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ASBESTIJÄTE
Asbesti on erityiskäsittelyä vaativaa vaarallista jätettä, joka on hengitettynä erittäin haitallista
terveydelle.
Asbestin käyttö, maahantuonti sekä kauppa ovat olleet kiellettyjä vuodesta 1994. Asbesti on
ongelmajätettä, joka on jätekeskuksella haudattava välittömästi. Asbestia sisältävät varsinkin
vuosina 1950 – 1980 rakentamisessa käytetyt materiaalit, kuten julkisivupinnoitteet (Minerit-levy),
lattia- ja kattolaatat (Vartti-kattolevy), asbestieristeiset lämpöputket, ilmanvaihtokanavien eristeet
sekä palosuoja-, kosteus- ja äänieristeet. Myös materiaaleja, joiden epäillään sisältävän asbestia,
käsitellään kuten asbestia.
Mikäli on syytä epäillä, että purkurakennuksessa on asbestia, tulee kohde kartoittaa ja
asbestia sisältävät rakenteet poistaa asianmukaisesti.

ASBESTIN PAKKAAMINEN JA KULJETUS
1. Jäteasemille otetaan veloituksetta vastaan vain pienet erät asbestia (enintään
jätesäkillinen).
2. Pölyävää asbestia sisältävät jätteet tulee pakata kuljetusta kestävän muovin sisään
(esim. kaksi jätesäkkiä päällekkäin).
3. Pakkauksissa tulee olla merkintä ”asbestijäte”.
4. Pakkaukset on puhdistettava huolellisesti asbestipölystä ennen autoon kuormaamista.
5. Pölyämisen estämiseksi asbesti tulee tarvittaessa kastella.
6. Asbestijätteen tuoja vastaa asbestijätteen toimittamisesta oikeaan keräyspaikkaan
jäteasemalla.
Tuojan tulee tarkistaa, että jäte on asianmukaisesti pakattu ja irtonainen asbestipöly on
poistettu. Kuljetusvälineen pohjalla on hyvä olla suojamuovi, joka poistetaan kuorman
purkamisen yhteydessä.
Näin vähennetään kuljetusvälineen puhdistamisen yhteydessä syntyvää altistumisvaaraa.
7. Suuremmat kuin jätesäkki-kokoiset erät asbestia on toimitettava suoraan Kuopion
jätekeskukseen omana kuormanaan ilman muuta jätettä. Vastaanotosta peritään
jätekeskuksella maksu.
8. Jäteasemilta asbesti toimitetaan Kuopion jätekeskukseen.

ASBESTIN VASTAANOTTO JÄTEASEMILLE
1. Henkilökunta tarkistaa aina asbestijäte-erät.
2. Asbesti on vaarallista jätettä, pienet erät (jätesäkki) otetaan kotitalouksilta
veloituksetta vastaan.
3. Jäteasema ottaa vastaan vain asianmukaisesti pakattua ja merkittyä asbestijätettä.
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4. Mikäli jäte on pakattu väärin ja on vaarana, että jäteaseman ilmaan leviää
asbestipölyä,
ei jätettä vastaanoteta.
5. Jätekuormaa purettaessa asbestipakkaukset eivät saa rikkoontua. Rikkoutuneiden
pakkausten varalta kuljettajalla on oltava mukana korjausteippiä sekä ehjiä
jätesäkkejä. Kuorma tulee kastella, mikäli pakkausten rikkoontumisen tai muun syyn
takia ilmaan saattaisi päästä asbestia.
6. Kun asbestijäte on asianmukaisesti pakattu ja purettu sille kuuluvaan paikkaan, siirtyy
vastuu jätteestä Jätekukko Oy:lle.
Lisätietoja asbestijätteen vastaanotosta saa Jätekeskuksen vastaanotosta p. (017) 368
0170.

