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Asbestille tai vaikutuksiltaan vastaaville kuitumaisille mineraaleille altistumisen välttäminen 

1. Yleistä  

Ohje perustuu Valtioneuvoston asetukseen 798/2015 asbestityön turvallisuudesta ja Sosiaali- ja ter-

veysministeriön HTP-arvot 2016 (Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet) julkaisuun. 

Uusien asbestia ja asbestipitoisia materiaaleja sisältävien tuotteiden käyttö on kokonaan kielletty vuo-

desta 1994 alkaen. Asbestipitoisen jätteen käsittelystä säädetään vna 179/2012 valtioneuvoston asetus 

jätteistä. 

Tarkoitus on työstä johtuvan asbestille tai vaikutuksiltaan vastaaville kuitumaisille mineraaleille altistu-

misen ja siitä aiheutuvien terveysvaarojen vähentäminen ja ehkäisy. 

2. Määritelmä ja vaaratekijät  

Kuitumaisilla silikaattimineraaleilla tarkoitetaan tässä säännöksessä asbestia kuten krysotiilia, krokido-

liittia, amosiittia, antofylliittiä, tremoliittia ja aktinoliittia sekä terveysvaikutuksiltaan vastaavia mineraaleja 

kuten erioniittia ja lämpöeristeenä käytettäviä keraamisia kuituja. Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen 

näiden mineraalien pölylle voi aiheuttaa syöpäsairauden varaa. 

Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus, ns. CLP-asetus (1272/2008) on tul-

lut voimaan 20.1.2009. Vaaralliset aineiden ja seosten luokitukset voidaan etsiä CLP-asetuksen taulu-

kosta 3.1. 

Asbesti (indeksinumero 650-013-00-6) luokitellaan seuraavasti: 

Pakkausmerkintä 

Carc. 1A (syöpää aiheuttavat vaikutukset);  

STOT RE 1 (elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen);   

H350 (saattaa aiheuttaa syöpää) 

H372 (vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa) 

Tupakointi ja asbesti lisäävät toistensa syöpää aiheuttavaa vaikutusta. Asbestialtistuneen ja tu-

pakoivan riski sairastumiseen saattaa olla 20 – 50-kertainen. 

3. Altistumisen vähentäminen  

Työstä johtuva altistuminen asbestin tai muiden vaikutuksiltaan vastaavien silikaattimineraalien pölylle 

on vähennettävä mahdollisimman vähäiseksi ja joka tapauksessa alle 4. kohdassa määrätyn raja-arvon. 

Altistumisen vähentämiseksi on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin: 

- suunnitellaan työmenetelmät sellaisiksi, että pölyn pääsy ilmaan vältetään, ja jos tämä ei ole kohtuu-

della mahdollista, poistetaan pöly niin lähellä syntypistettä kuin mahdollista 

- rajoitetaan pölylle altistuvien tai mahdollisesti altistuvien lukumäärä mahdollisimman vähäiseksi 

- estetään työntekijöiden sekä heidän vaatetuksensa mukana tai muulla tavoin tapahtuva pölyn kulkeu-

tuminen työpaikalta muualle 

- käytetään riittävän hyvin altistumista estäviä tai vähentäviä koneita, ilmankäsittelykojeita, henkilösuo-

jaimia ja muita laitteita, valvotaan niiden kuntoa säännöllisesti sekä tarkastetaan niiden toiminta tarvit-

taessa 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:FI:PDF
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- poistetaan jätteet työpaikalta niin nopeasti ja tehokkaasti kuin mahdollista suljetuissa pakkauksissa, 

jotka on varustettu säännösten mukaisin merkinnöin ks. kohta 2. 

- Helen Oy:ssä nuoria työntekijöitä ei käytetä töissä, joissa saattaa esiintyä altistumista terveydelle hai-

tallisille materiaaleille. 

4. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet hengitysilmassa 

Työpaikan ilman asbesti- ja erioniittipölyn pitoisuuden suurin sallittu arvo on 0,1 kuitua kuutiosenttimet-

rissä (HTP sitova raja-arvo) mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailuajalle. Ilman asbestipitoi-

suutta verrattaessa otetaan huomioon sellaiset hengityksen kautta elimistöön joutuvat kuitumaiset as-

bestihiukkaset, joiden pituus on 5 mikrometriä tai enemmän ja läpimitta 3 mikrometriä tai vähemmän. 

Keraamisten kuitujen HTP arvo on 0,2 mg/kuutiometri (HTP ohje raja-arvo). 

Työntekijän hengitysilman kuitupitoisuus ei saa ylittää mainittuja raja-arvoja. 

5. Korvaamisperiaate 

Asbestit, asbestia sisältävät materiaalit ja vaikutuksiltaan vastaavat mineraalit korvataan Helen Oy:ssä 

turvallisemmilla materiaaleilla. 

6. Kiellot  

Asbestia ja vaikutuksiltaan vastaavia mineraaleja ei asenneta Helen Oy:n käyttökohteisiin. 

7. Toimenpiteet kun asbestia tai vaikutukseltaan vastaavaa mineraalia on tai epäillään olevan työkohteissa 

7.1 Tilanteen kartoitus ja seuranta 

Ennen työn aloittamista on rakennuttajan tai työkohteen valvojan huolehdittava Vna 798/2015 7 § mu-

kaisen asbestikartoituksen teettämisestä. Ota yhteyttä Helenin asbestitarkastajaan. 

Asbestikartoitus sisältää seuraavat toimenpiteet: 

- Kohteessa olevan asbesti paikallistetaan ja arvioidaan sen pölyävyys asennus ja huoltotöissä. 

- Purkua vaativissa kohteissa selvitetään asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu, sijainti ja määrä.  

- Rakenteita käsiteltäessä ja purettaessa seurataan jatkuvasti asbestin ja sitä sisältävien materiaalien 

pölyävyyttä. Tarvittaessa tehdään analysointimittauksia. 

- Helen Oy hyväksyy analysoitavaksi omissa työkohteissaan vain omien asiantuntijoiden ottamat tai 

heidän välittömässä valvonnassaan otetut näytteet. 

- Näytteet on analysoitava parhaalla tarkoituksenmukaisella menetelmällä. 

- Rakennuttajan tai työkohteen valvojan on huolehdittava siitä että asbestikartoituksen tulokset kirjataan 

rakennustyön turvallisuussuunnitelmaan Vna 205/2006 8 § mukaisesti. 

 

Asbestipurkutöistä on ilmoitettava viranomaiselle (aluehallintoviraston alueellisesti toimivaltaiselle työ-

suojeluviranomaiselle) ennakkoon. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja mieluiten vähintään seitsemän päi-

vää ennen työn aloittamista. 

Rakennuttajien ja työn päätoteuttajien tulee myös varmistaa, että itse purkutyö tehdään lain edellyttä-

mällä tavalla. 

Jos työolosuhteisiin tai työn aloittamisaikaan tulee muutoksia, niistä on tehtävä uusi ilmoitus.  

7.2 Purkutyön työsuunnitelma 
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Purkutyötä suorittamaan ryhtyvän työnantajan on tehtävä, ennen purkutyön aloittamista, Vna 798/2015 

8 § mukainen turvallisuussuunnitelma. Suunnitelmasta toimitetaan kopiot Helen Oy:n edustajalle ja kiin-

teistön omistajalle. Purkutyöstä on tehtävä ilmoitus Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vas-

tuualueelle vähintään 7 päivää ennen työn aloittamista. 

Suunnitelmassa on esitettävä työntekijöiden ja muiden työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden turvalli-
suuden ja terveyden varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet: 

1. Purkutyötä tekevien työntekijöiden altistumisen estäminen 

2. Muiden työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden altistumisen estäminen 

3. Pölyn työympäristöön leviämisen estäminen 

4. Työkohteen puhdistaminen jätteistä ja pölystä 

5. Työkohteen puhtauden varmistaminen asbestipurkutyön jälkeen 

6. Jätteiden käsittely työpaikalla Helenin jäteohjeiden mukaisesti (pakkaaminen, merkinnät, siir-

toasiakirja) 

7. Asbestijäte pitää kirjata Helenin jätekirjanpitoon. 

8. Työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto 

9. Paikka, jossa työ tehdään 

10. Kartoituksen suorituspäivä, tekijä ja kartoitukseen liittyvien asiakirjojen haltija 

11. Purkuun käytettävät menetelmät 

12. Työntekijöiden suojaukseen ja puhdistamiseen käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet 

13. Pölyn työympäristöön leviämisen estämiseksi käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet 

14. Sen jätteiden käsittelypaikan yhteystiedot, jonne jätteet toimitetaan. 

 

7.3 Toimenpiteet kun purettavissa materiaaleissa epäillään olevan asbestia tai vaikutuksiltaan vastaavaa 

kuitumaista mineraalia 

Työt kohteessa keskeytetään välittömästi altistumisen estämisen vaatimassa laajuudessa. 

Tehdään kohdan 7.1 mukainen kartoitus ja selvitetään tilojen turvallisuustaso ja tarvittavat toimenpiteet. 

Mikäli altistavaa materiaalia todetaan kohteessa, tarvittavat purku- ja siivoustyöt suorittaa kodassa 8.1. 
mainittu asbestiurakoitsija, joka tekee ennen töiden aloittamista kohdan 7.2 mukaisen purkutyön työ-
suunnitelman.   

Töitä kohteessa voidaan jatkaa vasta kun kohde on todettu pölylle altistumisen vaaran osalta turval-
liseksi. Luvan työn jatkamiselle antaa vna 798/2015 10 § mukainen asbestipurkutyön työnjohtaja. 

8. Asbestipitoisten rakenteiden purku- ja saneeraustyöt 

8.1 Helen Oy ei suorita asbestitöitä. Asbestia sisältävien rakennusten ja rakenteiden purkamista, asbestin 

poistamista niistä, asbestirakenteiden koteloimista ja peittämistä, asbestisiivousta tai asbestipitoisten 

jätteiden kokoamista ja viimeistelyä työpaikalta pois kuljetettavaksi (asbestipurkutyötä) saavat suorittaa 

vain Aluehallintovirastojen valtuuttamat erikoisurakoitsijat. 

8.2 Urakoitsija käyttää työssä omia työkalujaan ja huolehtii kontaminoituneiden työkalujen asianmukaisesta 

suojaamisesta ja puhdistamisesta. Helen Oy:n työkaluvarastolta ei luovuteta eikä sinne palauteta as-

bestitöissä käytettyjä työkaluja. 

8.3 Helen Oy:n työpaikoilla saattaa esiintyä asbestia ja vaikutuksiltaan vastaavia kuitumaisia mineraaleja 

voimalaitoskoneistojen ja niiden putkistojen eristyksissä, kattilalaitosten muurauksissa ja lämpöeristyk-

sissä, kaukolämpöputkistojen eristyksissä, kaukolämmön kuluttajaliittymien lämmönjakohuoneissa, kiin-

teistöjen käytävätiloissa ja linjasulkutiloissa, sähkökojeistojen ja kaapelikanavien pohja- ja seinälevyis-

sä, katkaisijoiden ja kuormanerottimien sammutuskammioissa sekä joidenkin kiinteistöjen ilmastointika-

navien eristyksissä. Lisäksi asbestia tavataan jossain määrin lattia-, seinä- ja kattolaatoissa sekä näiden 

kiinnitysliimoissa ja -laasteissa. Näissä työkohteissa saattaa purkutöiden yhteydessä työilman haital-

liseksi tunnettu pitoisuus ylittyä, jonka vuoksi Helen Oy:ssä saavat näitä materiaaleja purkaa vain koh-
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dassa 8.1. mainitut urakoitsijat. Tällöin urakoitsija huolehtii viranomaisille tehtävistä selvityksistä ja tur-

vallisuussuunnitelmasta. 

8.4 Tilojen puhdistuksen jälkeen purkutyön suorittaneen työnantajan on varmistettava mittaamalla, ettei 

altistumisalueen ilmassa ole asbestia sallittua määrää enempää. Purkutyön tehneen työnantajan ja työn 

tilanneen rakennuttajan on tehtävä tilan käyttöönottamisesta yhteinen asiakirja, jossa todetaan tilan 

puhtaus ja jatkokäytön turvallisuuteen liittyvät havainnot. 

 Helen Oy:n ulkopuolisissa työkohteissa noudatetaan kyseisen työpaikan turvallisuusohjeita ja soveltuvin 

osin tätä ohjetta. Työnjohtajan tehtävä on varmistaa työpaikan turvallisuustilanne. Kiinteistöjen osalta 

tämä tarkoittaa yhteydenottoa kyseisen kiinteistön isännöitsijään. 

 Krokidoliittia purettaessa on käytettävä aina osastointimenetelmää. 

9. ASA-rekisteri  

Asbesti ja vaikutuksiltaan vastaavat kuitumaiset mineraalit on luokiteltu sosiaali- ja terveysministeriön 

päätöksellä syöpävaaraa aiheuttaviksi aineiksi  

ASA-rekisteriin (Ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvien rekisteri) ilmoite-

taan työntekijät, jotka ovat altistuneet vähintään 20 työpäivänä vuodessa suuren osan työpäivästä syö-

päsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden luettelossa mainituille aineille. 

10. Yhteyshenkilöt  

- Lähin esimies 
- Työmaiden vastaavat mestarit, työnvalvojat ja työmaapäälliköt 
- Projektien vetäjät  
- Työsuojeluvaltuutettu 
- Työsuojelupäällikkö 
- Helenin asbestiyhteyshenkilö 
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Avoiding exposure to asbestos or fibrous minerals with similar effects 

 
1. General information 

 
These instructions are based on the Government Decree 798/2015 on the safety of asbestos work 

and the “HTP-arvot 2016. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet” (HTP values 2016. Concentrations 
known to be harmful) publication by the Ministry of Social Affairs and Health. 

 
The use of new products containing asbestos and asbestos-based products has been completely 

prohibited since 1994. Government Decree 179/2012 on waste provides for the processing of 

asbestos-based waste. 

 
The purpose is to reduce and eliminate the work-based exposure to asbestos and fibrous minerals 

with similar effects and the resulting health hazards. 

 
2. Definition and risk factors 

 
In these regulations, fibrous silicate mineral refers to asbestos, including chrysotile (white asbestos), 

crocidolite (blue asbestos), amosite, anthophyllite, tremolite, actinolite, and minerals with similar health 
impacts, such as erionite, and ceramic fibers used as thermal insulation. Long-term or repeated 

exposure to the above mineral dusts may cause cancer. 

 
The  CLP regulation (1272/2008) concerning the classification, labelling, and packaging of chemicals 

entered into force on January 20, 2009. The table 3.1 of the CLP regulation can be used to find the 

classifications of hazardous substances and compounds. 

 
Asbestos (index number 650-013-00-6) is classified as follows: 

 

Labeling and packaging 

Carc. 1A (Carcinogenicity); 

STOT RE 1 (Specific target organ toxicity – repeated exposure); 

H350 (May cause cancer) 

H372 (Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure) 

 
Smoking and asbestos contribute to each other’s carcinogenicity. The risk of disease may be 

multiplied by 20–50 times if the person exposed to asbestos is also a smoker. 

 
3. Reducing the exposure 

 
The level of work-based exposure to asbestos dust or that of other silicate minerals with similar effects 

must be reduced as low as possible and in each case below the limit value specified in paragraph 4. 
The following measures must be taken to reduce exposure: 

 
- Working methods are planned such that the release of dust into the air is avoided and, where this is 

not reasonably possible, dust is removed as close to its point of origin as possible. 
- The number of personnel who is exposed or may be exposed to dust is kept as small as possible. 

- The introduction of dust by the employees or their clothing or through other means to other areas of 

the workplace is prevented. 

- The machines, air handling units, personal protective equipment, and other devices used are 

sufficiently effective at preventing or reducing exposure, their condition is regularly monitored, and 

their operation is reviewed where necessary. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF
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- Waste is removed from the workplace as quickly and efficiently as possible in closed wrappers 

equipped with the labels required by the regulations; see paragraph 2. 
- At Helen Oy, younger employees are not assigned to tasks that may involve exposure to material 

that are detrimental to health. 

4. Concentrations known to be harmful in the air 

 
At the workplace, the maximum permissible concentration of asbestos and erionite dust is 0.1 fibers 

per cubic centimeter (binding limit value for concentrations known to be harmful) measured or 

calculated with a reference time of eight hours. When comparing the asbestos concentration in the air, 

such fibrous asbestos particles that may enter the body through inhalation, whose length is 5 
micrometers or more and diameter 3 micrometers or more are taken into account. 

 
For ceramic fibers, the concentration known to be harmful is 0.2 mg/cubic meter (guideline limit 

value for concentrations known to be harmful). The fiber content in the air breathed by employees 

cannot exceed the specified limit values. 

5. Substitution principle 

 
Safer materials are substituted for asbestos, asbestos-based materials, and minerals with similar 
effects at Helen Oy. 

 
6. Prohibitions 

 
Asbestos and minerals with similar effects are not installed at Helen Oy's sites. 

 
7. Measures in case asbestos or minerals with similar effects are detected or suspected at worksites 

 
7.1 Survey of the situation and monitoring 

 
Before work begins, the developer or the site supervisor must ensure that an asbestos survey as 
required by section 7 of Government Decree 798/2015 is carried out. Contact Helen's asbestos 

surveyor. 

 
The asbestos survey comprises the following measures: 

 
- The asbestos at the site is located and its dustability is assessed regarding installation and 

maintenance work. 

- At sites that require demolition work, the quality, location, and amount of asbestos and asbestos-based 
materials is determined. 

- When handling or dismantling structures, the dustability of asbestos and asbestos-based materials 

is continuously monitored. Analyses and measurements are carried out where necessary. 

- Helen Oy only accepts samples taken at its worksites by Helen specialists or under their 
supervision for analyses. 

- The samples must be analyzed using the most appropriate method. 

- The developer or the site supervisor must ensure that the results of the asbestos survey are recorded 

in the safety plan for construction work as required by section 8 of Government Decree 205/2006. 

 
Any asbestos work must be reported to the authorities (the locally competent occupational safety 

authority of the Regional State Administrative Agency) in advance. The report must be made in writing, 

and preferably at least seven days before the work begins. 

 
The developers and the primary performers of the work must also ensure that the actual demolition 

work is carried out in the legally required manner. 

 
If changes are made to the working conditions or the starting time, a new report must be made regarding 
the changes. 

 



Helen Oy   COMPANY INSTRUCTIONS 3(4) 
 
5400/Vähätalo    
Reviewed by: Sohlman   December 17, 2019 
 

 
7.2 Demolition work plan 

 
An employee that undertakes the performance of demolition work, must prepare a safety plan under 

section 8 of Government Decree 798/2015 before the work begins. Copies of the plan will be delivered 
to a representative of Helen Oy and the owner of the property. The demolition work must be reported to 

the occupational safety and health department of the Regional State Administrative Agency for 

Southern Finland at least seven days before the work begins. 

 
The plan must specify the measures required for ensuring the safety and health of the employees and other 
people affected by the scope of the work: 

1. Preventing the exposure of employees carrying out the demolition work 

2. Preventing the exposure of other people affected by the work 

3. Preventing dust from spreading into the working environment 

4. Removing waste and dust from the worksite 

5. Ensuring that the site is cleaned sufficiently following the asbestos removal 

6. Handling of waste at the workplace in accordance with the waste management instructions 

 of Helen (packing, labeling, transport documents) 
7. Asbestos waste must be recorded in Helen’s waste logging system. 

8. Nature of work, starting time, and likely duration 

9. Location of work 

10. Survey date, surveyor, and the owner of documentation pertaining to the survey 

11. Methods used for the demolition 

12. Equipment used for protecting employees and cleaning and their features 

13. Equipment used to prevent the spreading of dust into the working environment and their features 

14. Contact information of the waste processing location where the waste is delivered 

 

7.3 Measures carried out where the demolished materials are suspected to contain asbestos or fibrous 

minerals with similar effects 

 
Work at the site is suspended immediately to the extent required to prevent exposure. 

 

A survey in accordance with section 7.1 is carried out and the level of safety in the facilities is assessed 
along with the necessary measures. 

If materials that cause exposure are detected at the site, the necessary demolition and cleaning work 
will be carried out by the asbestos contractor mentioned in paragraph 8.1., who will prepare a 
demolition work plan under paragraph 7.2 before beginning the work. 

Work at the site may only be continued once the site has been found safe in terms of the dust 
exposure risk, The permission for continuing the work is given by the site manager for the asbestos 
removal work under section 10 of Government Decree 798/2015. 

 

8. Demolition and renovation of structures containing asbestos 

 
Helen Oy will not perform any asbestos-related work. The demolition of buildings and structures 

containing asbestos, the removal of asbestos from said structures, the encapsulation and covering of 
structures with asbestos, asbestos cleaning or the collection of asbestos-based waste and its 

preparation for removal from the site (asbestos removal work) may only be carried out by special 

contractors authorized by the Regional State Administrative Agencies. 

 
The contractor will use its own tools for the work and ensure that contaminated tools are appropriately 

protected and cleaned. Helen Oy's tool room will not provide or accept tools used for asbestos-related 
work. 

 
Asbestos and fibrous mineral with similar effects may be found at the workplaces of Helen Oy in the 
insulation of power plant machinery and their pipelines, the brickwork and thermal insulation of boiler 

houses, the insulation of district heating pipelines, the heat distribution rooms of consumer connections 

for district heating, the hallways and line shut-off facilities of buildings, the base plates and wall panels 
of electrical instruments and cable ducts, the arc chutes of circuit-breakers and switch-disconnectors, 
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and the insulation used in the ventilation ducts of some buildings. In addition, asbestos may be found to 
some extent in floor, wall, and ceiling tiles and the related adhesives and mortars. At these sites, the 

concentration known to be harmful may be exceeded in the worksite air during demolition, and thus only 

the contractors mentioned in paragraph 8.1. are allowed to  

 
dismantle these materials. In this case, the contractor will ensure that the proper reports are made to 

the authorities and that a safety plan is prepared. 

 
After the areas have been cleaned, the employer who carried out the demolition work must use 
measurements to ensure that the asbestos content of the air in the exposure area no longer exceeds 

the permissible level. The employer who carried out the demolition work and the developer who 

commissioned the work must jointly prepare a document regarding the deployment of the space, in 
which the cleanliness of the space and any observations regarding the safety of the future use of the 

space are stated. 

 
The safety regulations of the workplace in question and, where applicable, these instructions are 

complied with at worksites outside of Helen Oy. The supervisor is tasked with verifying the security 

situation of the workplace. In terms of properties, this means contacting the building manager of the 

property in question. 

 
Compartmentation must always be used during the removal of crocidolite. 

 
9. ASA register 

 
The Ministry of Social Affairs and Health has designated asbestos and fibrous minerals with similar 

effects have been designated as carcinogenic substances. 

 
Employees, who have been exposed to substances included in the list of carcinogenic substances for 
a significant part of their working time on at least 20 workdays within one year are reported to the ASA 

register (Register of workers exposed to carcinogens). 

 
10. Contact persons 

 
- Immediate supervisor 
- General superintendents at worksites, inspectors, and site managers 
- Project leaders 
- Occupational safety and health representative 
- Industrial Safety Officer 
- Asbestos contact person at Helen 


