Tervetuloa ABClean kurssille!
Huolimatta EU:n laajuisesta asbestin valmistus-, tuonti- ja käyttökiellosta asbestia löytyy vielä
runsaasti rakennuskannasta kaikkialla europassa ja aiheuttaa näin vaaran ihmisten terveydelle.
Jotta huomioitaisiin rakennusalan työntekijät jotka voivat vahingossa törmätä asbestiin,
erityisesti korjausrakentamisen aikana, perustettiin Leonardo Da Vinci rahoitettu projekti
otsikolla “ABClean - making the EU Clean of Asbestos”.
Tämä projekti johti asbestitietoisuuden lisäämiseen tähtäävän verkko-kurssin kehittämiseen,
kohteenaan rakennusalan työntekijät jotka voivat työssään kohdata asbestia. Tämä on
ABClean kurssin itseopiskelua tukeva opas. Jaa saamasi tietoa kanssatyöntekijöittesi kanssa
jotta voimme yhdessä lisätä asbestitietoisuutta ja parantaa niin työntekijöiden, sivullisten kuin
ympäristön turvallisuutta ja terveyttä.
Yhdessä tämän oppaan kanssa löydät myös laminoidun julisteen jonka voit ripustaa työpaikkasi
seinälle sekä USB-kortin jolla on koko ABClean työturvallisuuspaketin sisältö kuudella kielellä;
Suomeksi, Englanniksi, Espanjaksi, Italiaksi, Puolaksi ja Liettuaksi.
Älä epäröi ottaa yhteyttä paikalliseen ABClean toimijaan projektia ja kurssia koskevan
lisätiedon saamiseksi;

+ partners names
Toivottavasti viihdyt kurrsin parissa!!
The ABClean team

ABClean projektin yhteenveto
Tämä yhteenveto sisältää ohjeet rekisteröitymiseen ja kurssimateriaaliin käsiksi pääsemiseen.
Hyvät käytännöt asbestin hallinnassa
Tässä osiossa löydät ns. hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja asbestiin liittyen omasta maastasi
sekä muista europan maista. Nämä esimerkit voivat auttaa hallitsemaan kokonaisuutta ja
vastata joihinkin vastaan tuleviin kysymyksiin.

Usei kysytyt kysymykset

Tässä osiossa pyrimme vastaamaan joihinkin useimmin esitettyihin kysymyksiin asbestiin
liittyen, kuten:





Miten voin tunnistaa asbestia sisältäviä materiaaleja ylläpidon, korjauksen tai
purkamisen yhteydessä? Ottaen huomioon rakennusvuodet, mistä rakennuksista
löydän todennäköisimmin asbestia?
Mitkä toiminnot ovat erityisen todennäköisiä vapauttamaan asbestikuituja ilmaan?

Tarkastuslistat:
Kaksi tarkastuslistaa auttavat sinua tekemään ensiarvion sitä miten asbestiasiat on hoidettu
työkohteessa:
-

Asbestijäte tarkastuslista: tämä lista auttaa hallitsemaan asbestijätteen oikean
käsittelyn.

-

Asbestityön tarkastuslista: tämän listan avulla voit tarkistaa että asbestia käsitellään
oikein työmaalla.

Advice Sheet
Haluamme että olet tietoinen asbestin aiheuttamista riskeistä. Tähän on koottu joitain
keskeisiä muistettavia asioita ollessa tekemisissä asbestin kanssa erityisesti ottaen huomioon
ympäristö.
Muistikirja
Tee muistiinpanoja omista oppimiskokemuksistasi ja mieleen tulleista kysymyksistä. Se auttaa
jäsentämään ajatuksia ja viemään oppimaasi käytäntöön.

