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The TESS Project
TESS – Toolbox to support Environmental and

Sustainable Systems erikoiskemikaaleja
valmistaville pk-yrityksille, pääpaino Reachissa
ja kestävässä kehityksessä

Osa EU:n komission 6. tutkimuksen ja kehityksen
puiteohjelmaa – kohteena erityisesti pk-
yritykset



Projektin tarkoitus
Tuottaa pk-yritysten käyttöön helppokäyttöinen,

vuorovaikutteinen, 4-osainen internetissä toimiva
työkalupakki:

1.REACH-lainsäädäntö

2.Kemiallinen toksikologia ja ympäristövaikutukset

3.Toimitusketjun arviointi (muutosten toteutettavuuden
itsearviointimenetelmä)

4.Kestävä kemia (tietokanta vaihtoehdoista)

Kaikki Reachin toimijat, myös muut kuin pk-yritykset,
voivat käyttää työkalupakkia



Tietoja projektista
• CIA (UK) on koordinaattori EU:n komission

kanssa

• Osallistujat :
1. Tutkimuslaitoksia – yliopistoja (Hull, York, Lontoo ja Ghent)

sekä VTT

2. Pk-yrityksiä – Arran Chemicals (Irlanti), Robinson Brothers
(UK), Organica (Saksa), Vantaco (Suomi), Vickers (UK)

3. Teollisuuden järjestöjä - CIA + Cefic, Essenscia,
Federchimica, VNCI, KT RY ja BACS (British association of
chemical specialties)



Projektin työnjako

• Projektin työpaketit:

• WP 1– Vaatimukset ja toiminnalliset
määritykset: projektijohtaja CIA + muut

• WP 2 - 7– Tutkimusinnovaatiot ja
kehitystehtävät: pk-yritykset + tutk.laitokset

• WP 8 & 9–Koulutus & disseminaatio: johtaja
Cefic + muut teollisuuden järjestöt
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Toolboxin tilanne

– Beta-versio: saatavilla syyskuussa 2008

– Beta-versio: parannetaan marraskuun 2008
loppuun mennessä

– Lähes valmis versio saatavilla:
joulukuu 2008



TESS Toolbox internetissä
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www.reach-serv.com



TESS Toolbox

• Sisältää 4 työvälinettä:

– REACH-lainsäädäntö

– Kemiallinen myrkyllisyys & ympäristövaikutukset

– Toimitusketjun arviointi

– Tietokanta biorakenneosista

• Auttamaan pk-yrityksiä selviytymään
REACHista ja kestävän kehityksen asettamista
vaatimuksista
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REACH -lainsäädäntö
Tavoite:

Auttaa kemian alan pk-yrityksiä ymmärtämään Reachia ja täyttämään sen

asettamat vaatimukset

Toolbox-paketti:

• Lyhyt johdatus REACHiin

• Vaatimustyöväline

• Opas Reach-tekstiin (Reach-asetuksen vaatimusten täyttäminen)

• Sanasto

• Linkkejä
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Sanasto ja linkit kattavat kaikki Toolboxin
alueet, ja ne löytyvät päävalikosta



WP2
REACH Legislation



A. Velvoitetyökalu

Tarkoitus
• Auttaa käyttäjiä selvittämään helposti REACH-velvoitteensa
• Opastaa käyttäjiä selvittämään mahdolliset muut velvoitteensa

Alue
• Yksittäiset aineet
• Vaiheittain rekisteröitävät aineet ja ei-vaiheittain rekisteröitävät aineet
• Valmistajat / maahantuojat / jatkokäyttäjät / jakelijat

Rajoitukset
• Esineet
• Välituotteet (käsitellään toisessa toolboxin kohdassa)



A. Velvoitetyökalu
Ominaisuudet

• Kysymykset / vastaukset-malli

• Käyttäjä voi syöttää aineviittauksen

• Aine- / määräspesifinen

• Velvoitteiden toteaminen;

• Rekisteröintivelvoitteet ja -ajat
• Luokittelu- ja merkintätieto

• Opastusta seuraavista asioista:

• Tiedonvälitys / käyttöturvallisuustiedotteet
• Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarvio
• Suurta huolta aiheuttavat aineet / luvanvaraisuus

• Linkit ‘Complying with REACH’ lisätietojen saamiseksi

• Tulostusmahdollisuus



Tool Flowchart (A.)



Obligations Tool



B. REACHin vaatimusten
täyttäminen

Tarkoitus
• tukea velvoitetyövälinettä (linkein tiettyihin aiheisiin)
• opastaa REACHiin pk-yritysten auttamiseksi näkemään mitä Reach velvoittaa

heidät tekemään

Käsiteltävä alue
• vaiheittain ja ei-vaiheittain rekisteröitävät aineet
• rekisteröinti / arviointi / luvanvaraisuus ja rajoitukset
• valmistajat / maahantuojat / jatkokäyttäjät
• tietojen toimittaminen / käyttöturvallisuustiedotteet
• luokittelu ja merkitätieto (+ GHS/CLP)
• esineet (lyhyesti)



B. REACHin vaatimusten
täyttäminen

Ominaisuudet

• Indeksi- / hakumalli

• teksti

• linkit seuraaviin:

• tekniset ohjeet (Technical Guidance Documents=

• pdf-lataukset

• nettisivustoja, esim. ECHA

• muut toolboxin aiheeseen liittyvät alueet, esim. toksikologia



B. REACHin vaatimusten
täyttäminen• Ote tietojen keruusta

Lue lisää... Chemical Toxicology

Käytännön opas esimerkein read-across- ja (Q)SAR-mallien käytöstä aineiden ominaisuuksien arvioimiseksi löytyy
toolboxin Chemical Toxicology-osiosta.
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Mitä tämä osio sisältää?

Tämä osio on kehitetty helpottamaan pk-yrityksiä seuraavien arviointien

tekemisessä:

• ympäristömyrkyllisyys

• mitä aineelle tapahtuu ympäristössä

• vaikutukset ihmisten terveyteen (mutageenisuus)

Vapaasti saatavissa olevien ei-eläintestimenetelmien käyttö; (Q)SAR ja

read-across



• Myrkyllisyysvaikutukset vesieliöihin, kuten kalat
(pitkä- ja lyhytaikaisvaikutukset)

Ekotoksisuus

• Aineen hajoaminen ympäristössä (kemiallinen
hajoaminen)

Mitä aineelle tapahtuu ympäristössä

• Esimerkiksi: silmä-ärsytys, ihoärsytys , akuutti
myrkyllisyys ja syöpävaarallisuus

Vaikutukset ihmisten terveyteen

Termien määritelmät



Mistä tässä työvälineessä on kysymys?

Tämä työväline on kehitetty auttamaan pk-käyttäjiä arvioimaan seuraavien asioiden

merkitystä:

• myrkyllisyys

• testausmenetelmät

• mitä aineille tapahtuu ympäristössä

• vaikutukset ihmisten terveyteen (mutageenisuus)

käyttäen vapaasti saatavia ei testausta vaativia menetelmiä kuten (Q)SAR ja read-

across
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REACHin vaatimusten
täyttäminen

Pienentävät
kustannuksia ja
säästävät aikaa



• Teoreettisia malleja tai rakennesääntöjä, joita voidaan
käyttää molekyylien fysikokemiallisten, myrkyllisyys-
ja ympäristövaikutusominaisuuksien ennustamiseen.

(Q)SAR

• Tekniikka, jota käytetään kemiaalin jonkin
ominaisuuden ennustamiseen käyttäen toisen,
jossakin suhteessa samankaltaisen kemikaalin samaa
tunnettua ominaisuutta hyväksi

Read-across

Termien määritelmiä



26



Kuinka tätä työkalua käytetään
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Kunkin vaiheen sisältö

• Aloitussivu (johdanto)

• Katsaus askeleittain etenevään menetelmää (sisältää kaikki vaiheet)

– Vaiheet (kussakin vastaava teksti)

– Esimerkkejä (kemikaaleja)

– Linkkejä



• Pitää olla kemistitausta

Kuka voi käyttää tätä työvälinettä?

• Reach hyväksyy sekä PBT:n että mutageenisuuden
(Q)SAR-seulonnan tulokset

• Endocrine disruptor-metodologiaa voidaan käyttää vain
priorisoitaessa aineita lisätesteihin ja erottamaan
aktiivista tai ei-aktiivista potentiaalia (estrogen receptor
binding activity )

Menetelmien käyttö
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Toimitusketjun arvioinnin
työväline

• Itsearviointiprosessi pk-yrityksille

• Käyttää yksinkertaista arviointikysymysten
sarjaa

– Tekniset ja kaupalliset avainparametrit

– Vastaukset ovat laadullisia:

• kyllä/ei

• suurempi kuin /sama kuin/pienempi kuin
31



Työvälineen tuotos

• Antaa arvion hankkeen

– riskistä

– toteutettavuudesta

– kriittisestä epäonnistumisesta

• Antaa yleisarvion hankkeesta visuaalisena
tuloksena riskin ja toteutettavuuden osalta
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Termien määritelmiä

• Riski – käytännön todennäköisyys sille, että
tarkasteltava asia aiheuttaa ongelmia

• Toteutettavuus – määrittelee käytännön
todennäköisyyden sille, onko suunnitelma
toimiva

• Kriittinen epäonnistuminen - kun suunnitelma
ei ole hyväksyttävä toteutettavaksi
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Arvioinnin kysymykset
Systemaattinen

menetelmä vaatii
vastaukset seuraaviin
laadullisiin kysymyksiin:

1. Reittivaihtoehdot

2. REACH-kelpoisuus

3. Kemiallinen suorituskyky

4. Kemiallistekninen arviointi

5. Kestävä kehitys

6. Ympäristövaikutukset

7. Käyttökustannukset

8. Toimitusketju ja tuotehinnoittelu

9. Pääomakustannukset

10. Turvallisuus

11. Markkinakelpoisuus

Yleisarvio toteutettavuudesta
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Graafinen tuotos
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Tietokannan tarkoitus
Tarkoituksena on auttaa pk-yrityksiä seuraavissa

asioissa:
• Biomassan lähteet
• Biomassasta saatavat aineet
• Kestävän kemian reitit (talous, ympäristö,

yhteiskunta)
• Biopohjaiset korvaavat aineet niille aineille,

joihin Reach aiheuttaa paineita
• “Vihreät” vaihtoehdot öljypohjaisille aineille



Hyväksyttävyyskriteerit rakenneosille

• Pitkän ajan saatavuus ja kilpailukykyinen hinta

• Korkea saanto ja vähän tuotantovaiheita
biomassasta lähtien

• Käyttökelpoinen teknologia tuotantoon
biomassasta

• Vähäinen ympäristövaikutus

• Ei kilpailua ruuan tuotannon kanssa
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Vaatimukset tietokannalle

• Helppo käyttää

• Pohjautuu ajantasaiseen kirjallisuuteen

– Patentit ja akateemiset julkaisut

– Päivitetään säännöllisesti

• Haku

– rakenneosan, sen johdannaisen, lähtöaineen
perusteella



Tietokannan rakenne

• Biomassasta johdetut lähtöaineet
– selluloosa, tärkkelys jne.

• Rakenneosa
– etanoli, maitohappo jne.

• Nykyisin saatavilla olevat aineet
– eteeni, asetoni jne.

• Kehitetään haku käytöittäin

• Kaikkea tuetaan viittauksin



Graphical output of the database



Yhteenveto

• Neljän työvälineen kokonaisuus pk-yritysten
auttamiseksi kohti vastuullista, uusiutuvaa
toimintaa

• REACHin avainelementit

• Kemiallinen myrkyllisyys ja
ympäristövaikutukset

• Toimitusketjun arviointi

• Tietokanta biorakenneosista
42



Demonstraatio



Kiitos kuuntelemisesta!

Toivomme, että toolboxista on hyötyä
yrityksellesi

Palautteesi toolboxin käytöstä ja kehittämisestä
on meille tärkeää



TESS Toolbox - internet
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www.reach-serv.com


