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Tiedotustilaisuus 4.6.2019: Asbestipurkutöiden turvallisuus  
– uutta tutkimustietoa

AsbTest-hankkeen tulokset ja malliratkaisut

Markku Linnainmaa, FT, dosentti
vanhempi asiantuntija



AsbTest-hankkeen taustaa

• Rakennuksissa on edelleen paljon asbestimateriaaleja, joita puretaan 

korjausrakentamisen yhteydessä.

• Entistä tiukemmat asbestityötä koskevat laki (684/2015) ja asetus (798/2015) 

tulivat voimaan vuoden 2016 alussa.

• Asbestipurkutöitä ei aina tehdä lainsäädännön vaatimalla tavalla.

• Asetuksen tulkintaohjeet sisältävät ristiriitaisuuksia ja vaativat 

selkeyttämistä.

• Osa vaadittavista mittauskäytännöistä saattaa olla jopa turvallisuusriski.

• Purkutyö tehdään yleisimmin osastointimenetelmällä.  
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Hankkeen toteutus ja tavoitteet

• Toteuttajina TTL (koordinaattori), VTT sekä Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot

• Kohdeorganisaatioina STM/työ- ja tasa-arvo-osasto, Rakennusteollisuus RT, 
Rakennusliitto sekä yhdeksän alalla toimivaa yritystä

• Rahoittajina tutkimuslaitosten lisäksi Työsuojelurahasto, STM ja yritykset

• Tutkimuksen tavoitteet

• Luoda ratkaisut, joilla purkajien ja muiden ihmisten altistuminen voidaan 
ennaltaehkäistä

• Tuottaa luotettavaa tietoa torjuntatoimien tehokkuudesta

• Kehittää ja yhtenäistää testaus- ja mittauskäytäntöjä
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Tulokset (loppuraportti ja malliratkaisut)

• Loppuraportti http://www.julkari.fi/handle/10024/138158

• Kuusi malliratkaisua asbestialtistumisen ennaltaehkäisemiseksi 

https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/riskienhallinnan-malliratkaisut/

• Yleistä asbestipurkutöistä ja niihin liittyvistä ongelmista

• Osastoinnin rakenne ja alipaine

• Osastoinnin ilmanvaihto

• Tarkistuslista turvalliseen asbestipurkutyöhön osastointimenetelmällä

• Puhdastilamittaus

• Hengityksensuojainten tiiviystestit

• Lisäksi tieteellisiä artikkeleita

4.6.2019 |   © Työterveyslaitos    |    Markku Linnainmaa

http://www.julkari.fi/handle/10024/138158
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/riskienhallinnan-malliratkaisut/


4.6.2019 |   © Työterveyslaitos    |    Markku Linnainmaa

Suurimmat puutteet osastointien ilman-

vaihtuvuudessa ja –jaossa (Ilpo Kulmala) ja 

hengityksensuojainten tiiviydessä (Heli Kähkönen)



4.6.2019 |   © Työterveyslaitos    |    Markku Linnainmaa



4.6.2019 |   © Työterveyslaitos    |    Markku Linnainmaa



4.6.2019 |   © Työterveyslaitos    |    Markku Linnainmaa



4.6.2019 |   © Työterveyslaitos    |    Markku Linnainmaa



4.6.2019 |   © Työterveyslaitos    |    Markku Linnainmaa



Suositukset

• Asbestikartoittajilta pitäisi edellyttää henkilösertifikaattia ja asbestinäytteitä 

analysoivilta laboratorioilta akkreditointia.

• Malliratkaisut tulee ottaa aktiiviseen käyttöön jakamalla niitä työmailla ja 

internet-sivuilla.

• Isännöitsijöiden, korjausrakennuttajien, viranomaisten ja kansalaisten 

tietotasoa pitää lisätä, jotta valvonta toimisi nykyistä paremmin.

• Oma- ja viranomaisvalvontaa tulisi lisätä.

• Tutkimuksen tulokset tulee ottaa huomioon alan koulutuksia kehitettäessä.

• Tuloksia pitää soveltaa myös muussa korjausrakentamisessa.
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Tiedotustilaisuus 4.6.2019: Asbestipurkutöiden 
turvallisuus – uutta tutkimustietoa

Osastoinnit ja niiden ilmanvaihto

Ilpo Kulmala
Johtava tutkija, VTT



Osastointi ja ilmanvaihto asbestipurkutöissä

Alipaineistuslaite

Imuletku

Sulkutila

Esierotin

Kohdepoistoimuri

Pölynkeräysastia

Tarkoitus:

▪ Estää asbestikuitujen leviäminen purkutöissä

▪ Ylläpitää pientä alipainetta ympäristöön nähden

▪ Aikaansaada huuhteluvaikutus

▪ Laimentaa asbestikuitupitoisuudet osastoinnin 

sisällä

Toteutus:

▪ Alipaineistajalla, joka varustettu HEPA

suodattimella

▪ Lisäksi kohdepoistoimuri



Alipaineistuslaitteiden toimintakunto: 
suodatuskyky
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Alipaineistuslaitteiden toimintakunto: 
ilmavirrat
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Uusi ilmavirran mittausmenetelmä

▪ Muodostuu standardinmukaisesta 

mittauselimestä, jonka paine-ero 
riippuu ilmavirrasta

▪ Tarkka, luotettava ja nopea

▪ Voidaan valmistaa esim. 3D-

tulostuksella

▪ Sopii hyvin kenttäkäyttöön

▪ Voidaan tarkastaa osastoinnin 

ilmanvaihtuvuus ennen purkutöiden 

aloittamista

Ilmavirran mittauselin Painemittari
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▪ Osastoinnilla ja sen ilmanvaihdolla keskeinen osa asbestipölyn 

leviämisen estämisessä

▪ Toimivan ilmanvaihdon edellytykset: riittävä ilmanvaihtuvuus (>10 

1/h, krokidoliittipurussa >20 1/h) ja alipaine (>10 Pa) sekä tehokas 

ilmanjako

▪ Kenttämittauksissa havaittiin puutteita laitteiden suodatustehossa, 

noin puolessa mitatuista laitteista oli vuotoja

▪ Laitteiden ilmavirrat olivat huomattavasti pienemmät kuin 

valmistajan ilmoittamat arvot

▪ Toimintakunnon mittaamiseen (erotusaste, ilmavirta) kehitetty

nopeita, luotettavia ja helppokäyttöisiä menetelmiä joiden avulla 
voidaan varmistaa turvallinen toiminta

Yhteenveto



Asbestipurkajien hengityksensuojainten
tiiviyden testaus

Heli Kähkönen

erikoistyöhygieenikko

Tiedotustilaisuus 4.6.2019: Asbestipurkutöiden turvallisuus –

uutta tutkimustietoa



• Hiukkasmittausmenetelmä,  
Portacount Fit Tester 8030 (TSI Inc.)

• kondensoiva hiukkaslaskuri mittaa 
hiukkaspitoisuutta naamarin sisä- ja 
ulkopuolelta ->henkilökohtainen tiiviyskerroin

• Testattava henkilö tekee liikesarjoja mittausten 
aikana.

• Kontrolloitu alipainemenetelmä, 
Quantifit (OHD USA Inc.)

• työntekijän kasvoilla olevan suojanaamarin 
sisään vedetään testausohjelman mukainen 
alipaine  -> henkilökohtainen tiiviyskerroin

• Testattava henkilö tekee eri liikesarjoja, 
mutta itse mittaus tehdään paikallaan ja 
hengittämättä

Käytetyt tiiviystestausmenetelmät
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Testatut yritykset, tiiviystestitulokset

• Testejä tehtiin viidessä eri yrityksessä. Yhteensä testattuja henkilöitä oli 32. 

• Yritysten koko vaihteli 5-30 työntekijän välillä

• Kaikki tulivat testeihin omalla suojanaamarillaan, mutta naamareiden vuotamisen vuoksi 

jouduttiin usein sovittamaan lainanaamareita (suppea valikoima)

• Tiiviystestimenetelmät perustuvat eri tekniikoihin, tuloksissa on eroa 

• Molemmat testit läpäisseistä henkilöistä puolet oli samasta yrityksestä.
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Testin läpäisseiden määrä %

Testi Oma naamari Oma tai lainanaamari yht.

Molemmat testit 47 % 53 %

Hiukkasmittaustesti 56 % 78 %

Alipainetesti 44 % 56 %

Taulukko 1. Hengityksensuojainten tiiviystestauksen läpäisseiden prosenttiosuudet (N=32). 



Yrityskohtaiset erot suuria – Yritys A

• Testattiin/yritettiin testata valtaosa työntekijöistä (noin 10 hlöä)

• Omalla naamarillaan molemmat testit läpäisi kaksi henkilöä, viisi jäi 

kokonaan testaamatta

• oma tai lainanaamari ei sopinut malliltaan/kooltaan heidän kasvoilleen

• yksi henkilö oli huomannut naamarin sisälle pääsevän pölyä, mutta töitä oli jatkettu 
tällä siitä huolimatta

• parta/parransänki

• naamarit osin viallisia, sisänaamareita poistettu, yksi naamari vääntynyt vinoon

• yksi henkilö ei halunnut tulla testattavaksi, koska tiesi itse ettei naamari tiivisty
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Yrityskohtaiset erot suuria – Yritys B

• Kaikki työntekijät läpäisivät testit omalla naamarillaan ongelmitta, kellään ei 

ollut partaa

• Ainoastaan yksi henkilö ei läpäissyt molempia testimenetelmiä 

• todennäköisesti syynä neulan reikä naamarissa (asbestimittaukset tehty 
naamarin sisältä neulamenetelmällä)

• Naamarit olivat hyvin puhdistettuja ja huollettuja, vaikka osa vanhempia.

4.6.2019 |   © Työterveyslaitos    |   Heli Kähkönen



Yhteenvetoa

• Asbestipurkajien naamareiden tiiviystestaus osoittautui ehdottoman tarpeelliseksi -> 

vuotava suojanaamari voi tarkoittaa asbestille altistumista

• Vain noin puolet läpäisi tiiviystestin omalla naamarillaan

• Työpaikoilla suojanaamarin käyttöön ja sen tiivistymiseen liittyvä tietoisuus 

vaihtelevaa

• Oikeanmallisen ja –kokoisen kokonaamarin valinta on tärkeää ja naamareita tulisi 

päästä sovittamanaan jo hankintavaiheessa

• Yleensä kaikilla oli M/L-koon naamari, joka oli työnjohtajan tuoma tai jälleenmyyjältä 
haettu

• Harvat olivat tietoisia, että naamarimalleja ja -kokoja on erilaisia, jälleenmyyjien valikoimat 
suppeat

4.6.2019 |   © Työterveyslaitos    |   Heli Kähkönen



Yhteenvetoa

• Parta/parransänki oli usein testin hylkäyksen syynä -> parrattomuus tulisi ottaa 

kriteeriksi suojanaamareiden käyttäjille

• parran heikentävää vaikutusta suojainten tiivistymiseen ei oltu ajateltu tai 
ymmärretty, eikä osa ottanut sitä vakavasti 

• parrakkaita henkilöitä oli testeissä useita ennakko-ohjeistuksista huolimatta 
(yleensä parrakkaita ei testata)

• yksikään parrakas henkilö ei läpäissyt alipainetestiä, osa hiukkastesteistä meni juuri
ja juuri läpi ja selkeästi alemmilla tiiviyskertoimilla

• Asbestipurkukursseilla tulee kiinnittää enemmän huomiota 

hengityksensuojainten valinta- ja käyttökoulutukseen

• Tiiviystestaukset tulee ottaa vakiokäytännöksi työntekijöillä, jotka työskentelevät 

purkuosastoinnin sisällä. Kaikki testatut pitivät sitä myös tärkeänä.
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Asbestille altistumisen aiheuttamat
ammattitaudit ja työterveyseuranta

Heikki Frilander, ylilääkäri

LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri



Asbesti ja terveys

• Asbestikuidut voivat kulkeutua kehoon hengitysteitse

• Asbestin aiheuttamat sairauden paikantuvatkin pääosin keuhkoihin ja 

keuhkopussiin

• Aiheutuneet sairaudet voivat olla

harvoin toiminnallista haittaa aiheuttavia (keuhkopussin plakit)

tai hyvin pahanlaatuisia (keuhkopussinsyöpä, keuhkosyöpä)
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Ammattitaudin toteaminen

• Sopiva sairauden kuva

• Sairauteen sopivat löydökset, mm. kuvantamislöydökset

• Erotusdiagnostiikka

• Riittävä altistuminen

• työhistoria (ns. kuituvuosien laskenta)

• kudosnäytteen asbestikuitupitoisuus 

• asbestikappaleiden määrä keuhkokudoksessa tai keuhkoputken 
huuhtelunäytteessä
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Paljonko on paljon?

Altistuminen

Vähäinen Kohtalainen Runsas

Ammattitaudit, jotka 

altistuminen voi 

aiheuttaa

Asbestiplakkitauti, 

mesoteliooma

Edelliset sekä 

viskeraalipleuran

fibroosi, 

vatsakalvontakainen 

fibroosi, pleuriitti sekä

>20 kuituvuoden 

altistumisella 

asbestoosi

Edelliset sekä keuhko- ja 

kurkunpääsyöpä
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Asbestille altistumisen aiheuttamat uudet 
korvatut ammattitaudit 2005-2013
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Suojalehto H ym., Asbestisairaudet edelleen ajankohtaisia, Duodecim 2019;135;833-40

Asbestiplakkitaudit 

eivät ole kaaviossa, 

esim. vuonna 2015 

korvattiin 349 uutta 

asbestiplakkitapausta.



Terveystarkastukset asbestille altistumisen 
johdosta

• Alkutarkastus viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta

• Aiempi terveys ja työskentely, asbestille altistuminen, tupakointi

• Kliininen lääkärintarkastus (hengityselimet ja suorituskyky)

• Spirometria, keuhkokuva

• Työntekijän informoiminen asbestista, mm suojautumisesta

• Mahdollisen tupakoinnin lopetus

• Määräaikaistarkastukset kolmen vuoden välein

• Kuten yllä, keuhkokuva kliinisen harkinnan mukaan

• Työuran jälkeen erillistä asbestiseurantaa ei tarvita
4.6.2019 |   © Työterveyslaitos    |    Heikki Frilander



@tyoterveys

@fioh
Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos

Kiitos!

https://instagram.com/tyoterveys/
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys
https://www.youtube.com/user/Tyoterveyslaitos
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx

