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Nykypäivän rakennustyömailla niin työn tilaaja, tilojen loppukäyttäjä kuin ura-
koitsijakin kiinnittävät paljon huomiota työn aikaiseen pölynhallintaan. Pölynhal-
linnan onnistumisella on suuri vaikutus rakennuksen sisäilman laatuun muuta-
man ensimmäisen käyttövuoden aikana. Koska rakennustyömaalla esiintyy 
laaja kirjo eri pölyjä, joista useat ovat terveydelle vaarallisia, on hyvä pölynhal-
linta myös työturvallisuustekijä. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia pölyn- ja puhtaudenhallintasuunni-
telma KTC-Group Oy:lle Tuirankartanon tilamuutostyömaalle. Työssä perehdyt-
tiin Sisäilmastoluokitus 2018:n sisältöön, työmailla esiintyviin eri pölyihin, niiden 
terveyshaittoihin sekä pölyntorjuntakeinoihin. 
 
Työmaan pölynhallinnan onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä oli useita, ja pohti-
malla ongelmakohdat ennalta läpi saatiin toimiva pölynhallintasuunnitelma to-
teutettua. Ensimmäisenä selvitettiin osastoitavien alueiden rajat ja tämän jäl-
keen voitiin valita tarvittava alipaineistuskalusto. Työntekijöiden perehdytyk-
sessä painotettiin jokaisen urakoitsijan velvollisuutta omien jälkien siivoukseen 
ja korostettiin P1-puhtausluokan alueella tehtävien töiden toimintatapoja. Näin 
toimien saatiin työmaan perussiisteys pidettyä hyvällä tasolla sekä vältyttiin yli-
määräisiltä siivouskustannuksilta. 
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1 JOHDANTO 

Tavoiteltaessa entistä parempaa sisäilmaa on rakentamisen aikaiseen pölynhal-

lintaan kiinnitetty viime vuosina yhä kasvavassa määrin huomiota. Työnaikaisella 

pölynhallinnalla on suuri vaikutus rakennuksen sisäilman laatuun ensimmäisien 

käyttövuosien aikana. Pölynhallinnan laiminlyöminen rakentamisvaiheen aikana 

voi myös kasvattaa kustannuksia loppusiivouksen aikana merkittävästi. 

Korjausrakentamisessa syntyvien pölyjen kirjo on laaja, etenkin purkuvaiheen ai-

kana. Hyvä pölynhallintasuunnitelma toimii työnjohdon tukena koko työmaan 

ajan, mutta kertoo myös rakennuttajalle, kuinka töiden eri vaiheissa menetellään 

pölyhaittojen ehkäisemiseksi. 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on laatia toimiva ja helposti toteutettava pölynhal-

lintasuunnitelma Tuirankartanon tilamuutostyömaalle. Opinnäytetyössä käydään 

läpi Sisäilmastoluokitus 2018:n asettamia vaatimuksia pölynhallinnan toteuttami-

selle sekä sisäilmastoluokituksia. Tämän jälkeen käydään läpi P1-puhtausluoki-

tuksen toteuttamista sekä pölynhallinnassa käytettäviä eri menetelmiä. 

Opinnäytetyön tilaajana toimii oululainen KTC-Group Oy, jonka pääasiallinen toi-

miala on toimitilarakentaminen. KTC-Group Oy:llä on vuosien kokemus myös eri-

laisten rakennusten sisäilmaongelmien korjaamisesta. 
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2 PÖLYNHALLINTAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA ASETUK-

SET 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL) määritellään rakentamista kos-

kevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lu-

pamenettely ja viranomaisvalvonta. Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat ra-

kenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvalli-

suutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehok-

kuutta. (1.) 

Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat perinteisesti koskeneet uuden 

rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä 

on sovellettu vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen 

tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa ovat edellyttäneet (ellei määrä-

yksissä ole nimenomaisesti määrätty toisin). (1.) 

Pölynhallintaa työmaalla ohjaa myös työturvallisuuslaki (23.8.2002/738), jonka 

tarkoituksena on työympäristön ja työolosuhteiden parantaminen työntekijöiden 

työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi, kuin myös työtapaturmien, ammattitau-

tien sekä muiden työympäristöstä johtuvien työntekijöiden terveyshaittojen en-

nalta ehkäisy (2). 

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 

turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otet-

tava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin 

työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. (2.) 
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3 SISÄILMASTOLUOKITUS  

Vuonna 1995 ilmestyi ensimmäinen Sisäilmastoluokitus nimellä Sisäilmaston, ra-

kennustöiden ja pintamateriaalien luokitus. Se korvattiin vuonna 2001 Sisäilmas-

toluokitus 2000:lla, ja Sisäilmastoluokitus 2008 ilmestyi joulukuussa 2008. Sisäil-

mastoluokitus 2018 julkistettiin 14.5.2018. (3, s. 2.) 

Sisäilmastoluokitus 2018 on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen 

suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna rakennetta-

essa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Se tukee rakennutta-

jien, suunnittelijoiden, laitevalmistajien, urakoitsijoiden ja käyttöhenkilöstön työtä. 

Luokitusta voidaan käyttää soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa. (3, s. 

3.) 

3.1 Sisäympäristön tavoitearvot 

Sisäilmastoluokituksen avulla määritellään rakennuskohteen sisäilmaston tavoi-

tetasot. Tavoitetason määrittelevät yhteistyössä rakennuksen käyttäjä, omistaja, 

rakennuttaja sekä suunnittelijat. Sisäilmastoluokituksen mukaiset tavoitetasot 

ovat viranomaisvaatimuksia korkeampia, sekä kuvaavat nykyisen tietämyksen 

mukaan terveyden ja viihtyisyyden kannalta korkealaatuisempia sekä turvallisia 

sisäilmasto-olosuhteita. Sisäilmastoasiat ovat osa rakennuksen toiminnallisia 

vaatimuksia ja ne otetaan hankkeessa huomion samalla tavalla kuin muutkin vaa-

timukset. Kun kohteelle on valittu sopiva tavoitetaso, laativat suunnittelijat ratkai-

sut, joilla tavoitetaso on saavutettavissa. Valvomalla työn toteutuminen suunni-

telmien mukaisesti, varmistetaan tavoitetasojen saavuttaminen. (3, s. 3.) 

3.2 Sisäilmastoluokat 

Sisäilmastoluokitus on jaettu kolmeen laatuluokkaan: S1 yksilöllinen sisäilmasto, 

S2 hyvä sisäilmasto ja S3 tyydyttävä sisäilmasto (3, s. 5). 

Valitun sisäilmaston laatuluokan toteutumisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, 

kuinka pölyn, kosteuden ja vedenpoiston hallinta onnistuu rakennustyön aikana. 

Sisäympäristön riskien hallinnan kannalta hyvä työmaasuunnittelu on keskei-
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sessä roolissa. Työmaalla seurataan rakennustöiden kosteuden- ja puhtauden-

hallintaa ja näitä koskevat suunnitelmat tulee laatia osaksi työmaan laatusuunni-

telmaa. Rakennustöille tulee valita myös osastokohtainen puhtausluokka. (3, s. 

10.) 

3.3 Rakennustöiden puhtausluokitus 

Rakennustöiden puhtausluokituksessa esitetään tavoitteet tavanomaisten työ- ja 

asuintilojen puhtaudelle. Rakennustöiden puhtausluokituksessa oli aiemman si-

säilmastoluokituksen 2008 mukaan kaksi puhtausluokkaa, P1- ja P2-luokat. Ny-

kyisen sisäilmastoluokituksen mukaan puhtausluokkia on yksi, P1. Tiloja ovat toi-

misto- ja julkiset rakennukset, koulu-, päiväkoti- ja asuinrakennukset. Luokituk-

sen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat luovutusvaiheessa niin 

puhtaat, että ne voidaan ottaa käyttöön välittömästi eikä käytön aikana rakennuk-

sen sisäilmaan kulkeudu rakennusvaiheen aikaisia epäpuhtauksia. (3, s. 12.) 

Jos kohteessa ei noudateta P1-luokan vaatimuksia, tulee noudattaa hyvän ra-

kentamistavan mukaista käytäntöä. Myös sisäilmastoluokkaan S3 kuuluvissa ti-

loissa suositellaan käytettävän P1-puhtausluokan rakennus- sekä ilmanvaihto-

työtapoja. (3, s. 12.) 

Luokan P1 vaatimukset (3, s. 12): 

• Rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden 

suojaukset voidaan poistaa ja ilmanvaihtojärjestelmä käynnistää. Tällöin 

pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipö-

lyä), joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. 

• Tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pin-

tojen puhdistamista. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu. Tä-

män vaiheen jälkeen tiloissa voidaan ilman erityistoimia tehdä vain pölyä-

mättömiä töitä, esim. paikkamaalauksia, alakattojen asennusta, ilmanvaih-

don toimintakokeita, säätöä ja viritystä sekä loppusiivous. 

• Luovutusvaiheessa pinnoilla ei saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtoli-

kaa, kiinnittynyttä likaa tai tahroja.  
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Puhtauden arviointi tehdään silmämääräisesti, jolloin tarkastetaan, että puhtaus-

luokan edellytykset täyttyvät. Pinnoilta voidaan ottaa geeliteippimenetelmällä pö-

lykertymänäyte SFS 5994 INSTA 800 -standardin mukaisesti. Taulukossa 1 on 

esitetty sallitut pölynkertymän enimmäistasot. Jotta ilmassa leijuva pöly ehtisi las-

keutua pinnoille, tulisi mittaus tehdä aikaisintaan kahden tunnin kuluttua siivouk-

sesta. (3, s. 13.) 

TAULUKKO 1. Puhtausluokan P1 pölykertymän enimmäistasot (3, s. 13) 

Tarkastuksen ajankohta Tarkastettavat pinnat Pölykertymä (%) 

Ennen ilmanvaihdon toimintako-
keita 

Alakaton yläpuolella olevat pin-
nat. Näkyvät pinnat ja kalustei-
den sisäpinnat 

5,0 

Ennen rakennuksen luovutusta 
Näkyvät pinnat ja kalusteiden si-
säpinnat 

1,0 

  Lattiapinnat 3,0 

 

Kun rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan P1-puhtausluokan ohjeiden 

mukaan, on epätodennäköistä, että rakennusaikaisia epäpuhtauksia pääsee si-

säilmaan. Onnistuneen toteutuksen varmistamiseksi rakennuksen puhtaus tulee 

tarkastaa, ennen kuin ilmanvaihtojärjestelmä käynnistetään. Tarkastus voidaan 

suorittaa toimintatarkastuksen tai toimintakokeiden yhteydessä. Toimintakoevai-

heelle on asetettu puhtausvaatimukset, jotka rakennuksen tilojen tulee täyttää, 

jotta ilmanvaihtojärjestelmä ei likaannu käynnistettäessä. (3, s.13.) 

3.3.1 P1-luokan toteutusohjeet 

Kaikki rakennustarvikkeet, jotka tulevat sisätiloihin taikka rakenteisiin, tulee suo-

jata likaantumiselta sekä kastumiselta kaikissa vaiheissa aina kuljetuksesta ja 

työmaalle varastoinnista lopulliseen asennukseen saakka. Työmaalle varastoita-

essa on varaston oltava irti maasta ja suojattu suojattuna sade- sekä pintavesiltä. 

Suojauksessa noudatetaan valmistajan ohjeita. Suojaukset tarkastetaan sään-

nöllisesti ja rikkoutuneet suojaukset korjataan välittömästi. Rakennustarvikkeet 

pyritään varastoimaan sisätiloihin ja toimitukset ajoittamaan niin, ettei välivaras-
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tointia tarvittaisi. Rakennustarvikkeiden asennuksen aikana ilman tulee olla puh-

das, eikä pölyäviä töitä taikka muita ilmaa likaavia työvaiheita tehdä samanaikai-

sesti asennuspaikan läheisyydessä. (3, s. 13.) 

Toimintakoevalmiudessa olevat tilat rajataan omiksi osastoikseen, ennen kuin 

loppusiivous aloitetaan. Toimintakoevalmiin osaston kautta ei tule kulkea sään-

nöllisesti viereisiin tiloihin, mikäli nämä eivät täytä P1-luokan puhtausvaatimuk-

sia. Toimintakoevalmiit tilat merkitään näkyvästi merkinnällä ”puhtausluokan P1 

tila”. (3, s. 13.) 

Rakennussiivouksella varmistetaan puhtaustavoitteiden täyttyminen. Työnaikai-

sessa siivouksessa karkean jätteen poistoon käytetään suurtehoimuria, lastaa 

taikka lapiota. Rakennus- ja purkutöiden aikana harjasiivous on kiellettyä. Hieno 

irtolika imuroidaan M-luokkaan tai H-luokkaan kuuluvilla rakennus- ja teolli-

suusimureilla tai käyttämällä rakentamisen aikaista keskuspölynimurijärjestel-

mää. Imurin suodatin vaihdetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Toiminta-

koevalmiit tilat on siivottava aina sen jälkeen, kun tilassa on syntynyt pölyä. Puh-

tausosastoinnin jälkeisissä pölyävissä työvaiheissa käytetään aina kohdepoistoa. 

(3, s. 13.) 

3.3.2 Rakennusmateriaalien päästöluokitus 

Rakennus- ja sisustusmateriaaleista vapautuu huoneilmaan erilaisia kemikaa-

leja. Ne voivat olla peräisin esimerkiksi käytetyistä raaka-aineista, valmistuspro-

sessin virheistä tai materiaalien vanhenemisesta, tai ne voivat aiheutua materi-

aalien vääränlaisesta käytöstä. (3, s. 20.) Taulukossa 2 on esitetty raja-arvoja 

luokkien M1 sekä M2 materiaaleille. 

Rakennusmateriaalien päästöluokitus on jaettu kolmeen luokkaan. Paras luokka 

on M1, ja luokkaan M3 kuuluvat materiaalit, jotka eivät täytä luokan M2 vaatimuk-

sia. Sisäilmastoluokkiin S1 tai S2 pyrittäessä on rajoitettava luokkien M2 ja M3 

kuuluvien materiaalien käyttöä. (3, s. 20.) 
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TAULUKKO 2. M1- ja M2-luokkien vaatimukset rakennusmateriaaleille (3, s. 20) 

 

3.3.3 Ilmanvaihdon P1-puhtausluokan vaatimukset 

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksen tavoitteena on, että uusi ilmanvaih-

tojärjestelmä olisi käyttöönotettaessa niin puhdas, ettei tuloilmassa olisi tervey-

delle taikka viihtyisyydelle haitallisia aineita (3, s. 17). 

Puhtausluokituksessa asetetaan vaatimukset ilmanvaihtojärjestelmän suunnitte-

lulle, tuotteiden puhtaudelle, sekä toteutukselle. Sisäilmastoluokissa S1 ja S2 uu-

den ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokitus on P1. (3, s. 17.) 

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan P1 vaatimukset (3, s. 17): 

• Tuloilmakanavat ja kanavaosat on tehty puhtausluokitelluista ilmanvaihto-

tuotteista tai työmaalla vastaavaan tasoon puhdistetuista muista tuotteista. 

• Tiivistemateriaaleina käytetään rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1 

luokiteltuja tai muuten emissioiltaan alhaisiksi tunnettuja materiaaleja. 

• Luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymän kes-

kiarvo saa olla enintään 0,7 g/m2 suodatinmenetelmällä mitattuna tai visu-

aalisesti arvioituna. BM-Dustdetector-mittalaitteella mitattuna puhtausvaa-

timus on  < 5 %. 

• Laitoksessa ei käytetä palautusilmaa lukuun ottamatta vain yhtä tilaa tai 

asuntoa palvelevia ilmanvaihtokoneita. 

• Tuloilmassa ei saa käyttää hajusteita. 
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3.3.4 Ilmanvaihtotuotteiden puhtausvaatimukset 

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokituksessa on yksi puhtausluokka, M1. Ilman-

vaihtotuotteille asetetut yleiset vaatimukset ovat seuraavat: (3, s. 21.) 

• Puhtausluokiteltu tuote ei saa lisätä terveyden tai viihtyisyyden kannalta 

haitallisia epäpuhtauksia ilmanvaihtojärjestelmässä eikä tuloilmassa. 

• Puhtausluokiteltu tuote ei saa tuottaa tuloilman laatua huonontavaa hajua 

tai kaasumaisia tai hiukkasmaisia epäpuhtauksia. 

• Puhtausluokitellun tuotteen tulee olla helposti puhdistettavissa. 
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4 PÖLYN SYNTYMINEN JA HAITAT 

Pölyt ovat kiinteitä hiukkasia, joiden koko eli halkaisija vaihtelee alle 1 µm:stä 

noin 100 µm:iin. Pölyn muodostuminen on tavallisinta prosesseissa, joissa me-

kaanisesti rikotaan taikka murskataan. Pölyä muodostuu työmaalla yleensä ra-

kenteita purettaessa, kuivalaastien käsittelyssä sekä tasoitteiden hionnassa. (5.) 

4.1 Pölyn syntyminen korjausrakennustyömaalla 

Korjausrakennustyömaalla syntyy pölyä erilaisten työvaiheiden aikana. Taulu-

kossa 3 on esitetty yleisimmät.  

TAULUKKO 3. Peruskorjaustyömaan pölyt (4, s. 2) 

 

4.2 Pölyn haittavaikutukset 

Mitä pienempiä pölyhiukkaset ovat, sitä syvemmälle ihmisen hengityselimistöön 

ne kulkeutuvat. Kuvassa 1 on esitetty joidenkin materiaalien pölyn hiukkaskokoja. 

Hengityselimet on jaoteltu nenä-nielu-alueeseen, kurkunpään ja keuhkoputkiston 

värekarva-alueen loppumiseen rajautuvaan alueeseen sekä keuhkorakkula-alu-

eeseen. Työpaikan ilman hiukkasmaisten epäpuhtauksien aiheuttamaa terveys-

vaaraa arvioidaan standardin EN 481 jaottelun mukaan: (5.) 

1. Hengittyvä jae. Pöly koostuu jakeesta, jota hengitetään nenän ja suun 

kautta. 

2. Keuhkojae. Koostuu pöly hiukkasista, jotka kulkeutuvat hengitettäessä 

keuhkoputkistoon saakka. 
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3. Alveolijae. Hiukkaset kulkeutuvat keuhkoihin ja keuhkorakkuloihin asti.  

 

KUVA 1. Pölyn kertyminen hengityselimistöön (5) 

Raja-arvot ilman hiukkasmaisille epäpuhtauksille on yleensä asetettu hengitty-

välle jakeelle. Ilman pölypitoisuutta on hankala arvioida paljaalla silmällä, koska 

useat pölyt ovat paljaalle silmälle näkymättömiä. Tämän vuoksi pölyaltistuminen 

työmailla on hyvin yleistä. Pölyaltistumisen haitallisuus ja elimistöön kertyvän an-

noksen määrä riippuu pölylajista, altistumisen kestosta sekä ilman pölypitoisuu-

desta. Pölyn haittavaikutuksia voi olla lievimmillään pölyn aiheuttama epäviihtyi-

syys ja vakavimmillaan pöly voi aiheuttaa palautumattomia terveysvaikutuksia, 

jopa hengenvaarallisia. Pitkään jatkuneen pölyaltistumisen haittavaikutukset ovat 

usein nähtävissä vasta vuosien kuluttua. (5.) 

Hiukkasten koko vaikuttaa pölyn pysymiseen ilmassa. Kaikkein hienojakoisin 

pöly, jonka hiukkaskoko on <5 µm, ei laskeudu vaan leijuu ilmavirtojen mukana. 

Ainoastaan suuremmat hiukkaset, joiden koko on >20 µm, voidaan nähdä pal-

jaalla silmällä. (5.) 

Rakennustyömaalla pölyä torjutaan sekä leviämistä estetään jakamalla työmaa 

osastoihin ja alipaineistamalla niitä tarkoitukseen tehdyillä alipaineistajilla. Pölyn 
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syntymistä pyritään ehkäisemään ja siivotaan syntynyt pöly pikaisesti pois. Teh-

täessä pölyä synnyttävää työtä pyritään käyttämään kohdepoistoa sekä ilman-

puhdistimia. Hengityssuojaimia tulisi käyttää vain lyhytkestoisissa töissä. Päivit-

täin toistuvissa töissä ilman pölypitoisuus tulisi saada niin alhaiseksi, ettei hengi-

tyssuojaimia tarvita. (5.) 

Korjausrakentamisessa on useita pölyä synnyttäviä työvaiheita ja eri pölyjen kirjo 

on laaja. Osa pölyistä on vaarallisempia kuin toiset. Taulukkoon 4 on koottu ylei-

simpiä pölyaltisteita sekä niiden haittavaikutuksia. Punaisella on merkitty erityi-

sen vaaralliset, joista useimmat ovat hiukkaskooltaan paljaalle silmälle näkymät-

tömiä. (5.) 
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TAULUKKO 4. Pölyistä aiheutuvat vaarat (4, s. 2) 

Pölyaltiste Haitta tai vaara 

Asbesti putkien eristeenä, seinä- ja kattolevyt, 

lattiamateriaalit, laastit ja maalit, tasoitteet 

Asbestoosi, keuhkosyöpä, keuhkopussin 

syöpä ja paksuuntumat, muut keuhkomuutok-

set. 

Betonipöly Ärsyttää hengitysteitä ja ihoa emäksisyytensä 

vuoksi. Sisältää myös erittäin haitallista kvart-

sia, ks. kvartsipöly. 

Epäorgaaniset mineraalikuidut, 

Esim. lasi- ja mineraalivillaeristeissä 

Ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytys 

Kovapuulajien pölyt, Kovapuulajeja (esim. 

tammi ja pyökki) on käytetty mm. parketeissa ja 

puulevyissä. 

Haitat kuten tavallisella puupölyllä, lisäksi syö-

päriski. 

Kreosiitti Käytetty mm. puun kyllästysaineena ja 

kosteuseristeenä. 

Syöpävaarallinen (sisältää PAH-yhdisteitä), 

ihoärsytys, hengitysteiden ärsytys. 

Kvartsipöly 

 Syntyy rakennusaineista, joiden valmistami-

sessa on käytetty luonnonkiveä tai -hiekkaa, ku-

ten betoni, laastit, kevytbetoni ja tiilet. 

Pitkäkestoisessa altistumisessa voi aiheuttaa 

kivipölykeuhkosairauden eli silikoosin. Kvartsi-

pölylle altistuminen lisää keuhkosyöpäriskiä ja 

keuhkoahtaumatautiin sairastumisen riskiä. 

Lyijy  

Käytetty betonielementtien saumausmassoissa. 

Pahoinvointi, munuais- ja maksavauriot. Pitkä-

aikaisessa altistumisessa hermoston toiminta-

häiriöt. 

Maalit, liimat ja tasoitteet Astma, allerginen nuha, ärsytys- ja pahoinvoin-

tioireet. Vuosien altistuminen liuottimille voi ai-

heuttaa jopa hermostovaurioita. 

Mikrobit Ärsytys- ja yleisoireet (nuha, äänen käheys, ne-

näverenvuoto ja silmäoireet), allergiset sairau-

det, infektiot, myrkytykset. 

PCB 

 Käytetty mm. elementtien saumausmassoissa. 

Näköhäiriöitä, vatsavaivoja, silmätulehduksia ja 

hermosto-oireita. Mahdollisesti syöpää aiheut-

tava. 

Puupöly Hengitysteiden ärsytys, ihoärsytys ja ihottumat. 

Sementtipöly Kromista, nikkelistä ja koboltista aiheutuvat al-

lergiaoireet. 
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5 RAKENNUSTYÖMAAN PÖLYNHALLINTA 

5.1 Pölynhallinnan suunnittelu 

Pölyn hallinta tulee ottaa huomioon tuotannonsuunnittelussa ja osaksi tuotanto-

suunnitelmia. Jotta pölyntorjunta olisi mahdollisimman tehokasta, tulee suunnit-

telussa tarkastella, miksi ja missä työvaiheissa pölyä muodostuu. Näin voidaan 

ennalta suunnitella tehokkaimmat ja käytännöllisimmät ratkaisut pölyisyyden vä-

hentämiseksi. (6, s. 1.) 

5.2 Toteutuksen suunnittelu 

Päätoteuttaja valitsee käytettävät työmenetelmät. Rakennuttajalta tulevat työtur-

vallisuutta koskevat vaatimukset, joissa esitetään menettelyohjeet mittauksista 

päätoteuttajalle sekä urakoitsijoille. (6, s. 2.) 

Pölyisissä työkohteissa arvioidaan pölyjen aiheuttamat riskit ja selvitetään mah-

dollisuudet työn toteuttamiseksi niin, että pölyjen aiheuttama vaara saadaan al-

haiseksi. Suunnitteluvaiheessa tehdyillä työmenetelmien valinnoilla on selkeä 

vaikutus syntyvän pölyn määrään. Koska osa rakennuspölyistä on vaarallisempia 

kuin toiset, on nämä huomioitava ennalta ja suunniteltava tarpeelliset toimet ris-

kin pienentämiseksi. Yksi hyvin yleinen vaarallinen pöly työmailla on kvartsipöly, 

joka mainitaan taulukossa 4. Ratkaisujen pölyhaitan poistamiseksi tai alenta-

miseksi on oltava sellaisia, että työntekijän lisäksi ne suojelevat myös ympäristöä. 

(6, s. 2.) 

5.3 Pölyntorjuntamenetelmät 

Torjuntakeinoista ensisijainen on estää pölyn muodostuminen. Pölyn muodostu-

mista ei voida kuitenkaan aina estää. Tällöin on pyrittävä vähentämään pölyn 

muodostumista, sekä rajata leviäminen mahdollisimman pienelle alueelle. Hen-

kilökohtaisia suojaimia ei tule pitää ensisijaisena vaihtoehtona. (6, s. 2.) 

Käytännössä pölyntorjunnan pääkeinoja sovelletaan valitsemalla sopivat, vähän 

pölyä tuottavat työmenetelmät sekä suunnittelemalla työvaiheiden ajoitukset ja 
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osastoitavat alueet niin, että pölynhallinta on hyvin kontrolloitua koko ajan. Työn-

tekijät perehdytetään hyvin ja painotetaan oikeiden työtapojen merkitystä. Taulu-

kossa 5 on esitetty työmaalla yleisimmin käytettyjä pölyntorjuntatekniikoita. (6, s. 

2.) 

TAULUKKO 5. Tärkeimmät pölyntorjuntatekniikat. (4, s. 3) 

 

5.3.1 Kohdepoisto 

Kohdepoistomenetelmää käytetään pölyä muodostavissa työkoneissa poista-

maan pöly jo välittömästi sen muodostumispaikalla, ennen leviämistä työskente-

lyympäristöön. Kohdepoistomenetelmät jaotellaan korkea- ja matalapaineisiin ali-

paineen suuruuden perusteella. (7.) 

Korkeapaineisessa kohdepoistossa käytetään yleensä HEPA-suodattimella va-

rustettuja liikuteltavia rakennusimureita tai keskuspölynimurijärjestelmää. Imuri 

liitetään työkoneeseen, kuten esimerkiksi sahaan tai piikkauskoneeseen, lähelle 

pölyn muodostumiskohtaa, jolloin suurin osa pölystä saadaan välittömästi pois-

tettua. Korkeapainemenetelmää käytetään yleensä pienissä ja yksittäisissä 

töissä. (7.) 
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Matalapaineisessa kohdepoistossa sijoitetaan karkealla suodattimella varustettu 

pölyä keräävä laite pölyä synnyttävän työn välittömään läheisyyteen ja yhdiste-

tään se mikro- tai hienosuodattimella varustettuun ilmanpuhdistajaan tai osas-

toinnin alipaineistukseen suunniteltuun laitteeseen. Laitteen poistoilma ohjataan 

työalueen ulkopuolelle muovisukkaa tai putkea pitkin. (7.) 

5.3.2 Osastointi 

Jos työmaalla on samanaikaisesti puhtaita sekä epäpuhtaita tiloja, käytetään näi-

den erottamiseen osastointia. Osastointi pyritään tekemään käyttämällä hyväksi 

rakennuksen valmiita ja jo olemassa olevia rakenteita. Tämä ei ole kuitenkaan 

aina mahdollista, jolloin rajaus voidaan tehdä joko kokonaan tai täydentäen myös 

väliaikaisilla muovisuojaseinillä. Yleensä osastoitaessa epäpuhdas tila aliaineis-

tetaan, jolloin pölyä ei pääse kulkeutumaan ilmavirtojen mukana puhtaalle puo-

lelle. Alipaineistus ei kuitenkaan aina ole tarpeen, jos osastointi on mahdollista 

toteuttaa riittävän tiiviisti eikä puhtaan ja likaisen tilan välillä ole läpikulkua. (8.) 

Pölyn kulkeutuminen suojaseinän kulkuaukon kautta viereisiin tiloihin voidaan es-

tää rakentamalla kahdesta ovesta koostuva sulkutila osaston uloskäynnille. As-

besti- ja mikrobipurkutöissä sulkutilan pitää olla kolmiosainen. (8.) 

5.3.3 Alipaineistus 

Yleensä pelkkä osastointi ei ole yksinään riittävä pölyntorjuntakeino, jolloin lisäksi 

käytetään korjattavan tai epäpuhtaan tilan alipaineistusta. Tällöin alipaineistetta-

vaan tilaan sijoitetaan alipaineen tekevä laite, joka siirtää sisäilmaa suodattimen 

kautta poistosukkaa myöten pois työalueelta, yleensä ulkoilmaan. Normaaleissa 

purku- ja saneeraustöissä alipaineistuslaitteiden koko ja määrä on oltava sellai-

nen, että alipaineistettavan tilan ilma vaihtuu 6–10 kertaa tunnissa. Vaarallisten 

aineiden purkutöissä ilmanvaihtuvuus tulee olla suurempi. (8.) 

Osastoidun tilan alipaineen tulisi olla 5–15 Pa. Jos alipaine on liian suuri, voi sen 

johdosta tilaan tuleva korvausilma kulkeutua mahdollisesti mikrobeja sisältävien 

rakenteiden läpi. Liian suuri alipaine voi aiheuttaa myös suojaseinien tiivistyksien 

rikkoontumista. (8.) 
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Kuvassa 2 on esitetty esimerkkilaskelma tilassa tarvittavien alipaineistajien mää-

rästä. 

 

KUVA 2. Esimerkki tarvittavien alipaineistajien määrän laskennasta (8) 

5.3.4 Suodattimet 

Ilmansuodattimen tehtävänä on poistaa sen lävitse kulkevasta ilmavirrasta pöly-

hiukkasia ja muita epäpuhtauksia. Työmailla suodattimia käytetään yleensä imu-

reissa, ilmanpuhdistimissa, alipaineistajissa sekä joissain hengityssuojaimissa. 

(9.) 

Suodattimet jaotellaan eri luokkiin niiden tehokkuuden mukaan. Suodattimen te-

hokkuudella tarkoitetaan sen kykyä poistaa hiukkasia ilmasta, joka ilmoitetaan 

prosentuaalisena erotusasteena. Euroopassa suodattimien luokittelussa käyte-

tään standardeja EN 779 ja EN 1822. Luokittelussa suodattimet jaetaan kar-

keasuodattimina käytettäviin G1–G4-luokan suodattimiin, sekä varsinaisiin suo-

dattimiin, jossa luokittelu on seuraava:  

• Mediumsuodattimet M5–M6 

• Hienosuodattimet F7–F9 

• EPA-suodattimet E10–E12 

• HEPA-suodattimet H13–H14 

• ULPA-suodattimet U15–U17. (8.)   

Suodattimien tehokkuuksia ja eri hiukkaskokojen suodatuskykyä on verrattu ku-

vissa 3 ja 4. 
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KUVA 3. Suodattimien tehokkuus, hiukkaskoko yli 0,4 µm (9) 

 

KUVA 4. Suodattimien tehokkuus, hiukkaskoko 0,1–0,25 µm (9) 

Työkohteessa on käytettävä vähintään luokan H13 suodattimia, mikäli ilmaa kier-

rätetään ilmanpuhdistimen läpi niin, että se palautetaan huoneilmaan. Sama vä-

himmäisvaatimus suodattimille on myös silloin, jos kohteessa esiintyy terveydelle 
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erityisen haitallisia pölyjä. Rakennusimurien on aina oltava HEPA-suodattimella 

varustettuja. (9.) 

5.3.5 Siivous 

Rakennussiivous on rakennustyön aikana tehtävää siivousta. Työmaan tulee py-

syä koko rakentamisen ajan puhtaustasoltaan hyvänä, ja monesti tämä tarkoittaa 

päivittäistä siivoamista. Usein työmaalla onkin yksi tai useampi rakennussiivooja 

töissä päivittäin. Jotta siivous olisi helpompaa, ei työskentelytiloihin tulisi varas-

toida rakennusmateriaaleja taikka jätteitä. Joka työpisteessä tulee olla jäteastia, 

jolla voidaan kuljettaa työn aikana syntyneet jätteet keräyspaikkaan. Rakennus-

siivous käsittää myös kaksivaiheisen loppusiivouksen, jossa ensimmäinen vaihe 

suoritetaan ennen ilmanvaihdon toimintakokeita ja toinen vaihe ennen kohteen 

luovutusta. (11.) 

5.3.6 Hengityssuojaimet 

Korjaushankkeen purkutyövaiheessa syntyy yleensä niin paljon pölyä kohdepois-

tolaitteista ja alipaineistuksesta huolimatta, että purkutilassa työskentelevien on 

käytettävä henkilökohtaisia hengityksensuojaimia. Tavanomaisessa purkutyössä 

voidaan käyttää P2-luokan pölysuojaimia, P3-luokan suojaimia käytetään as-

besti-, home- ynnä muilta erittäin haitallisilta pölyiltä suojautumiseen. (10.) 

Pölynsuodattimet jaetaan niiden suodatustehon perusteella kolmeen luokkaan: 

P1, P2 ja P3. Taulukossa 6 kerrotaan eri suodatinluokkien yleiskuvaus sekä pö-

lyn hiukkaskoon suodatuskyky. (10.) 

Hengityksensuojaimen käyttö rasittaa hengityselimistöä, joten niiden käytön tulisi 

olla lyhytkestoista ja pölyhaittoja tulisi ensisijaisesti ehkäistä muilla tavoilla. Jos 

hengityksensuojainta joudutaan käyttämään pitemmän aikaa, olisi suositeltavaa 

käyttää puhalluksella varustettua suojainta. (10.) 
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TAULUKKO 6, pölynsuodatinluokat (10) 

Luokka Yleiskuvaus 

P1 Vähätehoisia pölyjä vastaan (hiukkaskoko yli 
1,0 µm) 

P2S, 
P2SL 

Terveydelle haitallisia pölyjä vastaan (hiuk-
kaskoko yli 0,3 µm) 

P3S, 
P3SL 

Myrkyllisiä hiukkasia vastaan, suojaa myös 
bakteereilta ja viruksilta 

 

5.4 Loppusiivous 

Työmaan kaksivaiheinen loppusiivous voidaan aloittaa porrastetusti eristämällä 

puhtaat ja likaiset tilat toisistaan ja minimoimalla kulku näiden välillä. Loppusii-

vouksen ensimmäisessä vaiheessa poistetaan suojaukset lattioilta sekä tasopin-

noilta. Siivousta ei aloiteta välittömästi suojausten poiston jälkeen, vaan pölyn on 

suositeltavaa antaa laskeutua kaksi vuorokautta. Pölyn laskeutumista voidaan 

nopeuttaa esimerkiksi vesisumutuksella, jonka avulla pöly saadaan laskeutu-

maan ilmasta pinnoille siivottavaksi myös pienempiä hiukkasia myöten. (11.) 

Mikäli rakennuksen sisäilmastoluokka tulee olemaan S1 tai S2, noudatetaan Si-

säilmastoluokitus 2018:ssa annettuja pölynkertymän suositusarvoja (taulukko 1). 

Siivouksen ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen pidetään katselmus 

puhtausluokituksen vaatimusten täyttymisestä, jonka yhteydessä myös mitataan 

pintapölykertymä. Katselmuksen jälkeen voidaan aloittaa ilmanvaihdon käyttöko-

keet. (3, s. 13.) 

Loppusiivouksen toinen vaihe tehdään ilmanvaihdon toimintakokeiden jälkeen. 

Tällöin siivotaan toimintakokeiden aikana pinnoille laskeutunut pöly. Siivous suo-

ritetaan vastaamaan urakka-asiakirjoissa määriteltyjä vaatimustasoja. Suorite-

taan lattioiden pintamateriaalien käyttöönotto pesu ja suojaus valmistajan ohjei-

den mukaisesti. Loppusiivouksen jälkeinen tilojen puhtaus ja asiakirjoissa määri-

tellyn vaatimustason täyttyminen arvioidaan silmämääräisesti. Puutteet korjataan 

ennen tilojen käyttöönottoa. P1-puhtausluokitusta noudatettaessa pintapölyn 

määrä mitataan uudelleen loppusiivouksen toisen vaiheen jälkeen. Ennen raken-

nuksen luovutusta suositeltavat pölynkertymät on ilmoitettu taulukossa 1. Mittaus 

tulee tehdä aikaisintaan kaksi tuntia loppusiivouksen jälkeen. (11.) 
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6 PÖLYNHALLINTASUUNNITELMA 

6.1 Rakennushankkeen yleistiedot 

Rakennuskohteena oli Tuirankartanon rakennus, johon siirtyvät töiden valmistut-

tua Kaijonharjun, Rajakylän, Herukan ja Koskelan hyvinvointikeskusten vastaan-

ottotilat. Rakennuskohde sijaitsee Tuiran kaupunginosassa osoitteessa Kangas-

tie 16, 90500 Oulu. Kohteen rakennuttajana toimii Liikelaitos Oulun Tilakeskus. 

Rakennuskohteena on nelikerroksisen kellarillisen rakennuksen korjaus- ja muu-

tostyö, joka sisältää seuraavat työt: 

- kellarin uuden IV-konehuoneen rakentaminen, sosiaalitilojen laajentami-

nen, pieniä käyttötarkoituksen muutoksia 

- 1.– 3. kerroksen tilojen käyttötarkoituksen muutokset sekä talotekniikan 

muutostöistä aiheutuvat alakattomuutokset 

- sähkötekniikan ajantasaistaminen, valaistuksen uusiminen sekä uuden 

käyttötarkoituksen mukaiseksi muuttaminen. 

Tuirankartanon muutostöiden laajuus: 

- Kellari (bruttoala) 1054 m2 

- 1. kerros 2417 kem2 

- 2. kerros 2020 kem2 

- 3. kerros 1924 kem2 

Rakennustyöt alkoivat 6.8.2018 ja kohteen on suunniteltu valmistuvan 

31.5.2019 mennessä. 

6.2  Työmaalla syntyvä pöly ja muut ilman epäpuhtaudet 

Työmaalla pölyä synnyttäviä työvaiheita ovat: 

• kiintokalusteiden sekä väliovien purkaminen 

• kiinteiden alakattojen purkaminen 

• lattioiden pintamateriaalien purkaminen sekä tasoitteiden hionta 

• muurattuja väliseiniä puretaan sekä niihin sahataan uusia oviaukkoja 
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• Talotekniikan purkaminen ja uusien läpivientien tekeminen muurattuihin 

sekä betoniväliseiniin. 

• Maalaus- ja tasoitetyöt, kuvalaastien sekoittaminen. 

• purkujätteiden kuljettaminen jätelavoille. 

6.3 Pölynhallinta työmaalla 

6.3.1  Pölynhallinnan suunnittelu 

Pölynhallinta toteutetaan käyttämällä piikkaus-, purku- ja hiontatöissä kohdepois-

toja ja työskenneltävien tilojen alipaineistusta. Työmaalla syntyvä leijuva pöly 

poistetaan ilmanpuhdistimilla. Kohdepoistoissa ja ilmanpuhdistimissa tulee olla 

vähintään HEPA13 -luokan suodattimet. 

Pinnoilla ja lattioilla olevan pölyn siivous toteutetaan käyttämällä rakennusimuria 

tai keskuspölynimurijärjestelmää. Kuivaharjaus on kiellettyä pölyn leviämisen ta-

kia. Imurointi ja pintojen puhdistus tehdään mahdollisimman nopeasti pölyävien 

työvaiheiden jälkeen, jotta pöly ei leviäisi laajemmalle alueelle. Rakennuksen ja 

tilojen puhtaus tulee tarkastaa ennen siirtymistä P1-puhtausluokkaan, jonka jäl-

keen ilmanvaihtokanaviston asennukset voidaan aloittaa. Ennen ilmanvaihtojär-

jestelmän toimintakokeita tilojen puhtaus todetaan toistamiseen.  

6.3.2 Osastointi 

Kerrokset 1–3 jaetaan osastoihin A, B ja C siten, että A- ja B-osaston väliin sekä 

porrashuoneeseen yhteydessä olevaan tilaan tehdään työnaikainen suojaseinä, 

johon asennetaan sulkimella varustetut ovet. C-osasto sijaitsee erillisessä sii-

vessä rajoittuen porrashuoneeseen. Näiden tilojen rajalle tehdään myös työnai-

kainen suojaseinä. 

Osastojen pinta-alat/krs: 

- A-osasto 668 kem2 

- B-osasto 480 kem2 

- C-osasto 463 kem2 
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6.3.3  Kohdepoistot ja työstettävän tilan alipaineistus 

Tilat, joissa tapahtuu pölyäviä töitä, kuten purku-, jyrsintä-, piikkaus- tai hionta-

töitä, tulee alipaineistaa ympäröivään tilaan nähden. Alipaineistus toteutetaan 

HEPA -suodattimilla varustetuilla alipaineistajilla. Jos tilat alipaineistetaan ulkoti-

laan, voidaan käyttää myös G4 + F7-luokan suodattimilla varustettuja alipaineis-

tajia. Hiontatöissä käytettäviin työkaluihin ja laitteisiin tulee asentaa kohdepoistot. 

6.3.4 Työmaa-alueen leijuvan pölyn puhdistus 

Työmaalla syntyvä leijuva pöly poistetaan HEPA-suodattimella varustetulla il-

manpuhdistajalla. Ilmanpuhdistuksessa ilmanvaihtokerroin tulee olla vähintään 1 

x V, jossa V = tilan tilavuus [m3]. Ilmanpuhdistin pidetään päällä koko rakennuk-

sen sisävalmistusajan yhtäjaksoisesti. Tällöin vähennetään ilmassa olevien pöly-

hiukkasten leviämistä valmistuviin tiloihin sekä vähennetään loppusiivouksen tar-

vetta. 

6.3.5 Työmaasiivous 

Rakennusaikaisessa siivouksessa tulee käyttää vähintään HEPA 13 -luokan suo-

dattimella varustettuja rakennusimureita tai keskuspölyimurijärjestelmää. Purku- 

ja raivaustöissä syntyvä pölyinen materiaali siirretään työmaalta pois kannellisilla 

roska-astioilla tai jätesäkitettynä. Imurointi toteutetaan riittävän tehokkaalla ra-

kennusimurilla.  

6.3.6 Puhtauden hallinta, valvonta ja tarkastus 

Pölyävien työvaiheiden ajaksi lohkot A, B ja C osastoidaan jokainen omiksi loh-

koikseen kerroksittain. Tilat alipaineistetaan ulkoilmaan siten, että tilojen ilman-

vaihtokerroin on 6–10 kertaa tunnissa. Porrashuonetta ei alipaineisteta, vaan ti-

laan sijoitetaan tarvittaessa ilmanpuhdistin. Päivittäinen siivous tehdään HEPA-

suodattimilla varusteilla rakennusimureilla. Ennen ilmanvaihtokanaviston asen-

nustöiden alkua tehdään tasonnosto siivous. Ilmanvaihtotöiden aikana työmaa 

on P1-luokassa. Rakennustöiden valvojan tulee todeta asennusalueen puhtaus 

ennen asennusten aloittamista. 
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Rakennuksen puhtaudesta ja pölynhallinnasta vastaa urakoitsijan nimeämä hen-

kilö. Tämä henkilö vastaa oikeanlaisten laitteiden käytöstä, ilmansuodattimista ja 

eri työvaiheissa käytettävistä pölynhallintamenetelmistä. Vastuuhenkilö valvoo 

myös aliurakoitsijoiden pölynhallintaan liittyvistä velvoitteista. 

6.3.7 Ilmanvaihtotyöt 

Puhtaan ilmanvaihtotyön tavoitteena on varmistaa, että ilmanvaihtojärjestelmä on 

luovutettaessa puhdas eikä sen mukana kulkeudu käytön aikana rakennusvai-

heesta peräisin olevia epäpuhtauksia taikka hajuja. Asennukset tehdään ennen 

pölyäviä työvaiheita tai niiden jälkeen. Ennen IV-asennusten aloitusta varmiste-

taan asennusalueiden puhtaus katselmuksin, joihin osallistuvat pääurakoitsija, iv-

urakoitsija ja tilaajan edustaja. Katselmuksessa todetaan, että asennusalueen 

olosuhteet täyttävät alla esitetyt vaatimukset: 

• Talotekniikka-asennusten vaatimat läpimenot ovat valmiit. 

• Pölyävät työvaiheet on päätetty tai keskeytetty. 

• Jätteet on poistettu tai lajiteltu jäteastioihin. 

• Työmaaliikennettä ei ohjata IV-asennusalueen kautta. 

• Lattiapinnoilla ei ole irtolikaa. 

• Asennettu kanavisto suojataan likaantumiselta tasoitetöiden aikana. 

lV-asennusalueet eristetään osastoinnein, mikäli ympäröivissä tiloissa tehdään 

pölyä synnyttäviä töitä. IV-asennusalueet merkitään työvaiheesta tiedottavin kyl-

tein. Tarvittavasta osastoinnista ja iv-asennusalueen merkinnästä vastaa pääura-

koitsija. lv-urakoitsija poistaa asennuksesta tiedottavat merkinnät asennuksen 

päätyttyä. Asennusalueiden on täytettävä edellä mainitut puhtausvaatimukset 

koko työvaiheen ajan. Ilmanvaihtojärjestelmän asennuksessa on otettava huomi-

oon myös seuraavat asiat: 

• Tuotteiden suojaukset poistetaan vasta juuri ennen asentamista. 

• Asennustyön aikana ei ilmanvaihtojärjestelmään saa päästä likaa. 

• Kanavien ja kanavaosien sisäpintoihin ei saa jäädä jäysteitä, ruuveja eikä 

muita likaa kerääviä tai puhdistustyötä vaikeuttavia epätasaisuuksia. 
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• Kanaviston kaikki avonaiset päät on suljettava pölytiiviisti aina asennus-

työn taukojen ja keskeytysten aikana käyttöönottoon asti. 

Pääurakoitsija esittää työmaan aikataulussaan, miten iv-asennustyöt tahdiste-

taan suhteessa pölyäviin työvaiheisiin, millaisin lohkojaoin iv-asennustyöt suori-

tetaan ja kuinka työmaa osastoidaan, jos iv-asennusalueiden puhtauden varmis-

taminen sitä edellyttää. 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä nykyaikaiseen pölynhallintaan, pölyn-

hallinnassa käytettävään välineistöön, pölynhallintaan liittyviin määräyksiin sekä 

asetuksiin ja laatia näiden tietojen pohjalta työmaalle pölynhallintasuunnitelma. 

Laadittu pölynhallintasuunnitelma helpotti käytännön järjestelyjä etenkin purku-

työvaiheessa, joka oli pölynhallinnan kannalta kriittisin vaihe. Työssä haastavinta 

oli saada työntekijät noudattamaan annettuja ohjeistuksia riittävän tarkasti, mutta 

painottamalla pölynhallinnan kannalta keskeisiä asioita ja P1-puhtausluokan käy-

täntöjä jo työmaalle perehdytettäessä sekä valvomalla ja puuttumalla poik-

keamiin välittömästi myös työskentely sujui suunnitelmien mukaan.  

Opinnäytetyön aihe oli mielenkiintoinen ja myös haastava, koska vaatimukset pö-

lynhallinnasta ovat kasvaneet viime vuosina ja pölyjen aiheuttamiin terveyshait-

toihin kiinnitetään yhä suuremmin huomiota.  

Perinpohjainen perehtyminen pölynhallintaan tätä opinnäytetyötä tehdessäni li-

säsi tietämystäni aiheesta huomattavasti. Tiedosta tulee olemaan paljon hyötyä 

tulevissa toimenkuvissani rakentamisen alalla.  
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