Asbestipurkutyölupahakemus

Huom! Kaikki tiedot ovat pakollisia. Hakemuksen käsittely ei etene, ennen kuin kaikki tiedot ja liitteet on
toimitettu. Muista allekirjoittaa hakemus.
Uusi lupa

Luvan uusiminen

1. Luvanhakijan tiedot
Yrityksen nimi

Y-tunnus

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Yrityksen kotipaikka

Yrityksen verkkosivut

Yrityksen sähköpostiosoite

Yrityksen puhelinnumero

Kohdassa 1 ilmoitetuista tiedoista yrityksen nimi, Y-tunnus, kotipaikka, sähköpostiosoite ja verkkosivut
tallennetaan julkiseen asbestipurkutyöluparekisteriin.

2. Yrityksen yhteyshenkilön tiedot
Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

3. Yrityksen hallintoon kuuluvien henkilötiedot
Hakemukseen on liitettävä erillisellä liitteellä yrityksen hallintoon kuuluvien henkilötiedot
(nimi ja henkilötunnus).
Hakemukseen on liitetty erillisellä liitteellä yrityksen hallintoon kuuluvien henkilötiedot.

4. Asbestipurkutyössä käytettävät ilmankäsittelylaitteet
Tarvittavat laitteet: alipaineistaja, kohdepoistoimuri, esierotin, vaateimuri sekä
tallentava ja hälyttävä paine-eromittari. Täydennä tarvittaessa erillisellä liitteellä.
Yrityksellä on omat ilmankäsittelylaitteet.
Yrityksellä ei ole omia ilmankäsittelylaitteita. Jos yrityksellä ei ole omia ilmankäsittelylaitteita,
hakemukseen on liitettävä vuokrasopimus niiden käytöstä.
Hakemukseen on liitetty vuokrasopimus ilmankäsittelylaitteiden käytöstä.
Alipaineistaja. Tuotenimi/tuotenimet:
Kohdepoistoimuri. Tuotenimi/tuotenimet:

Esierotin. Tuotenimi/tuotenimet:
Vaateimuri. Tuotenimi/tuotenimet:
Paine-eromittari. Tuotenimi/tuotenimet:
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5. Laitehuoltotila
Hakemukseen on liitettävä
• laitehuoltotilan pohjapiirros, josta käy ilmi kolmijakoinen sulkutunneli, ilmankäsittelylaitteiden
tuotenimet ja sijainnit, vesipisteet, viemäröinti, jäteastia ja naulakko
• selvitys laitehuoltotilan rakenteista, pintamateriaaleista, sulkutunnelin ovirakenteista ja lämmityksestä.
Laitehuoltotilan osoite:

Hakemukseen on liitetty erillisellä liitteellä laitehuoltotilan pohjapiirros.
Hakemukseen on liitetty erillisellä liitteellä selvitys laitehuoltotilan rakenteista, pintamateriaaleista,
sulkutunnelin ovirakenteista ja lämmityksestä.
Yrityksellä on oma laitehuoltotila.
Yrityksellä ei ole omaa laitehuoltotilaa. Jos yrityksellä ei ole omaa laitehuoltotilaa, hakemukseen
on liitettävä sopimus huoltotilojen käytöstä tai laitteiden huollosta.
Hakemukseen on liitetty sopimus huoltotilojen käytöstä tai laitteiden huollosta.

6. Suostumus yhteystietojen julkaisemiseen
Lupaviranomainen pitää asbestipurkutyöluvista julkista rekisteriä.
Rekisteriin tallennetaan yrityksen nimi, Y-tunnus, kotipaikka, sähköpostiosoite ja verkkosivut.
Suostumme, että lupaviranomainen tallentaa tietomme julkiseen asbestipurkutyöluparekisteriin.

7. Allekirjoitus
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Toimita hakemus postitse tai sähköpostitse
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Työsuojelun vastuualue
PL 10
13035 AVI

Jos lähetät hakemuksen sähköpostilla, on suositeltavaa käyttää
aluehallintoviraston suojattua sähköpostiyhteyttä.
Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos aineisto
sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita.

tyosuojelu.lansi@avi.fi

Suojattu sähköposti: turvaviesti.avi.fi

Tämä hakemus tallennetaan työsuojeluviranomaisen asianhallintajärjestelmään ja luparekisteriin
ja siinä olevia tietoja käytetään työsuojeluviranomaisen valvontatoiminnassa.
Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä työsuojeluviranomaisessa ja rekisteröidyn
oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät
Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu Tyosuojelu.fistä sivulta Tietosuoja.
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