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Työsuojeluhallinnolla on asiaa

Asbestipurkutyölupa edellyttää
hakijalta riittäviä selvityksiä
Asbestipurkutöihin vaaditaan
asbestia purkavalta toimijalta
työsuojeluviranomaisen lupa.

Asbestipurkutyölupaa haetaan lupaviranomaisena
toimivalta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.
Luvan saaminen vaatii toimijalta erilaisia toimenpiteitä.
Ennen luvan hakemista hakijan on syytä tutustua
asiaan työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa, jossa
kerrotaan, mitä hakuprosessissa tulee huomioida.
> Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu
Tyosuojelu.fi > Tietoa meistä >
Asiointi > Luvat ja ilmoitukset >
Asbestipurkutyölupa
Hakemuksen mukana tulee toimittaa kaikki tarvittavat
liitteet. Luvan saaminen ei etene ennen kuin kaikki
tiedot on toimitettu. Tarvittaessa lupaviranomainen
pyytää lisäselvityksiä.
Hakijalla on oltava käytettävissä asbestipurku
työssä tarvittavat ilmankäsittelylaitteet ja niiden
huoltotilat. Jos hakija ei omista niitä itse, hakemukseen
on liitettävä sopimukset niiden käytöstä.
Yritystä koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava
yrityksen hallintoon kuuluvien henkilöiden tiedot.
Luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei hallintoon
kuuluvia henkilöitä ole asetettu liiketoimintakieltoon tai
heidän toimintakelpoisuuttaan muuten rajoitettu.
Lupaviranomainen myöntää luvan ensimmäisellä
kerralla aina määräaikaisena kolmeksi vuodeksi.
Lupaviranomainen lähettää muistutuksen hyvissä
ajoin ennen luvan päättymistä.
Luvan voimassaolon jatkuminen edellyttää luvan
uusimista.
Uusi lupahakemus on tehtävä kuukautta ennen
voimassa olevan luvan päättymistä. Tällöin lupa on
voimassa hakemuksen ratkaisemiseen asti. Jos uutta
lupahakemusta ei ole tehty kuukautta ennen luvan
päättymistä, vanhan luvan voimassaolo päättyy
päätöksessä määrättynä ajankohtana. Tällöin toimija
voi joutua tilanteeseen, jossa lupa ei ole voimassa.

Lupaan liittyvä tarkastus

Ennen asbestipurkutyöluvan myöntämistä tehdään
työsuojelutarkastus. Tarkastuksella varmistetaan,
että hakijalla on käytössään turvallisen asbesti
työn edellyttämät laitteet ja välineet sekä
laitteiden huoltoon soveltuva huoltotila. Tarkastaja
sopii tarkastusajankohdan hakijan kanssa ja
tiedottaa tarkastuksella käsiteltävistä asioista
ja tarkastuksella edellytettävistä asiakirjoista.
Tarkastus suoritetaan huoltotilassa paikalla
havainnoiden sekä asiakirjoista.
Lupaa ensimmäistä kertaa haettaessa
tarkastuksella käsitellään:
● huoltotilan laitteet ja välineet
● huoltotilan rakenne
● huoltotilan sulkutunneli
● varoitusmerkinnät
● alipaineistuslaitteisto
● kohdepoistolaitteisto
● laite- ja vaateimuri
● paine-eromittari.
Lupaa uusittaessa tarkastuksella käsitellään:
● asbestityön suorittamisen edellytykset
● työterveyshuollon järjestäminen
● työterveyshuollon työpaikkaselvitys
● asbestialtistumisen seurantamittaukset
● asbestityöhön perehdyttäminen ja opastus
● ilmankäsittelylaitteet asbestityössä
● huoltotilan sulkutunneli
● varoitusmerkinnät
● huoltotilan rakenne
● huoltotilan laitteet ja välineet
● alipaineistuslaitteisto
● kohdepoistolaitteisto
● laite- ja vaateimuri
● paine-eromittari.
Lupaa uusittaessa arvioidaan luvan myöntämisen
edellytykset toistaiseksi voimassa olevana tai
määräaikaisena. Luvan myöntäminen toistaiseksi
voimassa olevana edellyttää moitteetonta toimintaa
luvanvaraisessa työssä.

