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Asbestinäytteiden näytteenotto
- ja lähetysohje materiaalinäytteille

Näytteenotto
1. Käytä materiaalinäytteenoton yhteydessä aina vähintään 

hengityssuojainta sekä näytteenottoon soveltuvia käsineitä. 
Minimoi näytteenotossa materiaalin pölyäminen. 

 ∙  Katso tarkemmat ohjeet asbestityölle mm. Valtioneuvoston 
asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ja 
Työturvallisuuskeskus TTK:n raportti Toimiva asbestipurku. 

2. Ota tutkittavasta näytteestä tarjouksessa ohjeistetun kokoinen 
pala, jossa on selkeästi edustettuna tutkittavat materiaalit. Älä ota 
suurempaa näytettä kuin tarjouksessa on ohjeistettu, sillä ylisuuret 
näytemäärät aiheuttavat vain ylimääräisiä analyysikustannuksia. 

3. Pakkaa aina yksittäiset näytteet erillisiin näytepusseihin. Pakkaa 
näyte ensin yhteen Minigrip-pussiin ja sulje pussi. Pakkaa tämän 
jälkeen näyte myös toiseen Minigrip-pussiin ja sulje pussi. 
Näytteen tulee olla aina kaksinkertaisessa, ilmatiiviissä 
näytepussissa näytteen vastaanottajien ja postin jakelijoiden 
asbestialtistuksen välttämiseksi.

4. Pussin pinnalla ei saa olla näytteenottopisteestä peräisin 
olevaa pölyä, joten varmistathan, että näytepussin pinta on 
pölystä puhdas.

5. Merkitse näytepussiin näytteen nimi, projekti ja analysoitavat 
materiaalit.                
Esimerkki 1: Kylpyhuoneen seinälaatan saumauslaasti, Tutkimus-
kohde 1, Laasti.
Esimerkki 2: Makuuhuoneen lattiamatto ja maton alapuolinen 
liima, Tutkimuskohde 2, Muovimatto ja Liima.

6. Mikäli otat useita näytteitä samoilla näytteenottovälineillä, muista 
puhdistaa välineet huolellisesti jokaisen näytteenoton jälkeen, 
jotta et aiheuta asbestikontaminaatiota eri näytteiden välillä.

Näytelähete (analyysitilauslomake)
1. Täytä ALS Finland Oy:n näytelähete (analyysitilauslomake) ja 

laita se omaan erilliseen ja puhtaaseen pussiin. Näytelähetettä 
ei saa pakata samaan pussiin näytteen kanssa, jotta se ei joudu 
kosketukseen näytteestä irtoavan pölyn kanssa.

2. Lähetteitä voi ladata kotisivuiltamme tai pyytää asiakaspalve-
lustamme. Lähetteeltä tulee ilmetä vähintään seuraavat asiat:

 ∙ Tilaaja ja tilaajan yhteystiedot 
 ∙ Laskutusosoite ja tarjousnumero 
 ∙ Analysoitavat näytteet ja materiaalit
 ∙ Näytteistä tilatut analyysit
 ∙ Maininta, jos kyseessä on pikatilaus 
 ∙ Tuloksien toimitusosoite (sähköpostiosoite)

3. Näytepussin sisältäessä kahta tai useampaa eri näytematriisia, 
esimerkiksi muovimattoa ja liimaa, on näytelähetteelle merkittävä 
halutaanko näyte analysoida yhtenä kokoomanäytteenä (yksi 
analyysi ja yksi analyysivastaus) vai analysoidaanko muovimatto 
ja liima erikseen (kaksi analyysia ja kaksi analyysivastausta). 
Analyysivastaus on aina muotoa kyllä tai ei. 

Näytteiden lähetys
Lähetä näytteet ALS:lle esim. postitse tai tuo itse Helsingin 
toimistollemme. Näytepussit tulee pakata pehmustettuun tai 
kuplamuoviseen kirjekuoreen tai laatikkoon, jotta ne säilyvät ehjinä 
kuljetuksen aikana. Varmistathan, että kirjekuoren/laatikon 
pinnalla ei ole näytteenottopisteestä peräisin olevaa pölyä. 
Laita samaan kuoreen/laatikkoon myös omassa pussissa oleva 
näytelähete. 

Huom! Jos olet lähettämässä materiaalinäytettä muuhun kuin 
asbestianalyysiin ja epäilet näytteen sisältävän myös asbestia, 
ilmoita aina välittömästi analysoivalle laboratoriolle asbestin 
olemassaolon mahdollisuus henkilökunnan asbestialtistuksen 
välttämiseksi!
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