Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma

Tervetuloa ABClean kurssille!
Huolimatta EU:n laajuisesta asbestin valmistus-, tuonti- ja käyttökiellosta
asbestia löytyy vielä runsaasti rakennuskannasta kaikkialla europassa
ja aiheuttaa näin vaaraa 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
saamaasi 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.
Toivottavasti viihdyt kurrsin parissa!!
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Tämä yhteenveto sisältää ohjeet rekisteröitymiseen ja kurssimateriaaliin käsiksi pääsemiseen.
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ABClean projektin tavoitteena on parantaa turvallisuutta ja
terveyshaittojen ennaltaehkäisyä rakennusalan työpaikoilla.
Projekti lisää tietoisuutta asbestista ja sen vaaroista antaen kuvan
asbestiin liittyvistä työvaiheista ja varotoimenpiteistä - asbestin
havaitsemisesta sen purkamiseen ja poistamiseen rakennuksesta,
jätteenkäsittelyyn ja lain vaatimiin toimenpiteisiin ja velvollisuuksiin
– sekä työnantajalle että työntekijöille.

YHTEENVETO

ABClean Projekti

Projektiin sisältyy seuraavien osien kehittäminen:
• ABClean pätevyysstandardi
• Nettikurssi asbestista
• Työkaluja parantamaan yleistä asbestitietoisuutta työpaikoilla.

ABClean Nettikurssi
Nettikurssi vastaa tasoltaan eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasoa 4. Kurssi koostuu lyhyistä moduuleista, jotka
voi suorittaa milloin vain tietokoneelta. Kurssi sisältää myös pieniä
tehtäviä. Kurssin suoritettuaan käyttäjä voi halutessaan tulostaa
todistuksen kurssin läpikäymisestä.
Nettikurssin käyttöohjeet:
1. Päästääksesi kurssiin, mene osoitteeseen http://courses.
abcleanonline.eu/en/login/index.php ja täytä käyttäjänimesi ja
salasanasi.
2. Navigoi kurssimoduulien välillä täältä…. Älä unohda vastata
ensin perustietoa asbestista kartoittaviin kysymyksiin!
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Moduuli 1. Perehdytys materiaalien ja vaarojen tunnistamiseen
työpaikalla
Moduuli 2. Keskeinen asbestilainsäädäntö
Moduuli 3. Asbestipitoisen materiaalin tunnistaminen
Moduuli 4. Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi
Moduuli 5. Turvalliset työkäytännöt ja -menetelmät
Moduuli 6. Asbestitöiden jälkeinen puhdistaminen ja jätteenkäsittely
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3. Kun olet suorittanut kaikki moduulit, vastaa kysymyksiin
uudestaan ja voit tulostaa todistuksen.

YHTEENVETO

Moduuli 7. Koulutus, tiedostaminen ja kommunikaatio

Työkalupakki
Työkalupakki sisältää välineitä ja keinoja siirtää tietoa asbestista
yksinkertaisessa muodossa kaikille työntekijöille rakennusmaalla. Se on suunniteltu avustamaan turvallisuuteen ja altistumiseen
sekä ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden hallintaan eri vaiheissa työmaalla. Se sisältää;
• Usein kysytyt kysymykset (FAQs)
• Esimerkkejä hyvistä käytännöistä
• Postereita työpaikoille muistutuksena asbestin vaaroista
• Tarkastuslistoja asbestityön eri vaiheisiin kaikkien riskien tunnistamiseksi ja työvaiheiden huomioonottamiseksi.
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Tässä osiossa löydät ns. hyviä käytäntöjä
ja toimintatapoja asbestiin liittyen omasta
maastasi sekä muista euroopan maista.
Nämä esimerkit voivat auttaa hallitsemaan
kokonaisuutta ja vastata joihinkin vastaan
tuleviin kysymyksiin.
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Asbestia käytettiin hyvien ominaisuuksiensa takia monissa eri
rakennusmateriaaleissa. Suomessa asbestipitoisia rakennusmateriaaleja käytettiin vuosina 1922–1992. Suuri osa käytetyistä
asbestimateriaaleista on yhä paikoillaan rakennuksissa. Ennen
rakenteiden purkamista on varmistettava, että rakenteissa ei ole
asbestia tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä. Tämän selvittämiseksi tehdään ns. asbestikartoitus, jolla
tarkoitetaan sitä, että rakennuksessa käytetyt asbestipitoiset materiaalit paikannetaan ja niiden määrä ja laatu selvitetään.

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

HYVÄT KÄYTÄNNÖT 1:
Asbesti rakennuksissa ja siitä aiheutuvat
toimenpiteet; asbestikartoitus

Miten toimia?
Asbestia saattaa esiintyä monissa eri rakenteissa rakennuksessa
rakennuksen rakentamisvuodesta riippuen. Asbestikartoitus teetetään pätevällä henkilöllä, jolla on rakentamisalan kokemusta.
Kartoituksen alku perustuu harkintaan, missä asbestia olisi voitu
käyttää, käyttöajankohtaan ja silloin tarjolla olleisiin materiaaleihin.
Jos epäiltyjen materiaalien asbestipitoisuudesta ei voida muuten
varmistua, selvitetään asbestipitoisuuden arviointi rakenteesta
otetun materiaalinäytteen laboratorioanalyysin avulla.
Asbestikartoituksessa on esitettävä tiedot siitä, missä rakennusosissa on asbestia, esitettävä asbestin määrä ja laji sekä arvioitava kuinka paljon asbestipölyä syntyy, kun asbestia sisältävä tuote/rakenne puretaan. Asbestikartoitus liitetään osaksi hankkeen
turvallisuusasiakirjaa.
Rakennustiedon julkaisemassa ohjeessa kuvataan asbestikartoituksen tekeminen ja sen liitteessä esitetään tunnetut asbestipitoiset tarvikkeet, niiden vaarallisuus ja käyttöajat.
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Työturvalisuuskeskuksen julkaisussa Toimiva asbestipurku on
myös kuvattu asbestikartoituksen teettäminen ja sen liittäminen
osaksi hankkeen asiakirjoja.
Rakennustieto, RT-kortit. RT 08-10521
Sama ohje on julkaistu myös KH- ja LVI-kortistossa numerolla KH
90-00181, LVI 00-10218.
http://www.tyoturva.fi/files/2134/Toimiva_asbestipurku.pdf
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Jos rakenteista löytyy asbestia, rakennuttajan velvollisuus on
teettää purkutyö valtuutetulla asbestipurkuun erikoistuneella
yrityksellä.
Miten toimia?
Keskeistä asbestityön tilauksessa ja suorituksessa on ottaa
huomioon turvallisuus niin, että työn missään vaiheessa ei pääse
syntymään terveyshaittaa työn tekijöille, muille osapuolille tai
ympäristölle. Tilattaessa asbestityö urakoitsijalta, jolla on siihen
valtuudet, tilaaja voi olettaa, että tekijä tuntee määräykset ja toimii
niiden mukaan.

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2:
Asbestipurkutyön teettäminen

Rakennuttaja tekee ensin tarjouspyynnön, joka kuten
rakennusurakat yleensä, jakautuu kaupallisiin ja teknisiin
asiakirjoihin. Tarjousten pohjalta laaditaan asiakirjat ja
urakkaohjelma, joista selviää mitä ja miten tehdään. Asbestipurku
on yleensä lyhytaikainen työ ja tehdään erillisurakkana ennen
muiden töiden aloittamista kyseisessä tilassa. Asbestiurakoitsija
huolehtii yleensä itse oman työnsä työmaavalmistelut. Urakka
toteutetaan työaikataulun mukaisesti turvallisesti. Urakoitsija
huolehtii siitä, että työ ei tarpeettomasti häiritse muita toimintoja
työmaalla. Purkutyöalueelle on pääsy vain urakkaa tekeville, ei
muille. Purkutyön jälkeen urakoitsija tekee ns. itselleluovutuksen ja
siitä itselleluovutuspöytäkirjan ja työ luovutetaan tilaajalle, kun se
täyttää sille asetetut vaatimukset. Tilaaja tekee lopputarkastuksen
ja hyväksyy työn.
Työterveyslaitoksen nettisivuilta löytyy kattava tietopaketti
asbestista rakennusalalla. Sivuilla on esitetty keskeiset tiedot
asbestista ja sieltä löytyy lisämateriaalia ja linkkejä asbestista
kiinnostuneille.
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Työturvallisuuskeskuksen sivuilta löytyy myös tietoa asbestista
ja asbestipurkamisesta. Julkaisussaan ”Toimiva asbestipurku” on
ohjeistettu yksityiskohtaisesti myös asbestipurkutyön teettäminen.
http://www.ttl.fi/fi/toimialat/rakennus/turvapakki/vaaralliset_aineet/
eristeaineet/asbestituotteet/Sivut/default.aspx
http://www.ttl.fi/fi/toimialat/rakennus/turvapakki/vaaralliset_aineet/
eristeaineet/asbestituotteet/Documents/asbesti_rakennustyossa.
pdf
http://www.tyoturva.fi/files/2134/Toimiva_asbestipurku.pdf
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Asbestipurkumenetelmä valitaan purettavan rakenteen materiaalien, muodon, koon ja sijainnin sekä materiaalien asbestipitoisuuden ja pölyävyyden mukaan. Purkutyö tulee aina tehdä mahdollisimman pölyttömästi.
Eri menetelmät lyhyesti:

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

HYVÄT KÄYTÄNNÖT 3:
Asbestia sisältävien rakenteiden purku,
menetelmät

• Osastointimenetelmä – asbestin purkamisen päätyömenetelmä. Osastointimenetelmässä purkualue eristetään ilmastollisesti ympäristöstään ja osastoidulle alueelle aiheutetaan
alipaine. Purkutyö tehdään osastoidulla alueella.
• Purkupussimenetelmä – purettava kohde suljetaan muoviseen purkupussin sisään ja purku tapahtuu pussin ulkopuolelta
käsin. Soveltuu pieniin ja paikallisiin purkutöihin
• Kohdepoistomenetelmä – Pöly imetään purkutyön aikana
suoraan kohdepoistolla. Voidaan käyttää poikkeustapauksissa
kun pölymäärä arvioidaan hyvin pieneksi.
• Asbestituotteiden irrottaminen ehjänä – Jos asbestisementtilevyt voidaan irrottaa kokonaisina ja ehjinä se on vähän
pölyävä työ. Pölyävyyttä rajoitetaan kosteuttamalla.
• Upotusmenetelmä – asbestia sisältävä rakenne irrotetaan
muulla hyväksytyllä asbestipurkumenetelmällä, kuljetetaan
kokonaisena muovikalvolla suojattuna upotusaltaalle johon se
upotetaan. Asbestipitoinen materiaali poistetaan altaassa.
• Kokonaisen rakennuksen purku – erikoiskohteissa joissa purkutyön kohteena kokonainen rakennus. Pölyävyyttä ra15

joitetaan kostuttamalla vesisumulla tai vaahdolla, johon on lisätty pintajännitystä alentavaa kostutus- tai pölynsidonta-ainetta
Rakennustiedon julkaisema menetelmäkuvaus sisältää yksityiskohtaisemmat ohjeet eri purkumenetelmiin. Siinä on otettu huomioon myös työntekijöiden suojaaminen ja ympäristön turvallisuuden varmistaminen.

Lisätietoa
Rakennustieo, Ratu 82-0347
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Asbestin käyttö on nykyään kiellettyä ja purkutyötä koskevat
erilliset määräykset. Aikaisemmin työssään asbestille altistuneita
Suomessa on vielä ainakin 50 000. Monet heistä ovat jääneet
tai jäämässä eläkkeelle. Työssä ollessa terveystarkastuksista
huolehtii työterveyshuolto, mutta entä työelämän jälkeen?
Asbestisairaudet voivat kehittyä vuosia jopa vuosikymmeniä sen
jälkeenkin, kun altistuminen on päättynyt. Siksi terveystarkastuksia tulee jatkaa vielä työelämän päätyttyäkin.

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

HYVÄT KÄYTÄNNÖT 4:
Eläkeläisen asbestiterveystarkastukset

Miten toimia?
Jotkut työntekijät käyvät työterveyshuollossa ennen työelämän
päättymistä ja saavat sieltä suulliset tai kirjalliset toimintaohjeet
omista terveystarkastuksista huolehtimiseen. Jos näin ei ole
tapahtunut, hankkii altistunut toimintaohjeita omatoimisesti.
Hyvä lähde on Hengitysliiton verkkosivut www.hengitysliitto.
fi josta voi tulostaa itselleen oppaan ”Opas asbestialtistuneille
ja –sairastuneille”. Oppaassa käydään läpi asbestialtistuneen ja
sairastuneen seuranta ja toimenpiteet ammattitautia epäiltäessä.
Sairastuneita seurataan tavallisesti työlääketieteen tai keuhkosairauksien poliklinikalla, mutta altistunut henkilös jolla ei ole asbestisairautta, varaa itse ajan omalääkärille tai terveyskeskukseen
terveystarkastusta varten.
Terveystarkastuksessa on hyvä pitää mukana ”Asbestialtistuneen
terveystarkastuksen seurantakortti”. Sen on voinut saada työterveyshuollosta tai sen voi täyttää itse. Seurantakortti on Hengitysliiton oppaassa. Altistunut täyttää lomakkeen perustiedot altistumisestaan, työnantajista, ja mahdollisista ammattitaudeista. Lääkäri
tai terveydenhoitaja täyttää tarkastuskäynnillä lomakkeeseen tie17

dot röntgenkuvauksesta, keuhkojen toimintakokeesta ja jatkotoimista.
Lisäksi
Tupakoinnin lopettaminen on tärkeää, koska se vähentää oleellisesti keuhkosyövän vaaraa. Tupakoinnin lopettaminen parantaa
myös keuhkojen toimintaa esimerkiksi asbestoosia sairastavilla.
Lisätietoa
Altistuneelle:
Opas asbestialtistuneille ja –sairastuneille. Hengitysliitto www.
hengitysliitto.fi
Lääkärille:
Asbesti ja muut silikaattikuidut. Kirjassa: Terveystarkastukset työterveyshuollossa Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö.
Helsinki 2006. ss. 350-359
Työterveyslaitos, tietoa ammattitaudeista: http://www.ttl.fi/fi/tyoterveyshuolto/ammattitaudit/mita_tehda_kun_epaily_ammattitaudista_heraa/sivut/default.aspx
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HYVÄT KÄYTÄNNÖT

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
todennäköisiä
asbestikuituja ilmaan?
20

ovat erityisen
vapauttamaan

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.

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

USEIN KYSYTYT
KYSYMYKSET

Erityistä huomiota asbestiin tulee kiinnittää, jos rakennus on
rakennettu 1950–1980 lukujen aikana.

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:
sisäpuolella: - seinätasoitteet ja – pinnoitteet erityisesti
kylpyhuoneissa
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-

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
22

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.

Työt tulee tehdä niin , että asbestipitoinen materiaali
poistetaan mahdollisimman kokonaisena.
Pieniä korjaustöitä voi tehdä, kun ottaa huomioon
suojautumisen ja pölynhallinnan .

USEIN KYSYTYT
KYSYMYKSET

Suotavaa on , että käytetyissä työkalussa on kohdepoistot
ja käytetään henkilönsuojaimia. Töiden jälkeen on pöly
siivottava tarkasti pois ja hävitettävä asbestijätteenä.

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.
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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 val vojaan tai esimieheen .
Epäillyt rakenteet pitää tutkia ja sel vittää 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?
24

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?

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 .

USEIN KYSYTYT
KYSYMYKSET

Työnantajan on varmistettava, että työntekijät eivät ole
vaarassa työskennellessään .

Työntekijöillä on vel vollisuus 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.
25

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 vel vollisuus 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
26

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 .

USEIN KYSYTYT
KYSYMYKSET

kuitenkin olematon . Toisaalta vuosien työskentely asbestimateriaalien
kanssa lisää sel västi 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.

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.
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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.
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ABClean Projekti

Työturvallisuusopas

TARKISTUSLISTA - ASBESTIJÄTE
Tarvittavien toimenpiteiden arviointi
Työn aikana

ei
saatavilla

Siivoa työn aikana, älä anna asbestijätteen
kerääntyä työalueelle
Poista säännöllisesti asbestipitoinen jäte
työalueelta
Pidä asbestijäte asianmukaisesti pakattuna ja
merkittynä väliaikaisessa säilytyspaikassa
Imuroi päivittäin kaikki työ- ja jätesäilytysalueet

Kaikki jäte, mukaanlukien työvaatteet, käytetyt
kertakäyttöiset suojaimet, rätit, pyyhkeet ja
saastunut materiaali kerätään
Jäte pakataan kaksinkertaisiin kestäviin
muovisäkkeihin
Säkkejä ei käytetä uudestaan
Säkkejä ei ylitäytetä

ei
saatavilla

TARKISTUSLISTAT

Pakkaaminen

Säkki teipataan kiinni heti täyttämisen jälkeen
Jäte merkitään asbestijätteeksi
Säkit pyyhitään. ulkopuolelta kostealla liinalla
Suuremmat kappaleet kuten levyt nostetaan
telineiltä alas, ei tiputeta, ja laitetaan suljettaviin
kontteihin/astioihin
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Väliaikainen varastointi

ei
saatavilla

Väliaikaiseen säilytykseen käytetään kannellisia
astioita
Täydet astiat suljetaan kunnolla
Suuremmat määrät tulee säilyttää suljettavissa ja
lukittavissa konteissa tai astioissa
Ei-pölyävä asbestijäte, kuten suuret levyt,
voidaan laittaa suoraan esimerkiksi siirtolavalle,
kunhan ne pidetään suojattuina
Jäte säilytetään ilkivallalta suojattuna ja etäällä
herkistä kohteista, kunten leikkikentistä

Kuljetus ja loppusijoitus

ei
saatavilla

Jäte hävitetään ongelmajätteenä asbestia
vastaanottavalla kaatopaikalla
Varmistetaan että asbesti on asianmukaisesti
pakattu jotta kuituja ei vapaudu ympäristöön
Suomessa asbestijätteen voi kuljettaa normaalisti
vastaanottavalle kaatopiakalle, muusa maassa
tarkista vaatiko laki esim. ongelmajätteenä
kuljettamisen
Suomessa kuka tahansa voi kuljettaa
asbestijätteen kaatopaikalle, muussa maassa
tarkista vaaditaanko kuljettamiseen valtuutettu
yritys/henkilö
Suomessa ei vaadita erillisiä
kuljetusdokumentteja, muussa massa tarkista
lain vaatimukset
Kuljetusdokumentit on säilytettävä

Töiden jälkeen
Kohteeseen jäänyt/jätetty asbestipitoinen
materiaali merkitään selvästi
Säilytetän lain vaatimat dokumentit
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ei
saatavilla

ABClean Projekti

Työturvallisuusopas

TARKISTUSLISTA ASBESTI TYÖ
Tarvittavien toimenpiteiden arviointi
Ilmoitukset

ei
saatavilla

Viranomaiselle on ilmoitettu tehtävistä töistä
Työsuunnitelma tehty
Työntekijät on koulutettu ja ohjeistettu
Asbestikartoitus on teetetty
Työn turvalisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät
suunnitelmat tehty

Henkilönsuojaimet
Käsien ja kasvojen pesumahdollisuus
olemassa
Tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet
tarjolla

ei
saatavilla

TARKISTUSLISTAT

Turvallisuudesta vastaava henkilö on nimetty

Työvaatteet/-haalari
Käsineet
Hengityksensuojain, jos tarpeellinen
Silmäsuojaimet
Työntekijöillä säännölliset
terveystarkastukset
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Työalueen ja työhön valmistautuminen

ei
saatavilla

Asbestityö tehdään eri aikaan ja eri tilassa kuin
muu työ
Työalue on eristetty ja sulkukammiot rakennettu
mahdollisuuksien mukaan
Työalue on selvästi merkitty (asbestivaroituksilla)
ja suojattu
Asiattomilla henkilöillä ei ole pääsyä työalueelle
Tarkoituksenmukaiset pesu- ja pukuhuonetilat
sekä vaihtovaatteet ovat saatvilla

Työmenetelmät
Tupakointi, juominen ja syöminen työtiloissa
kielletty
Ennen työn aloittamista kaikki työalueen
pinnat on puhdistettu näkyvästä pölystä ja
irtomateriaalista irtomateriaalista joka voi sisältää
asbestia
Työn jälkeiset siivousmenetelmät ovat tiedossa ja
käytössä
Asbestipitoisen materiaali on kostutettu tilanteen
mukaan ennen sen purkamista pölyävyyden
vähentämiseksi
Ei suurella nopeudella toimivia sähkötyökaluja
Asbestijätteen turvallinen käsittely kaikissa
vaiheissa (katso erillinen tarkistuslista)
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ei
saatavilla

33

TARKISTUSLISTAT

Haluamme että olet tietoinen asbestin
aiheuttamista riskeistä. Tähän on koottu
joitain keskeisiä muistettavia asioita
oltaessa tekemisissä asbestin kanssa
erityisesti ympäristö huomioon ottaen.
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Mahdollisen altistumisen arviointi
Kotona
Työvaatteet voivat olla asbestipölyssä
Suomessa ei ole myynnissä asbestia sisältäviä tavaroita, mutta EUalueen ulkopuolella tehdyissä tuotteissa (esim. autoissa) voi edelleen
olla
Tee-se-itse remontit kotona – monessa rakenteessa voi olla asbestia.
Onko tämä huomioitu?

Toiminta lähiympäristössä
Purkutyöt ja korjausrakentaminen voivat vapauttaa asbestikuituja
ilmaan
Asbestijätteen kuljetus ja loppusijoitus voi saastuttaa ympäristöä
Energiatalouden parantamiseen tähtäävissä korjauksissa voidaan
törmätä asbestipitoisiin materiaaleihin
Asbestikuituja voi vapautua korjaus- ja huoltotoimenpiteiden aikana
Asbestijätteen huolimaton tai vääränlainen pakkaaminen voi
aiheuttaa ympäristön saastumista

Ympäristö

Asbestijätteen väärä käsittely voi vapauttaa asbestikuituja ilmaan
Jätteenkäsittelyyn käytetään valtuutettua yritystä
Monet julkiset rakennukset kuten koulut, museot, virastotalot jne
voivat, rakennusvuodesta riippuen, sisältää asbestia

NEUVONTASIVU

Vanhojen asbestitehtaiden ja –kaivosten ympäristössä voi löytyä
asbestikuituja
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Tee muistiinpanoja omista oppimiskokemuksistasi ja
mieleen tulleista kysymyksistä. Se auttaa jäsentämään
ajatuksia ja viemään oppimaasi käytäntöön.
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MUISTIINPANOT
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MUISTIINPANOT
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Euroopan komissio on rahoittanut tätä projektia. Sisältö julisteessa kuvastaa
vain kirjoittajien mielipiteitä eikä Euroopan komissiota voida pitää.
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