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Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 

1 Yleistä 

1.1 Tilaaja 

Lohjan kaupunki 

Harjunseläntie 4, 08200 Lohja 

 

Kiinteistömestari 

Kari Koljonen 

puh. 050 567 5901 

kari.koljonen@lohja.fi 

 

 

1.2 Työn sisältö 

Toimeksiantona oli selvittää Rauhalan koulun rivitalojen asbesti- ja haitta-ainepitoisuuksia 

kaukolämpö-, sähkö- ja vesiliittymätöiden rakennuslupaa varten. Rivitalo rakennettu 1960-

luvulla. Koulurakennuksen lämmönjakokeskukseen ei tehty haitta-ainekartoitusta. Keskus 

tarkastettiin silmämääräisesti eikä viitteitä asbestipitoisista materiaaleista tavattu. Tutkimuk-

set kohteessa suoritti Timo Rantatorikka 3.5.2018. 

Lähtötietoja saatiin vanhoista rakennepiirustuksista sekä muutos suunnitelmista. 

2 Tutkimusmenetelmät ja yleistä työn suorituksesta 

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) mukaan asbestikartoituk-

sessa on: 

- paikallistettava kohteessa oleva asbesti 

- selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä 

- selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä 

käsiteltäessä ja purettaessa 

Korjauttavien alueiden rakenteissa olevat materiaalit kartoitettiin ja asbestia ja muita haitta-

aineita mahdollisesti sisältävistä materiaaleista otettiin materiaalinäytteet laboratoriotutkimuk-

sia varten. Kartoitus on tehty RT-kortin RT 20-11160, Haitta-ainetutkimus, Rakennustuotteet 

ja rakenteet soveltuvin osin. 
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3 Materiaalianalyysit 

3.1 Rakennusmateriaalien asbestimääritys 

Asbestimateriaalinäytteet tutkittiin Labroc Oy:n laboratoriossa. Asbestia tutkittiin lattiapinnoit-

teesta, ja niiden liimoista, seinäpinnoitteesta sekä putkieristeistä.   

3.2 Muut haitta-aineet 

Raskasmetallipitoisuuksia tutkittiin lattioiden maalista.  

4 Havainnot 

Havaittavissa olevat asbestipitoiset materiaalit ja laboratoriossa tutkittujen näytteiden näyte-

pisteet on esitetty pohjakuvissa.  

5 Havaitut haitta-aineet ja niiden purku 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää rakennuksen muutososan asbesti- ja haitta-ai-

nepitoiset rakennusmateriaalit. Asbestimäärät ja muiden haitta-aineiden määrät on esitetty 

massalaskentataulukossa (liite 2). Asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintyminen sekä tutki-

musnäytepisteet on esitetty pohjakuvissa. 

Asbestia sisältävät materiaalit 

Vanhat putkieristeet sisältävät asbestia (N5 ja N6) sekä putkisuorilla, että putkien mut-

kissa. 

Putkieristeet n. 100 jm, purku osastointimenetelmällä, haitta-aineen kunto hyvä, pölyä-

vyys***, antofylliitti ja amosiitti. 

Riskirakenteet, joissa mahdollisesti asbestia; rakenteiden sisällä kulkevat putket sekä niiden 

eristys ja läpivientikohdat. 

Purkumateriaalien lopullinen määrä selviää rakennusta purkaessa. 

Urakka-ohjelmaan putkieristeiden purulle yksikköhinta €/jm. 

 

Materiaalit joissa ei havaittu asbestia 

- muutososan lattiamateriaalit eivät sisällä asbestia (N1 ja N3). 

- Muutososan seinämateriaalit eivät sisällä asbestia (N2). 

- Koulurakennuksen lämmönjakokeskuksen putkieristeet on uusittu vuosien saatossa. 

 

Asbestikartoitus tulee luovuttaa päätoteuttajalle, asbestipurkutyöhön ryhtyvälle työnantajalle 

tai itsenäiselle työnsuorittajalle, jotta tämä voi suunnitella ja toteuttaa työn turvallisesti. Ra-

kennuttaja voi tehdä tämän sisällyttämällä asbestikartoituksen rakentamisen suunnittelua ja 

valmistelua varten laadittavaan turvallisuusasiakirjaan ( Valtioneuvoston asetus 205/2009).  
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Mikäli rakenteiden korjaus- tai purkutyön yhteydessä havaitaan mahdollisesti asbestia sisältä-

viä rakenteita, tulee em. materiaalit tutkia ennen työn jatkamista.  

 

Muut haitta-aineet 

Talopesulan ja wc:n lattiamaalin raskasmetallipitoisuuksissa havaittiin ylempiä ohjear-
voja ylittäviä pitoisuuksia. Tarkemmat tutkimustulokset liitteenä. 
 
Lattiamaali n. 9 m², talopesula ja wc-tila, haitta-aineen kunto tyydyttävä. Purku asbesti-
purkuna. 
 
Riskirakenteet joissa mahdollisesti raskasmetallia; seinien ja muovimattojen alle jäävät raken-
teet. 

Purkumateriaalien lopullinen määrä selviää rakennusta purkaessa. 
Urakka-ohjelmaan lattiamaalin purulle yksikköhinta €/m². 
 

Purkaminen 

Asbestipurkutyö tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti (684/2015 Laki 

eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista, 798/2015, Valtioneuvoston asetus asbes-

tityön turvallisuudesta) ja huomioiden RATU-korttien 82-0347 Asbestia sisältävien rakentei-

den purku ja kortin Kone-ratu 09-3038 Asbestityökoneet. Asbestipurkutyötä tekevällä tulee 

olla asbestipurkutyölupa.  

Asbestikartoitus tulee luovuttaa päätoteuttajalle, asbestipurkutyöhön ryhtyvälle työnantajalle 

tai itsenäiselle työnsuorittajalle, jotta tämä voi suunnitella ja toteuttaa työn turvallisesti. Ra-

kennuttaja voi tehdä tämän sisällyttämällä asbestikartoituksen rakentamisen suunnittelua ja 

valmistelua varten laadittavaan turvallisuusasiakirjaan (Valtioneuvoston asetus 205/2009).  

Mikäli rakenteiden korjaus- tai purkutyön yhteydessä havaitaan mahdollisesti asbestia sisältä-

viä rakenteita, tulee em. materiaalit tutkia ennen työn jatkamista. 

PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit tulee purkaa ja käsitellä RATU-kortti 82-0381 mukai-

sesti. 

Loisteputket ja sytyttimet on purettaessa eroteltava muun jätteen joukosta ja käsiteltävä vaa-

rallisena jätteenä. Sähkölaitteissa voi olla mm. PCB:tä ja raskasmetalleja. Jäte lajitellaan sii-

voamisen jälkeen SER-jätteeksi. 
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Asbestimateriaalien vaarallisuus ( RT 08-10521 mukaan) 

Pölyävyysluokitus Kuvaus 

 * 
asbestialtistumisvaara tarviketta 
purettaessa 

Tarvikkeet ovat vaarattomia ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistu-
misvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee tehdä asbestipurkuilmoi-
tus alueelliselle työsuojeluviranomaiselle (AVI), jonka alueella purkutyö suo-
ritetaan.   

** 
Suuri asbestialtistumisvaara tarvi-
ketta purettaessa 

Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat puretta-
essa suuren asbestialtistumisvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee 
tehdä asbestipurkuilmoitus alueelliselle työsuojeluviranomaiselle (AVI), 
jonka alueella purkutyö suoritetaan.   

*** 
Suuri asbestialtistumisvaara, jos 
tarvikkeeseen kohdistuu mekaani-
nen rasitus 

Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. Vaarallisuus perustuu tar-
vikkeen rikkoutuessa kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen 
pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee heti eris-
tää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan.  
Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee tehdä asbestipurkuilmoitus alueelli-
selle työsuojeluviranomaiselle (AVI), jonka alueella purkutyö suoritetaan. 

**** 
krokidoliittiiasbesti, asbestialtistu-
misvaara aina 

Paljaana ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina 
asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta aiheu-
tuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana jou-
tunut kaikille tilan pinnoille.  Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja 
hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pö-
lyä. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee tehdä asbestipurkuilmoitus alu-
eelliselle työsuojeluviranomaiselle (AVI), jonka alueella purkutyö suorite-
taan. 

 

 

KUNTO HYVÄ 
Asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneena tuotteeseen. Eivät pääse hengitysilmaan normaalikäytössä.  

 VÄLTTÄVÄ 
Asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön yhteydessä. 

 HEIKKO 
Asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen. Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara. 

 ERITTÄIN HEIKKO 
Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltä-
essä suositellaan noudatettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 12 edellyttämiä suojaustoimenpi-
teitä.  
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Valokuvia kohteesta  

 
Kuva 5.1 Yleiskuva lattiapinnoitteista. Ei sisällä asbestia. 
 

 
Kuva 5.2 Lattiapinnoitteet eivät sisällä asbestia. 
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Kuva 5.3 Lattiapinnoitteet ei sisällä asbestia. 
 

 
Kuva 5.4 Seinäpinnoilla havaittiin vaurioita. Tutkimuksen perusteella seinäpinnoitteet eivät sisällä asbestia. 
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Kuva 5.5  Harmaa lattiamaali sisältää raskasmetalleja yli vaarallisen jätteen raja-arvon. Näyte N4.    
 

 

Kuva 5.6 Yleiskuva putkieristeistä. 
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Kuva 5.7 Putkieristeistä löytyi asbestia (amosiitti). Näyte N6. 
 

 
Kuva 5.8 Putkieristeessä todettiin asbestia (antofylliitti). Näyte N5. 
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Kuva 5.9 Näyteporaus. 
 

 

 

Kuva 5.10 Näytteenottoreikien paikkaus. 

 

  
 

 

 

  


