
Tehokkaasti ja turvallisesti 
eroon Asbestista ja haitta-aineista

OPAS LINJASANEERAUSTA SUUNNITTELEVALLE



Linjasaneerauksen asbestityöt 
turvallisesti, tehokkaasti 
ja taloudellisesti

Laadukas 
kartoitus

Turvallinen 
purkutyö

Laboratorio- 
analyysit

Laadun-
varmistus

Elinkaari- 
hyödyt

KOKEMUSPERÄINEN 
TIETO
Vaadi valitsemaltasi  
kartoittajalta vakuuttavaa 
kokemusta haitta-aine- 
asioista.

HENKILÖSERTIFIOINTI
Asiantuntijan henkilösert-
ifiointi on ainoa luotettava 
tae kartoittajan ammatti-
taidosta.

RIIPPUMATTOMUUS
Valitsemalla riippumatto-
man kartoittajan varmistat 
saamasi tiedon puolueetto-
muuden.

Asbesti oli aiemmin hyvin yleinen rakennusmateriaali, ja etenkin 
linjasaneeraushankkeissa sitä tulee lähes aina vastaan.

Käyttämällä alan parhaita asiantuntijoita varmistat, ettei asbestista 
tai muista haitta-aineista tule kallista kompastuskiveä projektissa.

Asbesti ei ole ongelma, kun se havaitaan ajoissa ja sitä käsitellään 
alusta alkaen oikein.

Turvallinen asbestityö muodostuu sertifioidun AHA-asiantuntijan 
toteuttamasta haitta-ainekartoituksesta, akkreditoidun laboratorion 

tekemästä analyysista ja ammattitaitoisesta purkutyöstä.

AMMATTITAITO
Osaavat työntekijät toteut-
tavat purkutyön kerralla 
oikein.

OIKEAT MENETELMÄT
Vaatimusten mukaisia 
työmenetelmiä ja -välineitä 
käyttämällä minimoidaan 
haitta-aineille altistumisen 
riski.

SIISTEYS JA 
PÖLYNHALLINTA
Laadukas purkutyö 
toteutetaan pölyttömästi  
ja siististi.

NOPEUS
Aikataulussa pysyminen on 
edellytys projektin onnistu- 
miselle ja kustannus- 
tehokkuudelle.

AKKREDITOITU 
LABORATORIO
Edellytä kartoittajalta aina 
akkreditoidun laboratorion 
käyttämistä.

ANALYSOINTI
Laadukkaassa laboratorio-
analyysissa jokainen näyt-
teen sisältämä materiaali 
tutkitaan ja raportoidaan 
erikseen. Pelkkä laboratorion 
analyysilausunto ei ole 
kartoitus.

ILMANÄYTE
Ilmanäyte on laadunvarmis-
tustoimenpide. On tilaajan 
edun mukaista käyttää  
purkuliikkeestä riippuma- 
tonta näytteenottajaa.
Ilmanäytteen analyysissa 
on käytettävä akkreditoitua 
menetelmää.

NOPEA ANALYYSI
Aikataulussa pysyminen 
edellyttää työn aikana 
otettujen näytteiden nopeaa 
analysointia. Ilmanäyte- 
analyysin tulosten on oltava 
työmaan käytössä seuraa- 
vana aamuna.

LUOVUTUSASIAKIRJAT
Huolella laadittu asbesti- 
töiden luovutusraportti 
on tärkeä asiakirja työn 
tilaajalle. Se kokoaa yhteen 
kaiken oleellisen tiedon 
suoritetusta kartoitus-  
ja purkutyöstä ja helpottaa 
tulevien hankkeiden suun-
nittelua.
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Alan vastuullisimmat toimijat palveluksessasi – ota yhteyttä!

Henkilösertifioidut, puolueettomat asbestiasiantuntijat.  
Kokemusperäistä palvelua muista tahoista  
riippumattomasti, rakennuttajan eduksi.
www.ramopro.fi  |  0500 566 888

Asbesti- ja haitta-aineanalyysit projektin kaikissa vaiheissa. 
Akkreditoitu. Nopea. Luotettava.
www.aha-lab.fi  |  020 735 3381

Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt vuosien kokemuksella. 
Aina turvallisesti ja luotettavasti.
www.mrpartners.fi  |  045 279 0599


