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eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään asbestipurkutyönte-
kijän pätevyydestä, asbestipurkutyöluvasta ja
niihin liittyvistä rekistereistä.

Tässä laissa asbestipurkutyöllä tarkoitetaan
sellaista työturvallisuuslain (738/2002) sovel-
tamisalalla tehtävää asbestia sisältävien ra-
kenteiden ja teknisten järjestelmien purka-
mista ja poistamista, säilytettävien rakentei-
den suojausta, purkukohteen siivoamista ja
muuta vastaavaa rakenteiden purkamiseen ja
poistamiseen välittömästi liittyvää työtä,
jossa voidaan altistua asbestipölylle. Mitä
tässä laissa säädetään asbestipurkutyöstä, so-
velletaan myös sellaiseen rakennuksen ja
aluksen asbestia sisältävien rakenteiden ja
laitteistojen kunnossapito- tai huoltotyöhön,
jossa muodostuu asbestipölyä.

Asbestipurkutyön työturvallisuudesta ja
työntekijän terveystarkastuksista säädetään
erikseen.

2 §

Asbestipurkutyöntekijän pätevyys

Asbestipurkutyöhön saa käyttää vain sel-

laista työntekijää, jolla on vaadittu pätevyys
ja joka on rekisteröity 12 §:ssä tarkoitettuun
asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä pi-
dettävään rekisteriin.

Pätevyysvaatimuksena asbestipurkutyönte-
kijällä on soveltuva ammattitutkinto tai sen
osa.

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa hankitun ammattipätevyyden tunnusta-
misesta säädetään ammattipätevyyden tun-
nustamisesta annetussa laissa (1093/2007).
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä asbestipurkutyötä suo-
rittavalta työntekijältä edellytettävästä päte-
vyydestä.

Mitä tässä pykälässä säädetään työnteki-
jästä, sovelletaan myös asbestipurkutyötä te-
kevään itsenäiseen työnsuorittajaan.

3 §

Asbestipurkutyölupa

Asbestipurkutyötä saa tehdä luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut sii-
hen luvan.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita:
1) lyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yh-

teydessä ei käsitellä murenevia asbestimateri-
aaleja;
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2) hyvässä kunnossa olevien asbestia sisäl-
tävien materiaalien kapselointiin tai päällys-
tämiseen;

3) asbestikartoitukseen ja muuhun näyttei-
den ottoon.

4 §

Lupaviranomainen

Asbestipurkutyölupaa haetaan lupaviran-
omaisena toimivalta työsuojeluviranomai-
selta.

5 §

Asbestipurkutyöluvan myöntämisen edellytyk-
set

Lupaviranomaisen on myönnettävä asbes-
tipurkutyölupa luonnolliselle henkilölle:

1) joka on täyttänyt 18 vuotta;
2) joka ei ole konkurssissa ja jonka toimin-

takelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jolle ei ole
määrätty edunvalvojaa;

3) jota ei ole määrätty liiketoimintakiel-
toon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon;

4) jolla on luvanvaraisessa työssä käytettä-
vissään turvalliseen asbestipurkuun tarvitta-
vat laitteet ja välineet sekä niiden huoltotilat;
ja

5) jonka aikaisempi toiminta työturvalli-
suusmääräysten noudattamisen osalta ei
osoita hakijaa ilmeisen sopimattomaksi har-
joittamaan luvanvaraista toimintaa.

Oikeushenkilölle lupa on myönnettävä, jos
sen hallintoon kuuluvat henkilöt ja toimitus-
johtaja sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiehet
ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiö-
miehet täyttävät 1 momentin 1—3 ja 5 koh-
dassa säädetyt vaatimukset ja oikeushenkilö 4
ja 5 kohdan vaatimukset.

6 §

Asbestipurkutyöluvan myöntäminen

Asbestipurkutyölupa myönnetään viivy-
tyksettä, kuitenkin viimeistään 14 päivän ku-
luessa siitä, kun lupaviranomainen on toden-
nut, että luvanhakija täyttää luvan myöntämi-
sen edellytykset.

Asbestipurkutyölupa myönnetään määrä-
ajaksi tai toistaiseksi. Lupa on valtakunnalli-
nen.

Luvan maksullisuudesta säädetään erik-
seen.

7 §

Ilmoitusvelvollisuus muutoksista

Luvanhaltijan on viipymättä ilmoitettava
lupaviranomaisena toimivalle työsuojeluvi-
ranomaiselle luvanvaraisen toiminnan lopet-
tamisesta sekä sellaisista olennaisista muu-
toksista, joilla on vaikutusta 5 §:ssä tarkoite-
tun asbestipurkutyöluvan myöntämiseen.

8 §

Asbestipurkutyöluvan uusiminen

Mitä tässä laissa säädetään asbestipurku-
työluvan hakemisesta, sovelletaan myös mää-
räajaksi myönnetyn luvan uusimiseen.

Jos luvan uusiminen on pantu vireille vii-
meistään kuukautta ennen luvan viimeistä
voimassaolopäivää, luvanhaltija saa aikai-
semman luvan perusteella jatkaa luvanva-
raista toimintaa asian ratkaisemiseen saakka.

9 §

Asbestipurkutyöluvan peruuttaminen

Lupaviranomaisen on peruutettava asbesti-
purkutyölupa, jos:

1) luvanhaltija sitä pyytää; tai
2) hakemuksessa on annettu virheellisiä

tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet
luvan myöntämiseen.

Lupaviranomainen voi peruuttaa asbesti-
purkutyöluvan, jos:

1) luvan myöntämisen edellytykset eivät
enää täyty;

2) luvanvaraisessa toiminnassa on rikottu
tätä lakia, työturvallisuuslakia, työterveys-
huoltolakia (1383/2001) tai niiden nojalla an-
nettuja säädöksiä tai määräyksiä; tai

3) luvanvaraisessa toiminnassa on rikottu
asbestijätteen hävittämistä koskevia säädök-
siä tai määräyksiä.

Jos 2 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetut
puutteet tai laiminlyönnit voidaan korjata, lu-
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paviranomaisen on asetettava luvanhaltijalle
määräaika puutteen tai laiminlyönnin korjaa-
miseksi. Lupaviranomainen voi peruuttaa lu-
van, jos luvanhaltija ei ole korjannut puutetta
tai laiminlyöntiä määräajassa.

Lupaviranomainen voi päätöksessään mää-
rätä, että sitä on noudatettava muutoksen-
hausta huolimatta.

10 §

Asbestipurkutyöluparekisteri

Lupaviranomainen pitää tässä laissa sää-
dettyjen lupa-asioiden käsittelemiseksi ja työ-
suojelun edistämiseksi sekä luvanhaltijan toi-
minnan valvontaa varten asbestipurkutyölu-
vista rekisteriä. Rekisteriin merkitsemisen
yhteydessä lupaviranomainen antaa luvanhal-
tijalle rekisteröintinumeron.

Rekisteriin tallennetaan luvanhaltijan nimi
tai toiminimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisö-
tunnus, kotipaikka, rekisteröintinumero sekä
luvan myöntämispäivämäärä, voimassaolo-
aika ja peruuttaminen.

Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään
kahden vuoden ajan luvan voimassaolon tai
luvanvaraisen toiminnan päättymisestä.

11 §

Julkinen tietopalvelu

Lupaviranomainen voi rekisteröitävän
suostumuksella luovuttaa julkisen tietover-
kon välityksellä 10 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetut tiedot mainitun pykälän 1 momentissa
tarkoitetusta asbestipurkutyöluvista pidettä-
västä rekisteristä.

Lupaviranomaisen tulee poistaa luvanhalti-
jaa koskevat tiedot julkisesta tietopalvelusta
viipymättä luvanhaltijan pyynnöstä tai kun
lupa on peruutettu tai kun lupaviranomainen
on saanut tiedon luvanvaraisen toiminnan
päättymisestä.

12 §

Asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden
rekisteri

Lupaviranomainen pitää työsuojelun val-
vontaa ja edistämistä varten rekisteriä asbes-

tipurkutyön tekemiseen pätevistä henkilöistä.
Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, synty-
mäaika, rekisteröintinumero sekä ammattitut-
kinnon tai sen soveltuvan osan suorittamis-
päivämäärä.

Lupaviranomainen merkitsee 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot rekisteriin:

1) rekisteröitävän omasta pyynnöstä;
2) rekisteröitävän suostumuksella asbesti-

purkutyöluvanhakijan tai -haltijan pyynnöstä.
Rekisteröimisen edellytyksenä on, että re-

kisteriin merkittävän henkilön 2 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta pätevyydestä esitetään
lupaviranomaiselle tutkintotodistus tai muu
luotettava selvitys.

Rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan
viipymättä rekisteristä rekisteröidyn omasta
pyynnöstä tai lupaviranomaisen saatua tiedon
rekisteröidyn kuolemasta.

13 §

Tietojen luovuttaminen, henkilötietojen käsit-
tely ja rekisteröidyn oikeudet

Lupaviranomainen voi luovuttaa 10 ja
12 §:ssä tarkoitettujen rekistereiden tietoja
teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin
sähköisesti viranomaiselle, joka tarvitsee tie-
toja laissa säädetyn tehtävänsä hoitamiseksi.

14 §

Muutoksenhaku

Lupaviranomaisen tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen asbestipur-
kutyöluvan peruuttamista koskevassa asiassa
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-
oikeuden muuhun päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.

15 §

Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
käyttää asbestipurkutyössä muuta kuin
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2 §:ssä tarkoitettua työntekijää tai tekee as-
bestipurkutyötä ilman asbestipurkutyölupaa,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, asbestipur-
kutyörikkomuksesta sakkoon.

16 §

Valvonta

Tämän lain noudattamista valvovat työsuo-
jeluviranomaiset. Valvonnasta säädetään työ-
suojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelu-
yhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006).

Tässä laissa työsuojeluviranomaiselle sää-
detyt lupaviranomaisen ja rekisterinpitäjän
tehtävät voidaan antaa yhdelle tai useam-
malle työsuojeluviranomaisena toimivalle
aluehallintoviraston työsuojelun vastuualu-
eelle noudattaen aluehallintovirastoista anne-
tun lain (896/2009) 6 §:n 2 momenttia.

17 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Työntekijä tai itsenäinen työnsuorittaja,
joka on saanut ennen 1 päivää tammikuuta
2011 asbestityöstä annetun valtioneuvoston
päätöksen (1380/1994) 17 §:ssä tarkoitetun
koulutuksen asbestipurkutyöhön, on oikeu-
tettu tekemään asbestipurkutyötä ilman tä-
män lain 2 §:n 2 momentissa säädettyä päte-
vyyttä kaksi vuotta tämän lain voimaantu-
losta.

Asbestityöstä annetun valtioneuvoston
päätöksen 16 §:n nojalla annetut asbestipi-
toisten rakenteiden purku- ja saneeraustöiden
valtuutukset ovat sellaisenaan voimassa kaksi
vuotta tämän lain voimaantulosta. Tänä ai-
kana valtuutusten peruuttamiseen sovelletaan
tämän lain 9 §:ää.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo
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