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Vaarojen 
arviointi

Työssä altistutaan tai 
voidaan altistua vain 
ryhmään 1 kuuluville 
biologisille tekijöille

Työssä altistutaan tai 
voidaan altistua    

ryhmään 2-4 kuuluville 
biologisille tekijöille

Työhön liittyy 
tarkoituksellista 

työskentelyä biologisilla 
tekijöillä tai niiden käyttöä

Työhön ei liity 
tarkoituksellista… mutta 
työ voi johtaa biologisille 

tekijöille altistumiseen
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Työssä altistutaan tai 
voidaan altistua vain 
ryhmään 1 kuuluville 
biologisille tekijöille



Työssä altistutaan 
tai voidaan altistua    

ryhmään 2-4 
kuuluville 

biologisille tekijöille

Työhön liittyy 
tarkoituksellista 

työskentelyä biologisilla 
tekijöillä tai niiden käyttöä

Työhön ei liity 
tarkoituksellista… mutta 
työ voi johtaa biologisille 

tekijöille altistumiseen

Sallitaan poikkeaminen pykälistä  5, 8–11, 11 a, 
12, 13, 13 a, 14 ja 15                       

siltä osin kuin pykälän soveltaminen työnantajan 
tekemän vaarojen arvioinnin perusteella on 
tarpeetonta

Sovelletaan 
lähtökohtaisesti 
kaikkia asetuksen 
pykäliä





















•

•

•

•

•

•

1

(1) 

 

 

 

A. Eristystoimenpiteet   B. Eristystasot   

    2 3 4 

Työpaikka        

1. Työpaikka on eristettävä 

kaikesta muusta toiminnasta 

samassa rakennuksessa 

Ei Suositellaan Kyllä 

2. Työpaikka on voitava sul-

kea ilmatiiviisti niin, että 

kaasu-desinfiointi voidaan 

suorittaa 

Ei Suositellaan Kyllä 

Tilat        

3. Infektoitunutta materiaalia - 

mukaan lukien eläimet - on 

käsiteltävä suojakaapissa, 

eristetyssä tilassa tai muu-

toin sopivasti eristettynä 

Milloin se on 

tarpeellista 

Kyllä, mikäli 

tartunta voi 

tapahtua ilma-

teitse 

Kyllä 

Laitteet        

4. Työpaikan tulo- ja poistoil-

ma on suodatettava käyttäen 

HEPA1-suodatinta tai vas-

taavaa 

Ei Kyllä, pois-

toilma 

Kyllä, poisto- 

ja tuloilma 

5. Työpaikalla on pidettävä 

alipaine 

Ei Suositellaan Kyllä 

6. Vettä läpäisemättömät ja 

helposti puhdistettavat pin-

nat 

Kyllä, työtasot 

ja lattia 

Kyllä, työtasot, 

lattiat ja muut 

riskien arvioin-

nissa määritetyt 

pinnat 

Kyllä, työtasot, 

seinät, lattia ja 

katto 

7. Happoja, emäksiä, liuotti-

mia ja desinfiointiaineita 

kestävät pinnat 

Suositellaan Kyllä Kyllä 

Työjärjestelyt     

8. Pääsy sallittu vain nimetyil-

le työntekijöille 

Suositellaan Kyllä Kyllä, ilma-

sulun2 kautta 

9. Tehokas vektorien, kuten 

jyrsijöiden ja hyönteisten, 

valvonta 

Suositellaan Kyllä Kyllä 

10

. 

Desinfiointimenettelystä 

erilliset ohjeet 

Kyllä Kyllä Kyllä 
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A. Eristystoimenpiteet   B. Eristystasot   

    2 3 4 

Yleistä        

1. Elinkykyisiä organismeja on 

käsiteltävä järjestelmässä, 

joka fyysisesti erottaa pro-

sessin ympäristöstä 

Kyllä Kyllä Kyllä 

2. Suljetun järjestelmän pois-

tokaasut on käsiteltävä 

päästön mini-

moimiseksi 

päästön estä-

miseksi 

päästön estä-

miseksi 

3. Näytteenotto, aineen lisää-

minen suljettuun järjestel-

mään sekä elävien organis-

mien siirtäminen toiseen 

suljettuun järjestelmään on 

suoritettava siten, että  

päästö on mah-

dollisimman 

pieni 

päästö estetään päästö estetään 

4. Viljelynesteitä ei saa poistaa 

suljetusta järjestelmästä 

ennen kuin elinkykyiset 

organismit on 

inaktivoitu va-

lidoidulla ke-

miallisella tai 

fysikaalisella 

menetelmällä 

inaktivoitu va-

lidoidulla ke-

miallisella tai 

fysikaalisella 

menetelmällä 

inaktivoitu va-

lidoidulla ke-

miallisella tai 

fysikaalisella 

menetelmällä 

5. Sulkujen on oltava siten 

suunniteltuja, että 

päästö on mah-

dollisimman 

pieni 

päästö estetään päästö estetään 

6. Valvotun alueen on oltava 

siten suunniteltu, että se 

kattaa koko suljetun järjes-

telmän vuodot 

Ei Suositellaan Kyllä 

7. Valvotun alueen on oltava 

suljettavissa ilmatiiviisti 

niin, että kaasudesinfiointi 

voidaan suorittaa 

Ei Suositellaan Kyllä 

Tilat        

8. Henkilökunnalle on järjes-

tettävä pesu- ja dekontami-

naatiomahdollisuus 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Laitteet        

9. Valvotun alueen tulo- ja 

poistoilma on HEPA1-

suodatettava 

Ei Suositellaan Kyllä 




