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OHJE ASBESTIPURKUTYÖLUVAN HAKEMISEKSI
Asbestipurkutyöluvan myöntämisen edellytykset
Asbestipurkutyölupa voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, elinkeinonharjoittajalle, osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai julkisyhteisölle.
Lupaviranomainen voi myöntää asbestipurkutyöluvan henkilölle:
1. joka on täyttänyt 18 vuotta;
2. joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja
jolle ei ole määrätty edunvalvojaa;
3. jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon;
4. jolla on luvanvaraisessa työssä käytettävissään turvalliseen asbestipurkuun tarvittavat laitteet ja välineet sekä niiden huoltotilat; ja
5. jonka aikaisempi toiminta työturvallisuusmääräysten noudattamisen osalta
ei osoita hakijaa ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan luvanvaraista toimintaa.
Yritykselle lupa voidaan myöntää, jos sen hallintoon kuuluvat henkilöt täyttävät yllä mainitut edellytykset ja yrityksellä on käytössään asbestipurkutyöhön
tarvittavat ilmankäsittelylaitteet sekä niiden laitehuoltotila.
Asbestipurkutyölupahakemuksen täyttöohje
Asbestipurkutyölupahakemuslomake löytyy www.tyosuojelu.fin Asbestipurkutyölupa -sivustolta.
1. Luvanhakijan yhteystiedot
Asbestipurkutyölupahakemukseen täytetään luvanhakijan yhteystiedot.
2. Yrityksen hallintoon kuuluvien henkilötiedot
Hakemukseen on liitettävä erillisellä liitteellä yrityksen hallintoon kuuluvien
henkilötiedot.
Henkilötietoja ovat nimi ja henkilötunnus.
Hakijan tai vastuuhenkilöiden osalta lupaviranomainen selvittää, että heidän toimintakelpoisuutta ei ole rajattu eikä asetettu edunvalvojaa eikä heitä
ole julistettu henkilökohtaiseen konkurssiin tai liiketoimintakieltoon. Lisäksi
selvitetään, että yritys ei ole konkurssissa.
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3. Asbestipurkutyössä käytettävät ilmankäsittelylaitteet
Hakijalla on oltava käytössään vähintään seuraavat osastointimenetelmällä
tehtävässä asbestipurkutyössä tarvittavat ilmankäsittelylaitteet käyttö- ja
turvallisuusohjeineen:
-

alipaineistaja
kohdepoistoimuri ja esierotin
vaateimuri
tallentava ja hälyttävä paine-eromittari

Hakemukseen on merkittävä ilmankäsittelylaitteiden tuotenimet.
Mikäli hakija ei itse omista ilmankäsittelylaitteita, hakemukseen on
liitettävä vuokrasopimus niiden käytöstä.
4. Laitehuoltotila
Hakemukseen on merkittävä laitehuoltotilan osoite ja tieto laitehuoltotilan
omistuksesta.
Hakijalla on oltava käytössään laitteiden laitehuoltotila. Laitehuoltotilan on
oltava erillinen huoltotöihin soveltuva tila, joka on alipaineistettavissa siten,
ettei ympäristöön pääse leviämään asbestipölyä.
Laitehuoltotilassa on oltava seuraavat ilmankäsittelylaitteet:
-

alipaineistaja
kohdepoistoimuri
vaateimuri

Kohdepoistoimuri ja vaateimuri voidaan toteuttaa keskuspölynimurityyppisesti.
Hakemukseen on liitettävä laitehuoltotilan pohjapiirros, josta käy ilmi
seuraavat asiat:
-

kolmijakoinen sulkutunneli
ilmankäsittelylaitteiden tuotenimet ja sijainti
vesipisteet ja viemäröinti
jäteastia ja naulakko

Laitehuoltotilan osalta on lisäksi annettava selvitys:
-

laitehuoltotilassa käytetyistä pintamateriaaleista
sulkutunnelin seinä- ja ovirakenteista
laitehuoltotilan lämmityksestä

Mikäli hakija ei itse omista laitehuoltotilaa, hakemukseen on liitettävä
sopimus huoltotilojen käytöstä tai laitteiden huollosta.
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5. Suostumus yhteystietojen julkaisemiseen
Hakemukseen merkitään tieto suostumuksesta yrityksen tietojen julkaisemiseen työsuojeluhallinnon verkkosivuilla olevassa julkisessa asbestipurkutyöluparekisterissä.
Julkaistavat tiedot ovat:
-

Y-tunnus
yrityksen nimi
kotipaikkakunta
sähköpostiosoite
www-sivut

Lupaviranomainen pitää lisäksi työsuojeluvalvontaa varten asbestipurkutyöluvista rekisteriä, johon tallennetaan luvanhaltijan nimi tai toiminimi, yhteystiedot, Y-tunnus, kotipaikkakunta, rekisteröintinumero sekä luvan
myöntämispäivämäärä, voimassaoloaika ja peruuttaminen.
Asbestipurkutyölupahakemuksen toimittaminen
Asbestipurkutyölupaa haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualueelta. Hakemuslomake liitteineen lähetetään joko postitse osoitteeseen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Työsuojelun vastuualue
PL 272
33101 TAMPERE
tai sähköpostilla osoitteeseen tyosuojelu.lansi@avi.fi.
Työsuojelutarkastus
Ennen asbestipurkutyöluvan myöntämistä aluehallintoviraston työsuojelun
vastuualue suorittaa työsuojelutarkastuksen, minkä yhteydessä selvitetään,
että hakijalla on käytössään asbestipurkutyöhön tarvittavat ilmankäsittelylaitteet sekä niiden laitehuoltotila.
Asbestipurkutyöluvan voimassaolo ja laajuus
Asbestipurkutyölupa myönnetään ensimmäistä kertaa haettaessa määräaikaisena yleensä kolmeksi vuodeksi.
Lupa uusitaan hakemuksesta samoilla edellytyksillä kuten ensimmäisellä kerralla.
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Luvan uusimisesta päätettäessä lupaviranomainen arvioi, onko asbestipurkutoimintaa hoidettu asianmukaisesti valvonnassa kertyneiden tietojen perusteella. Mikäli toiminta on tullut asianmukaisesti hoidetuksi, myönnetään lupa
toistaiseksi voimassa olevaksi.
Mikäli uusi hakemus on toimitettu lupaviranomaiselle kuukautta aikaisemmin
ennen luvan viimeistä voimassaolopäivää, on luvanhaltijalla oikeus aikaisemman luvan perusteella jatkaa luvanvaraista toimintaa asian ratkaisemiseen
saakka.
Asbestipurkutyölupa on valtakunnallinen.
Asbestipurkutyöluvan hinta
Lupaviranomainen perii lupahakemuksen käsittelystä 700 euroa.
(Valtioneuvoston asetus (1244/2018) aluehallintovirastojen maksuista vuosina
2019 ja 2020)
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