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Työnantajan luettelo syöpävaaralle 

altistuvista työntekijöistä ja ASA-ilmoitukset 
 

Kvartsipöly on luokiteltu syöpävaaralliseksi aineeksi  

Vuoden 2020 alusta voimaan tulleen asetuksen mukaisesti rakennustyössä esiintyvä 

kvartsipöly lukeutuu syöpävaarallisiin aineisiin. Asetuksen mukaisesti työnantajan on 

selvitettävä työntekijöiden mahdollinen altistuminen syöpäsairauden vaaraa 

aiheuttaville tekijöille ja perimää vaurioittaville aineille sekä arvioitava altistumisen 

merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Jos riskien arvioinnin 

perusteella on olemassa vaara työntekijän terveydelle, työnantajan on estettävä 

työntekijän altistuminen. Altistumisen estävistä toimenpiteistä infrarakentamisessa 

on kerrottu Infran Elinkeino- ja työmarkkinatiedotteessa  22/2020 Pölynhallinta 

infra-alla 

https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/jasenpalvelu/jasentiedotteet/

2020/22_2020.pdf 

Työnantajan luettelo työssään syöpävaaralle altistuvista työntekijöistä  

Työnantajan on pidettävä luetteloa työpaikalla käytettävistä syöpäsairauden vaaraa 

aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista ja näille altistuvista 

työntekijöistä. Tänä vuonna uutena syöpäsairauden vaaraa aiheuttavana aineena 

tulee siis luetteloida kvartsipöly ja sille altistuvat työntekijät. Työntekijän 

kvartsipölylle altistumista ja siitä seuraavaa ASA-rekisteriin merkitsemistä arvioidaan 

altistumisajan perusteella. Kun työntekijä tekee kvartsipölylle altistavaa työtä 

vähintään 20 työpäivää kalenterivuonna merkittävän osan (vähintään 2 tuntia) 

työpäivästä tai vastaavan ajan (esim. 1 tunti 40 päivänä), täyttyvät 

altistumiskriteerit.  

 

Altistumisen arviointi voi perustua myös työpaikalla tehtyihin työhygieenisiin 

mittauksiin. Lainsäädäntö eikä myöskään valvova viranomainen edellytä 

automaattisesti mittausten tekemistä, jotta saataisiin tietoa työntekijöiden 

mahdollisesta altistumisesta. Kattavalla pölynhallintasuunnitelmalla ja sen 

toteutumisen valvonnalla voidaan osaltaan varmistua, ettei työpaikalla esiinny 

terveydelle haitallista määrää kvartsipölyä.  

 

https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/jasenpalvelu/jasentiedotteet/2020/22_2020.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/jasenpalvelu/jasentiedotteet/2020/22_2020.pdf
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Kvartsipölylle altistavaa työtä saattaa esiintyä esimerkiksi kiviainestoiminnassa, 

louhintatöissä, pölyävässä betoni- ja tiilirakenteiden purkutyössä, betonin piikkaus- 

ja hiontatyössä sekä pölyävässä rakennussiivoustyössä.  Pääsääntöisesti 

henkilönsuojainten käyttöä ei oteta huomioon altistumista arvioitaessa, koska niiden 

käyttöön liittyy aina epävarmuuksia. Altistumista voidaan rajoittaa 

työskentelytiloissa ja työkoneiden hyteissä tehokkaalla ilmanvaihdolla ja 

ilmansuodatustekniikkaa hyödyntämällä, sekä säännöllisellä siivouksella. Tällöin 

työskentelytiloissa oleskeluaikaa ei ole tarpeen huomioida mahdollista altistusaikaa 

määriteltäessä. Muita hyviä käytäntöjä toimenpiteiksi löytyy yllä mainitussa 

tiedotteessamme. 

Syöpävaaralle altistuneiden ilmoittaminen ASA-rekisteriin 

Työnantajan tulee ilmoittaa syöpävaaralle altistuneet työntekijänsä 

kalenterivuosittain Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin 

(syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan 

altistuvien rekisteri). Ilmoitus tehdään kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun 

loppuun mennessä. Näin ollen myös kvartsipölylle vuonna 2020 työssään altistuneet 

työntekijät ilmoitetaan rekisteriin 31.3.2021 mennessä. Ilmoittautumisohjeet ja 

lomakkeet löytyvät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta: 

https://www.ttl.fi/rekisterit/asa-rekisteri/ 

 

Lisätietoja 

Juha Laurila 

Johtaja, elinkeinopolitiikka  

juha.laurila@infra.fi  

p. 050 412 3637  

Kati Kaskiala  

Elinkeinopolittiinen asiantuntija 

kati.kaskiala@infra.fi  

p. 0400 663550 
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