluttajille Euroopan unionissa asianmukaisin 
luokituksin ja merkinnöin.  

 » http://echa.europa.eu/fi/regulations/clp/
understanding-clp

KEMIKAALIN VAROITUSETIKETISSÄ ON 
SEURAAVAT TIEDOT: 

 • kemikaalin nimi ja tuotetunniste
 • toimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero 
 • kemikaalien määrä pakkauksessa
 • varoitusmerkit, huomiosanat, vaara- ja 

turvalausekkeet 
 » http://echa.europa.eu/fi/regulations/clp/

labelling

PÄÄTÄ LUOKITUKSESTA JA MERKINNÖISTÄ 
Jos kemikaalisi täyttää vaarallisen kemikaalin 
luokituskriteerit, niihin on lisättävä 
varoitusetiketti. Sinun on huomioitava kaikki 
vaaraluokat ja poikkeukset ja päätettävä 
asianmukaisesta fysikaalisen tai terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuvan vaaran luokituksesta. 
Tämän jälkeen sinun on valittava oikeat 
merkintätiedot. 

 » http://echa.europa.eu/fi/support/mixture-
classification/decide-on-classification-and-
labelling

YHDENMUKAISTETUN LUOKITUKSEN JA 
MERKINTÖJEN KÄYTTÖ
Tiettyjen aineiden luokitus ja merkinnät on 
yhdenmukaistettu asianmukaisen riskinhallinnan 
varmistamiseksi.  Yhdenmukaistetun luokituksen 
ja merkintöjen käyttö on pakollista.  Luetteloa 
vaarallisista aineista, joilla on yhdenmukaistetut 
luokitus- ja merkintätiedot, päivitetään jatkuvasti.  

 » https://echa.europa.eu/fi/information-on-
chemicals/annex-v i-to-clp

ILMOITA ECHALLE KEMIKAALIESI LUOKITUS
Jos saatat vaarallisen aineen markkinoille, sinun 
on ilmoitettava ECHAlle sen luokitus ja merkinnät 
kuukauden sisällä.  Maahantuojien osalta yksi 
kuukausi lasketaan siitä päivästä, jolloin aine 
(sellaisenaan tai seoksessa) fyysisesti tuodaan 
EU:n alueelle.

 » http://echa.europa.eu/fi/regulations/clp/cl-
inventory/notification-to-the-cl-inventory

SOVI MUIDEN YRITYSTEN KANSSA AINEIDESI 
LUOKITUKSESTA JA MERKINNÖISTÄ 
Jos etsit lisätietoja luokituksesta ja merkinnöistä 
valmistajilta ja maahantuojilta saaduista 
ilmoitetuista ja rekisteröidyistä aineista, tiedot 
ovat C&L-luettelossa.

 » https://echa.europa.eu/fi/information-on-
chemicals/cl-inventory-database

TARKISTA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET
Käyttöturvallisuustiedotteet ovat tärkein työkalu 
sen varmistamisessa, että toimittajat välittävät 
tarpeeksi tietoa toimitusketjussa, jotta niiden 
aineiden ja seosten käyttö olisi turvallista.

 » http://echa.europa.eu/fi/safety-data-sheets

CLP-vaaramerkit

Säiliö räjähtää kuumennettaessa 
Hyvin kylmät nesteet aiheuttavat 
jäätymisvamman koskettaessa

Hengenvaarallinen jopa 
pieninä määrinä ja lyhyinä 
altistuksina

Aiheuttaa hyvin vakavia 
pitkäaikaisia haittavaikutuksia 
terveydelle

 
Räjähtävä – herkkä tulelle, 
kuumuudelle, värinälle tai kitkalle

 
Aiheuttaa tulipalon tai 
edistää tulipaloa Suurentaa 
tulipalovaaraa

Helposti syttyvä – vakava 
tulipalo, jos altistuu kipinöille, 
liekeille, kuumuudelle

Ärsyttää ihoa ja silmiä 
Haittavaikutuksia terveydelle 
Tuhoaa otsonikerrosta

Syövyttää ihoa ja vaurioittaa 
silmiä Syövyttää metalleja

Myrkyllinen vesieliöille 
Pitkäaikaiset haittavaikutukset 
ekosysteemille

 » http://echa.europa.eu/fi/regulations/clp/clp-
pictograms
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