
Suomen asbesti- ja 
pölysaneerausalan liitto ry
ASBESTI- JA HAITTA-AINEALAN AMMATTILAISET
ASKO SEPPÄLÄ, HALLITUKSEN JÄSEN



ASBESTIN KÄYTTÖ SUOMESSA
• Asbesti on eräiden silikaattimineraalien 
kuitumaisen muodon yleisnimike. 

• Asbestia on käytetty rakennusalalla kuitujen 
hyvän lämmöneristävyyden, vetolujuuden ja 
kemiallisen kestävyyden takia. 

• Suomessa asbestia on käytetty 
rakennusmateriaaleissa ja monissa muissa 
tuotteissa yhteensä noin 300000 tonnia aikavälillä 
1922–1992. 

• Suurin asbestia sisältävien tuotteiden valikoima ja 
käyttömäärä oli vuosina 1963–1979.
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ASBESTIN KÄYTTÖ SUOMESSA
• Suomessa on sijainnut aikoinaan Euroopan 
merkittävin asbestikaivos Tuusniemen kunnassa, 
Paakkilan kylässä

• 1904 – 1975 välisenä aikana louhittiin 586076 
tonnia antofylliittiasbestia

• Paakkilassa toimi myös asbestin rikastuslaitos

• Asbestikylä - Paakkilan kuoleva kylä 
https://areena.yle.fi/1-50162981
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Paakkilan asbestikaivos (kuvaaja Asko Seppälä)

https://areena.yle.fi/1-50162981


ASBESTIN KÄYTTÖ SUOMESSA
• Merkittävä osa Suomen kansasta on menneinä 
vuosikymmeninä altistunut ammatissaan 
asbestille. 1970-80 luvun vaihteessa oli työssään 
todennäköisesti altistuneita miehistä noin 13 
prosenttia ja naisista 0,8 prosenttia. 

• Valtaosalla on kuitenkin altistuminen ollut 
verrattain vähäistä. 

• Asbestin käyttö Suomessa saavutti huippunsa 
1970-luvun alussa.

• Asbestiruiskutus kiellettiin 1976, mutta vasta 1994 
asbestin käyttö kiellettiin kokonaan. Koska 
asbestin aiheuttamat muutokset kehittyvät kovin 
hitaasti, ne tulevat näkyviin keuhkokuvissa vasta 
vuosikymmeniä altistumisen jälkeen.
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Rakenteissa asbestista varoitetaan varoitustarralla



ASBESTIN PURKUTYÖ
• Asbestipurkutyö on luvanvaraista ja tarkasti 
säänneltyä.

• Asbestipurkutyötä saavat tehdä ainoastaan 
asbestipurkutyöluparekisterissä olevat yritykset ja 
asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden 
rekisterissä olevat työntekijät.

• 16.11.2021 rekisterissä on 376 yritystä ja 
3100-3300 työntekijää. 
http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/ 

• Arvion mukaan noin 60% asbestista purettu
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http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/


MIKÄ SAP?
• Suomen Asbesti- ja 
Pölysaneeraus-liikkeiden Liitto ry (SAP ry) 
perustettiin 10.06.1988 
työsuojeluviranomaisten aloitteesta.

• Työsuojeluhallituksessa (AVI) oli oivallettu, 
että asbestin suurta purku-urakkaa 
käynnistettäessä ja lainsäädäntöä 
kehitettäessä tarvittiin myös käytännön 
asiantuntemusta siihen, mitkä ovat ja miten 
kuvata parhaat käytännöt.

• Nimimuutos 13.4.2018 -> Suomen Asbesti- 
ja Pölysaneerausalan liitto ry
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SAP ry:n perustamiskokous, Hotelli Park, Helsinki 10.06.1988 klo 10.00

Perustajajäsenet vasemmalta:
Juha Korhonen / Asbrak Ky, Jukka Alestalo / Oy Asanera AB, Aaro Seppälä / Oy Electrolux 
Ab-ASAB ja Göran Langhoff / Lämpöset Oy. Jukka Alestalo valittiin ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi



MIKÄ SAP?
• Liitto, joka edustaa käytännön ammattitaitoa 
ja asiantuntemusta asbestin ja muiden 
haitta-aineiden kuten esim. kivihiilipiki, PCB, 
lyijy ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden 
kunnostus- ja poistotyössä

• Ylläpitää yritysten ja työntekijöiden 
pätevyysrekisteriä (Asbestipurkutyön 
varmistusmenettely, AV) 

• SAP ry tekee rakentavaa kehittämistyötä 
sidosryhmien kanssa voimavaroinaan alan 
merkittävät urakoitsijat, asiantuntijat, 
laboratoriot ja tavarantoimittajat.
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JÄSENET
• 80 jäsenyritystä

• Yhteenlaskettu lv n. 60 meur

• Yli 60% koulutetuista työntekijöistä 
työskentelee SAP ry:n jäsenyrityksessä

• Jäseninä saneeraus- ja purkuyritykset, 
laboratoriot, laite- ja tavarantoimittajat, 
Asbesti- ja haitta-aine asiantuntijat (AHA) 
sekä koulutusorganisaatiot

• Aktiivinen jäsenhankinta – alan etu
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HALLITUS
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TOIMINTA
• Yhteistyö viranomaisten kanssa (esim. 
sosiaali- ja terveysministeriö, 
aluehallintovirastot, ELY-keskus)

• SAP ry osallistui nykyisen 
asbestilainsäädännön valmisteluun (2016)

• ASBTEST – hanke (2017 – 2019) 
• Tutkimuksen tavoitteena on parantaa 

asbestipurkutyön turvallisuutta 
kehittämällä ja yhtenäistämällä 
turvallisuuden valvonnan testaus- ja 
mittauskäytäntöjä. (mm. maskimittaus)

• https://www.ttl.fi/tutkimushanke/asbtest/ 

• Vuosikokoukset ja vierailut ulkomailla 

• Kansainvälinen yhteistyö ja jäsenyydet (EDI, 
European Demolition Insitute)
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https://www.ttl.fi/tutkimushanke/asbtest/


TOIMINTA
• Työryhmät 

• Tulevaisuustoimikunta
• Laboratoriotyöryhmä
• Viestintäryhmä

• Asbestipurkutyön varmistusmenettely 2020 
(AV) 

• mm. Maskimittaukset vain Portacount tai 
Quantifit laitteilla  

• Yhteistyö Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden 
liitto ry kanssa.

• STYL ry yhteistyö?
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TULEVAISUUS
• SAP ry mukana asbestialan kehityksen 
kärjessä EU:ssa. TYÖTÄ RIITTÄÄ!

• Uusi asbestidirektiivi
• Edelleen huolestuttava määrä asbestista 

johtuvia kuolemia EU alueella
• Määräysten kiristyminen -> 

laadukkaampaa työtä
• Ehdotus uudeksi raja-arvoksi 0,001 kuitua 

/ cm3
• Laite- ja maskimittausten vaatimusten 

kiristyminen
• Kartoituspakko kiinteistön myynnin ja 

vuokrauksen yhteydessä
• Loppudokumentaation toimittaminen 

valvovalle viranomaiselle
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