ABClean Usein kysytyt kysymykset
1. Miten voin tunnistaa asbestia sisältävät materiaalit korjauksen, saneerauksen,

ylläpidon tai huollon aikana? Ottaen huomioon rakennusvuoden, missä rakennuksissa
voin törmätä asbestiin?
Ennen korjausrakentamisen aloittamista rakennuksessa tulee teettää asbestikartoitus.
Erityistä huomiota asbestiin tulee kiinnittää, jos rakennus on rakennettu 1950–1980 lukujen
aikana.
Asuin-, teollisuus- ja liikerakennuksissa voi esiintyä asbestia seuraavissa kohteissa:
sisäpuolella: ruiskutettu asbesti seinien ja kattojen pinnoituksissa
asbestisementistä tehdyt rakenteet
vanhat eristysvillat ja vastaavat
lämpökattiloiden ja putkien eristyksissä
asbestinauhana lämpökattiloiden luukuissa, venttiileissä jne.
paloseinämät, paloeristeet, palo-ovet
vanhat rakennus- ja sisutuslevyt
vinyylilattialaatat
ulkopuolella: sementtikatot, sementtirännit, kattotiilet
savukanavat ja -piiput
varasto- ja teollisuusrakennuksissa voi olla sekä seiniä että kattoja, jotka
sisältävät asbestia
Asuinrakennuksissa asbestia voi lisäksi esiintyä myös seuraavissa kohteissa:
sisällä:
seinätasoitteet ja – pinnoitteet erityisesti kylpyhuoneissa
vesisäiliöt
vanhat sähkö- ja sulakekaapit
palo-ovet
ilmanvaihtokanavat
tulisijat
ikkunalaudat
paloeristeet katoissa ja seinissä
sähköjohdotuksen eristeet
linoleumilattiat
ulkopuolella: kattohuovat
asbestisementtikatot
kattotiilet
-

-

Asbestisementtilaatat eivät ole painoa kannattavia – älä astu päälle.
Vuoden 1994 jälkeen rakennetuissa rakennuksissa ei pitäisi esiintyä lainkaan asbestia.

2. Kun teen huoltotöitä, siivoan, korjaan tai puran rakenteita, mitkä toiminnot aiheuttavat

todennäköisimmin asbestikuitujen vapautumista?
Materiaalien työstäminen esimerkiksi sahaamalla ja hiomalla sekä leikkaaminen synnyttävät
paljon pölyä. Jos materiaali sisältää asbestia, pölynhallinta yhdessä henkilönsuojaimien
käytön kanssa on tärkeää. Jos on kyse rakenteen purkamisesta, ota yhteyttä asbestipurkua
tekevään yritykseen.

3. Onko vaarallista leikata, hioa tai muuten työstää asbestia sisältäviä materiaaleja?

Leikkaaminen ja muu työstäminen vapauttaa materiaalista asbestikuituja ilmaan. Tätä tulee
välttää ja työ tulee antaa asbestipurkuyritykselle tehtäväksi.
Hiominen vapauttaa suuria määriä pölyä ja jos epäillään asbestia, se ei ole suositeltavaa.
Pakollisissa tilanteissa on mahdollisuuksien mukaan kostutettava materiaali ja käytettävä
soveltuvia henkilönsuojaimia.
Suotavaa on, että käytetyissä työkalussa on kohdepoistot ja käytetään henkilönsuojaimia.
Töiden jälkeen on pöly siivottava tarkasti pois ja hävitettävä asbestijätteenä.
Työt tulee tehdä niin, että asbestipitoinen materiaali poistetaan mahdollisimman kokonaisena.
Pieniä korjaustöitä voi tehdä, kun ottaa huomioon suojautumisen ja pölynhallinnan.
4. Miten asbestialtistuminen on haitaksi terveydelleni? Onko sen käsittely, koskettaminen

ja hengittäminen vaarallista? Onko vaarallista syödä, juoda tai tupakoida asbestin
lähellä?
Asbestikuitujen hengittäminen aiheuttaa terveydellisiä ongelmia ja asbestisairauksia. Näitä
ovat mm. mesoteliooma, asbestoosi ja keuhkosyöpä. Yksi osatekijä asbestisairauksien
synnyssä on työvaatteissa kotiin kuljetetut asbestikuidut. Työvaatteet tulee jättää työpaikalle
ja asbestin kanssa kosketuksiin joutuneet vaatteet hävittää asbestijätteenä. Kertakäyttöiset
suojahaalarit ovat parhaimpia asbestin kanssa työskenneltäessä.
Asbestialtistuminen lisää merkittävästi tupakoitsijan keuhkosyöpäriskiä.
5. Miten minun pitäisi toimia ja keneen ottaa yhteyttä jos törmään asbestiin tai epäilen

asbestia rakennustyön aikana? Kuka saa poistaa asbestin?
Lopeta työt heti, ota yhteyttä valvojaan tai esimieheen. Epäillyt rakenteet pitää tutkia ja
selvittää varmuudella, onko siinä asbestia vai ei. Jos siinä on asbestia, sen saa poistaa vain
asbestipurkuun valtuutettu yritys.
6. Onko olemassa turvallista tapaa erottaa asbestia sisältävät tuotteet asbestivapaista?

Asbestimateriaalien erottaminen aistinvaraisesti muista materiaaleista voi olla hyvin vaikeaa,
koska asbesti on usein sekoitettuna muihin materiaaleihin. Esimerkiksi asbestisementtituotteet
voivat sisältää 5 – 20 % asbestia sementtiin sekoitettuna.
Asbestin aistinvarainen tunnistaminen voi olla vaikeaa jopa kokeneelle arvioijalle.
7. Kun asbesti on tunnistettu, mitä voi tehdä turvallisesti? Missä tapauksissa minun pitäisi

ottaa yhteyttä erikoistuneeseen asbestipurkuyritykseen?
Asbestipitoisen materiaalin, kuten putki- ja muiden eristeiden, laattojen ja levyjen
poistaminen tulee aina teettää asbestipurkuun erikoistuneella yrityksellä.
Asbestia sisältävän rakenteen tai materiaalin ympäristössä voi työskennellä, jos kyseisiä

rakenteita ei rikota.
8. Minkälaiset suojaimet ovat tarpeen työskenneltäessä asbestin kanssa? Kenen vastuulla

suojainten hankinta on?
Käytä vähintään soveltuvia kertakäyttöisiä suojaimia. Työvaatteet (haalari) ja asbestityöhön
soveltuva kasvoilla tiiviisti istuva luokan P3-hengityksensuojain ovat vähimmäisvaatimukset.
Työnantajan tulee tarjota suojaimet työntekijöilleen.
9. Mitkä ovat velvollisuuteni työntekijänä? Entä työnantajana? Mitä minun on

huomioitava toimiessani työpaikkani asbestiosaajana?
Työnantajan on varmistettava, että työntekijät eivät ole vaarassa työskennellessään.
Työpaikan asbestiosaajan tulisi olla mukana töiden suunnittelusta lähtien ja varmistaa, että
kaikilla työntekijöillä on tarpeeksi tietoa asbestista ja turvallisuuskoulutusta ennen töiden
aloittamista ja että mahdollinen asbesti on otettu huomioon työturvallisuussuunnitelmassa.
Asbestiosaaja ei korvaa olemassa olevia tehtäviä, kuten työsuojelupäällikön tai
työsuojeluvaltuutetun, vaan täydentää heidän osaamistaan ja työskentelee yhteistyössä heidän
kanssaan.
Työntekijöillä on velvollisuus raportoida kaikki huomaamansa riskit ja vaarat työnjohdolle.
Jos työ aiheuttaa vakavaa vaaraa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle, työntekijällä on
oikeus kieltäytyä työstä.

10. Mitä asbestijätteelle pitää tehdä?

Työalueiden eristäminen muovilla helpottaa siivoamista. Siivoa työn edetessä – älä anna
jätteen kerääntyä pinnoille tai työtilaan.
Kaikki pinnat ja käytetyt välineet on pyyhittävä puhtaaksi kostealla rätillä.
Kaikki jäte mukaan lukien suojavaatetus ja käytetyt suojaimet tulee pakata muovisäkkiin, joka
teipataan kiinni ja merkitään asbestijätteeksi. Asbestijäte viedään sitä vastaanottavalle
kaatopaikalle, jossa se loppusijoitetaan.
Asbestijäte voidaan myös säilöä siihen tarkoitukseen varattuihin tiiviisiin tynnyreihin.
11. Mikä viranomainen on vastuussa työntekijöiden asbestialtistumisesta? Mihin tahoon

voin ottaa yhteyttä tiedustellakseni työntekijän velvollisuuksista ja vastuista?
Pääasiallisena vastuuviranomaisena työntekijöiden asbestialtistumisen suhteen on
työsuojeluviranomainen ja paikalliset aluehallintoviranomaiset.
Työnantajaa ohjaa työturvallisuuslaki ja työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijöillä
on turvalliset työolosuhteet ja tämä kattaa myös asbestialtistumisen minimoimisen. Asbesti on
otettava huomioon rakennussuunnitelmassa ja työturvallisuussuunnitelmassa, joka on
toimitettava viranomaiselle. Jos törmäät rakennustyömaalla asbestiin, lopeta työt ja ilmoita
siitä yrityksen toimintaohjeiden mukaisesti oikealle henkilölle. Työntekijällä on lain mukainen
velvollisuus ilmoittaa terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisista tekijöistä. Suomessa

työntekijällä on oikeus kieltäytyä työstä, joka voi aiheuttaa vakavaa vaaraa terveydelle. Muun
muassa työsuojeluviranomaisilta ja Rakennusliitosta saa tarvittaessa neuvontaa erilaisissa
tilanteissa toimimisesta.

12. Jos epäilen, että olen riskissä sairastua asbestialtistumisen takia, mitä minun tulee

tehdä?
Kaikki altistuminen asbestille on vaarallista, mutta satunnaisen, lyhytaikaisen altistumisen
merkitys syöpäriskin lisääntymiseen on kuitenkin olematon. Toisaalta vuosien työskentely
asbestimateriaalien kanssa lisää selvästi keuhkosyövän riskiä. Keskustele omasta
altistumisestasi ja sen merkityksestä työterveyslääkärin/omalääkärin kanssa.
Työntekijän olisi hyvä pitää kirjaa työhistoriastaan niin, että sen voi tarvittaessa todentaa
esimerkiksi työterveyshuollolle. Kätevä valine tähän on esimerkiksi “Asbestialtistuneen
terveystarkastuksen seurantakortti”, jonka saa esimerkiksi Hengitysliitosta. Altistumisen ja
mahdollisen asbestisairauden kehittymisen välinen aika voi olla vuosikymmeniä. Mahdollinen
syy-yhteys perustuu altistumisen kestoon ja suuruuteen. Suomessa mahdollisen
asbestisairauden todentaminen ammattitaudiksi tapahtuu työlääketieteen poliklinikoilla.
Hengitysliitto on julkaissut oppaan “Opas asbestialtistuneille ja –sairastuneille”, jossa
käydään läpi altistuneen ja sairastuneen seuranta ja toimenpiteet ammattitautia epäiltäessä.
Altistunut henkilö, jolla ei ole asbestisairautta, varaa itse ajan terveystarkastusta varten.

13. Mistä löydän enemmän tietoa ja ohjeita?

Muun muassa työsuojeluviranomainen tai liitto voi antaa tietoa ja ohjausta asbestiasioissa.
Hyviä itsenäisen tiedonhaun lähteitä asbestiin liittyen ovat muun muassa seuraavien
järjestöjen/laitosten nettisivut: Työterveyslaitos, Hengitysliitto, Työturvallisuuskeskus ja
Rakennustieto.
Kansainvälisiä tietolähteitä ovat muun muassa nettisivut www.ewhn.eu /links,
www.hazardscampaign.org.uk, www.hazards.org/asbestos/index.htm, www.ibasecretariat.org,
www.asbestosforum.org.uk ja www.hse.gov.uk.

