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Opinnäytetyössä käsitellään kosteuden- ja pölynhallintaa asuinkerrostalon 
linjasaneerauskohteessa. Työn tavoitteena on tutkia yrityksen tämän hetkisen pölyn- ja 
kosteudenhallinnan tasoa sekä etsiä parannusehdotuksia.  

Pölynhallinnan teoriassa syvennytään pölyntorjunnan suunnitteluun ja keinoihin, ympäristön 
suojaamiseen, jätteisiin ja siivoukseen sekä pölyn aiheuttamiin haittoihin. Kosteudenhallinta 
käsitellään Kuivaketju10 -toteutuksen avulla. Terve talo -toteutuksesta on poimittu kohtia, jotka 
liittyvät linjasaneerauskohteeseen.  

Tapausesimerkkinä on käytetty Aspro Oy:n perinteistä linjasaneerauskohdetta. Tapausesimerkin 
toimintatapoja on vertailtu määräyksiin sekä Kuivaketju10- ja Terve talo -toteutuksen 
toimintamalleihin. Työmaalla huolehditaan betonin riittävistä kuivumisajoista ja 
rakennusmateriaalit säilytetään kuivissa tiloissa. Pölynhallinnan keinoina työmaalla käytetään 
suojaseiniä, alipaineistuslaiteita sekä jatkuvaa siivousta.  

Tämän opinnäytetyön tuloksia hyödynnetään tulevissa linjasaneerauskohteissa. 
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This assignment deals with moisture and dust control during a pipe repair in an apartment build-
ing. The goal of the work was to determine the level in the dust and moisture control of a com-
pany and show how to prevent these phenomena.  

The thesis focuses on different ways of dust control; how to plan the control, how to keep the 
surroundings from damaging, what to do with all the waste, how to clean afterwards and what is 
the damage of dust. Moisture control is discussed by studying Kuivaketju 10 operating model. 
The Terve Talo operating model relates to the topic. 

In this thesis a traditional Aspro Oy pipe repair project was used as an example. The proce-
dures of the case are compared to instructions, Kuivaketju10 and Terve Talo operating model 
methods. The priority is to attend to the drying time of concrete and proper storage of the mate-
rials on the site. The ways of dust control include safe walls, pressure devices and continuous 
cleaning.  

The results of this work are used in the future pipe rehabilitation. 
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1 JOHDANTO 

Työ käsittelee pölynhallintaa sekä Kuivaketju10- ja Terve talo -kriteeristön käyttöä linja-

saneerauskohteissa. Työssä tarkastellaan, miten Aspro Oy:n linjasaneerauskohteessa 

eri kriteerit toteutuvat ja kuinka kosteuden- ja pölynhallintaa voisi kehittää.  

Teoriaosuudessa syvennytään työmaalla käytettäviin erilaisiin kosteuden- ja pölynhallin-

takeinoihin. Kosteudenhallinnan perustana käytetään Kuivaketju10 -toimintamallia, joka 

ohjeistaa ennaltaehkäisemään eri työvaiheissa ja käytössä syntyvät kosteusvaurioriskit. 

Kuivaketju10:tä noudattamalla pyritään välttämään rakennusvirheet ja ehkäisemään 

kosteusvaurioiden syntyä myös jatkossa. Pölynhallinnassa käsitellään eri työvaiheissa 

syntyvän pölyn ehkäisyä ja hallittua poistoa. Pölynhallinnalla on suuri merkitys pölylle 

altistuvien terveyteen sekä linjasaneerauskohteessa asukastyytyväisyyteen ja asukkai-

den omaisuuden suojeluun. Tarkastellaan myös Terve Talo -toteutuksen kriteereitä lin-

jasaneerauksen näkökulmasta.  

Työn tilaajana toimii varsinaissuomalainen rakennusliike Rakennustoimisto Aspro Oy. 

Aspro Oy on perustettu vuonna 1999. Pääasiassa rakennusliike palvelee yrityksiä, talo-

yhtiöitä, yksityisasiakkaita ja julkista sektoria Turussa ja sen naapurikunnissa. Aspro 

Oy:n pääpalveluita ovat putkistosaneeraukset, toimistosaneeraukset, teollisuuden uu-

dis- ja saneerausrakentaminen sekä liiketilojen saneeraus- ja muutostyöt. (Aspro Oy 

2018.) 

Yrityksessä työskentelee yhteensä 13 toimihenkilöä, jotka vastaavat työnjohdosta, tar-

jouslaskennasta ja laskutuksesta. Vuonna 2017 yrityksessä työskenteli yhteensä 32 

henkilöä. Liikevaihto yrityksellä oli vuonna 2017 noin 12 miljoonaa euroa. (Yrityshaku 

2019.) 
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2 PÖLYN- JA KOSTEUDENHALLINTA 

LINJASANEERAUKSESSA 

Linjasaneerauksessa vanhat viemäri- ja vesiputket vaihdetaan uusiin eli tehdään niin sa-

nottu perinteinen putkiremontti. Perinteinen putkiremontti sopii kaikkiin kiinteistöihin ra-

kennustyypistä, kunnosta tai iästä riippumatta. Kylpyhuoneremontti ja sähkötyöt tehdään 

aina linjasaneerauksen yhteydessä. Asuntokohtaisesti linjasaneeraus kestää yleensä 8- 

12 viikkoa. (Consti 2018.) 

2.1 Pölynhallinta 

Pölynhallinnan ja -torjunnan tavoitteina ovat turvallinen työympäristö, pölyn leviämisen 

estäminen, tilojen ja pintojen sekä talotekniikan suojaaminen. Pölyntorjunnan tavoittei-

den saavuttamiseksi käytetään viittä eri pääkeinoa: 

1. estetään pölyn syntyminen mahdollisimman hyvin 

2. vähennetään syntyvän pölyn määrää 

3. rajoitetaan syntyneen pölyn leviämistä 

4. siivotaan tilat säännöllisesti hyvillä menetelmillä 

5. käytetään henkilökohtaisia suojaimia (Ratu TT 9.11, 2018.) 

2.1.1 Pölyntorjunnan suunnittelu 

Pölyntorjunnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon, missä ja miksi pölyä muodostuu. 

Tarkastelemalla vaikuttavia tekijöitä voidaan löytää tehokkaimmat ratkaisut vähentää pö-

lyä. Pölyntorjunnan tulee olla suunnitelmallista ja ennakoitua. Päätoteuttajan tehtävänä 

on työmenetelmien suunnittelu. Syntyvän pölyn määrään vaikutetaan työmenetelmien 

valinnalla suunnitteluvaiheessa. Purkutyötä suunnitellessa on tehtävä riittävät selvitykset 

purkukohteesta ja purettavista rakenteista, purkutyön vaikutuksesta kohteeseen sekä 

ympäristöön ja ympäristössä asuvien ja työskentelevien ihmisten turvallisuuteen. Purku-

työmenetelmä valitaan materiaalin, purettavan rakenteen ja purkukohteen koon mukaan. 

Terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden määrän ja toimintaympäristön mukaan 
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valitaan pölynpoisto- ja ympäristönsuojaamistapa. Purkutöistä ei saa aiheutua terveydel-

listä haittaa purkutyötä tekevälle eikä purkutyön vaikutuspiirissä oleville henkilöille. (Ratu 

TT 13.14, 2018.) 

2.1.2 Pölyntorjunnan keinot 

Pölyntorjuntaan on erilaisia menetelmiä ja keinoja. Pölynleviämisen estämiseksi ympä-

ristöön voidaan käyttää kohdepoistoa. Kohdepoisto jaotellaan kahteen ryhmään käytet-

tävien laitteiden perusteella; korkeapaineinen kohdepoisto ja matalapaineinen kohde-

poisto. (RatuTT 13.14, 2018.) 

Korkeapaineisessa kohdepoistossa käytetään liikuteltavia esierottimella ja HEPA H13 -

suodattimella varustettuja rakennusimureita. Pölynimuri liitetään purkutyössä käytettä-

vään työkoneeseen, esimerkiksi hiomakoneeseen. Korkeapaineista kohdepoistoa voi-

daan käyttää myös puuntyöstölaitteissa, esimerkiksi katkaisusirkkelissä. (RatuTT 13.14, 

2018.) 

Matalapaineisessa kohdepoistossa käytetään HEPA H13 -suodattimella varustettuun il-

manpuhdistajaan liitettyä karkeasuodattimista pölynkerääjää, joka sijoitetaan purkukoh-

teen välittömään läheisyyteen. Matalapaineiseen kohdepoistoon voidaan käyttää osas-

toinnissakin käytettäviä alipaineistukseen ja ilmanpuhdistukseen suunniteltuja laitteita. 

Muovisen poistoputken tai muovisukan avulla ilmanpuhdistajan ilma johdetaan työsken-

telytilan ulkopuolelle. (RatuTT 13.14, 2018.) 

Osastointia ja alipaineistusta voidaan käyttää työkohteissa, joissa syntyy paljon pölyä. 

Näin estetään pölyn leviäminen muihin tiloihin. Osastoinnilla tarkoitetaan työkohteen 

eristämistä muista tiloista ilmallisesti. Osasto alipaineistetaan, ja alipaineistuksella ohja-

taan ilmavirtoja niin, että ilma kulkee puhtaasta tilasta tuloilma-aukkojen kautta osastoon 

ja ilmanpuhdistimen läpi pois osastosta. Ilmastollisesti eristetyn tilan ilma pyritään puh-

distamaan mahdollisimman täydellisesti. Pyrkimykseen päästään sijoittamalla alipaineis-

tuslaite ja tuloilma-aukot oikein. Alipaineen tulee säilyä osastossa kaikissa olosuhteissa. 

(RatuTT 13.14, 2018.) 

Ilmanvaihto työkohteessa suunnitellaan sellaiseksi, että ilma virtaa puhtaasta tilasta li-

kaisempaan päin. Ilmanvaihtoa voidaan tehostaa tuulettamalla hetkellisesti, kun tilan pö-

lypitoisuudet ovat korkeat. Jos tuulettaminen ei ole mahdollista, esimerkiksi ulkoilman 
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kosteus- ja lämpöolosuhteiden vuoksi, voidaan käyttää ilmanpuhdistimia. (RatuTT 13.14, 

2018.) 

2.1.3 Ympäristön suojaus 

Pölyn kulkeutuminen ympäristöön estetään tarvittaessa suojauksilla, kastelulla ja siirty-

märeittien suunnittelulla. Purkutöistä vapautuvan pölyn leviäminen estetään tilapäisillä 

suojaseinillä tai -rakenteilla niin, että pölyä leviää mahdollisimman vähän suojausten ul-

kopuolelle. Kohteen eristämisen yhteydessä käytetään paikallista HEPA H13 -pö-

lysuodattamilla varustettua ilmanpuhdistajaa. Näin pölyaltistumisen vähentäminen ja 

ympäristön suojaaminen pölyltä on tehokkaampaa. (RatuTT 13.14, 2018.) 

Lattiat suojataan kovalevyllä, pahvilla tai suojamuoveilla riippuen tilojen olosuhteista ja 

tilojen rasituksesta. Työn alla olevat tilat rajataan muista tiloista suojaseinillä. Suojasei-

nät tehdään yleensä puurunkoisina ja ne verhoillaan vanerilla tai rakennusmuovilla. Mi-

käli mahdollista, remontin alla olevista tiloista viedään kaikki irtain omaisuus pois. Tiloihin 

jäävä omaisuus, kuten suuret huonekalut ja laitteet, suojataan rakennusmuovilla tai aal-

topahvilla. (Ratu 84-0386, 2019.)  

2.1.4 Jätteet ja siivous  

Jätteen syntyminen minimoidaan käyttämällä oikeanlaisia menetelmiä. Purkujäte kulje-

tetaan asunnoista suljetuissa pusseissa tai pudottamalla jätteet tiivistä roskakuilua pitkin 

suoraan suljetulle jätelavalle. Purkujätteen oikeanlainen kuljetus vähentää pölyn leviä-

mistä huoneistoon, porraskäytävään ja samalla myös muihin asuntoihin. Purkutyö tulee 

aikatauluttaa ja suunnitella niin, että syntyvä jäte voidaan poistaa samassa tahdissa kuin 

sitä syntyy lisää. (RatuTT 13.14, 2018.) 

Siivouksessa hyvä ratkaisu on keskuspölynimuri, jolloin siivousta voidaan lisätä tiloissa, 

joissa työskennellään. Rakennusimurin käytöllä voidaan alentaa ilman pölypitoisuuksia 

ja altistumista pölylle merkittävästi. Kuivaharjausta ei suositella, sillä se nostaa pölyhiuk-

kaset takaisin ilmaan. Siivous eri työvaiheiden välillä on erityisen tärkeää, jotta seuraa-

van työvaiheen tekijät eivät altistu edellisen vaiheen pölyille. Näin myös ehkäistään pölyn 

kulkeutumista puhtaisiin tiloihin. (RatuTT 13.14, 2018.) 
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2.1.5 Pölyn haitat  

Pölyn aiheuttamia ongelmia ovat lisääntyvät sairauspoissaolot, työviihtyvyyden ja -tehon 

väheneminen, sähkölaitteiden toimintaiän lyheneminen, pintojen likaantuminen, työym-

päristön ulkopuolisten tilojen siivoustarpeen lisääntyminen, ilmanvaihtokanavistojen li-

kaantuminen ja asiakastyytyväisyyden heikkeneminen.  

Erilaiset pölyaltisteet aiheuttavat erilaisia terveyshaittoja ja -riskejä. Asbesti- ja purku-

töistä syntyvä pöly on erityisen vaarallista. Asbestipöly voi aiheuttaa asbestoosia, keuh-

kosyöpää ja muita keuhkomuutoksia. Betonipölyä syntyy pääasiassa hionta- ja tasoite-

töissä sekä reikien poraamisessa. Betonipöly ärsyttää hengitysteitä ja ihoa emäksisyy-

tensä vuoksi. Betonipöly sisältää myös erittäin haitallista kvartsia. Kvartsipölyä syntyy 

työstettäessä rakennusaineita, joiden valmistuksessa on käytetty luonnonkiveä- tai hiek-

kaa, kuten laastit, kevytbetoni ja tiilet. Kovapuulajien pölyt, kuten tammen ja pyökin, ai-

heuttavat hengitysteiden ja ihon ärsytystä, ihottumaa ja lisäävät syöpäriskiä. Kovapuita 

on käytetty muun muassa parketeissa ja puulevyissä. (RatuTT 9.11, 2019.) 

2.2 Kuivaketju10 

Kuivaketju10 -toimintamallissa pyritään estämään kosteusvauriot rakentamisen kaikissa 

vaiheissa. Kosteuden torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. Kuiva-

ketju10 -toimintamalli sisältää riskilistan ja -todentamisohjeen, joissa on esitetty kymme-

nen keskeisintä kosteusriskiä. Kosteusriskien hallinnalla pystytään välttämään yli 80 pro-

senttia kosteusvauriosta johtuvista kustannuksista. 

Suunnittelutyön aikana suunnittelijat kohdentavat Kuivaketju10 -riskilistan ja -todenta-

misohjeen kyseisen hankkeen erityispiirteisiin. Rakennushankkeen erityispiirteet voivat 

aiheutua esimerkiksi asemakaavasta, rakennuspaikasta tai materiaalivalinnoista. Tällä 

varmistetaan kosteusriskien kokonaisvaltainen hallitseminen. Suunnittelijoiden tulee 

myös todentaa, että he ovat huomioineet riskilistan ja todentamisohjeen suunnitelmis-

saan. (Kuivaketju10 2018.) 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee päätöksen hankkeen toteuttamisesta Kuiva-

ketju10 -toimintamallin mukaisesti. Hankkeeseen tulee nimetä heti alkuvaiheessa kos-

teuskoordinaattori, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutu-
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mista koko hankkeen ajan. Urakoitsija toteuttaa suunnittelijoiden suunnitelmat ja doku-

mentoi sekä todentaa toteutuksen. Kosteuskoordinaattorin tehtävänä on hyväksyä ja 

varmistaa suoritettu todentaminen. (Kuivaketju10 2018.) 

2.2.1 Kuivaketju10:n riskilista 

1. ”Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa perustuksia ja lattiaraken-

teita. 

2. Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle.  

3. Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan.  

4. Kosteus siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpohjaraken-

teisiin, jonne se tiivistyy vedeksi.  

5. Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista ylimääräistä kosteutta vaan pa-

kottaa sen siirtymään rakenteisiin.  

6. Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja. 

7. Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät rakenteet. 

8. Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin tur-

meltumisen.  

9. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen. 

10. Huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti.” (Kuivaketju10 

2018.) 

Linjasaneerauskohteessa merkittävimmät riskit ovat kohdat 5-10. 

2.2.2 Kosteuden aiheuttamat haitat rakenteissa 

Kosteusvaurioiden yleisimpiä syitä ovat rakennus- tai suunnitteluvirheet, riskialttiit suun-

nitteluratkaisut, rakenteiden ja materiaalien vanheneminen, kunnossapidon laiminlyönti, 

lämpö- ja vesieristevauriot sekä putkirikot. Rakennusten kosteus voi olla peräisin ulko-

puolisista tekijöistä, kuten sade- ja sulamisvesistä tai se voi johtua rakenteisiin muun 

muassa tiivistymisestä tai vuodoista. 

Mikäli betonivalujen ei anneta kuivua riittävästi tai rakennusmateriaalit ja rakenteet ovat 

alttiina sadevesille rakennusaikana voi rakenteisiin jäädä rakennusaikaista rakennekos-

teutta, joka myöhemmin voi aiheuttaa kosteus- ja mikrobivaurioita.  
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Kun rakenne kastuu, siinä olevat solut tai itiöt lähtevät kasvamaan muodostaen mikrobi-

kasvua rakenteeseen. Puurakenteissa voi ilmetä myös sinistymä- ja lahovikaa pitkäai-

kaisen kosteusvaurion seurauksena.  

Mikrobit tuottavat sisäilmaan haisevia, kaasumaisia aineenvaihduntatuotteita sekä so-

luja, itiöitä ja muita hiukkasia. Jotkin mikrobit voivat tuottaa myös toksiineja, jotka ovat 

myrkyllisiä. Sisäilman mikrobilajisto muuttuu mikrobikasvun seurauksena usein eri-

laiseksi kuin ulkoilman lajisto. Korjaamatonta laho- tai kosteusvauriota pidetään tervey-

densuojelulain osoittamana terveyshaittana. (THL 2019.) 

2.2.3 Kosteusvaurioiden haitat ihmiselle 

Korjaamattomat pitkäaikaiset kosteusvauriot voivat aiheuttaa astmaa ja erilaisia hengi-

tystieoireita. Todennäköisin tekijä kosteusvaurioihin liittyvien terveysvaikutusten taus-

talla on arvioitu olevan mikrobit. (THL 2019.) 

2.3 Terve talo -toteutus 

Terve talo -kriteereillä ja ohjeilla toteutetulla suunnittelulla ja rakentamisella aikaansaa-

daan toimiva, terveellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus. Raken-

nushankkeen kaikissa vaiheissa tulee käyttää kyseisiä kriteereitä ja ohjeita. Ohjeistus on 

esitetty oikeassa järjestyksessä hankkeen alusta päättyen rakennuksen vastaanottoon 

ja käyttöön. Terve talo -kriteereillä pyritään vaikuttamaan kaikkiin kosteus- ja sisäilmas-

toasioihin, joilla on vaikutusta käyttäjien terveyteen, viihtyvyyteen, tuottavuuteen ja oirei-

luun. (RT 07-10832 2018.) 

Terve talo -ohjeistus käsittelee kosteusteknisesti turvallisesti toimivien rakenteiden ja hy-

vän, terveellisen sisäilman kannalta keskeisimpiä asioita. Ohjeistusta seuraamalla saa-

daan aikaan hallitusti kuiva ja puhdas sekä teknisesti oikein toimiva rakennus rakentei-

den, tilojen ja teknisten järjestelmien osalta. (RT 07-10832 2018.) 

2.3.1  Terve talo -ohjeet ja kriteerit 

Seuraavaan listaan on koottu linjasaneerauksen rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa 

huomioon otettavat Terve talo -ohjeet ja -kriteerit. Osa kriteereistä ja ohjeista ei täysin 
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sovi linjasaneerauskohteeseen, sillä ohjeistus on koottu ensisijaisesti uudisrakentamista 

varten. Ohjeistukset otetaan huomioon kaikissa työnalla olevissa huoneissa/kohteissa.  

• ”Pääurakoitsija on velvoitettu vastaamaan eri urakoitsijoiden töiden ja työvaihei-

den yhteensovittamisesta ja laadunvarmistuksesta. 

• Urakoitsijoille on asetettu velvollisuus hyväksyttää työmaakohtaisesti laadunvar-

mistusmenettelyt erikseen nimetyistä rakennuttajan tärkeänä pitämistä työvai-

heista ennen töiden aloitusta 

• Vaihtoehtoisesti tuotteiden hyväksyttämismenettely ja vastuut tuotteiden vaih-

dosta on kuvattu urakkaohjelmassa. 

• Kaikissa vesipisteellisissä tiloissa on myös viemäripiste. 

• Kaikkiin vesipisteellisiin tiloihin on suunniteltu myös varmistettu vuotohavaitta-

vuus. 

• Työmaahenkilökunnalle on järjestetty tarpeen mukaan koulutusta Terve Talo-pe-

riaatteiden soveltamisesta käytännön rakentamiseen. Työmaan aliurakoitsijat ja 

asentajat on motivoitu ja koulutettu puhtaan ja toimivan ilmanvaihdon asentami-

seen.  

• Pääurakoitsija on laatinut työmaalle urakkaohjelman sekä urakkarajaliitteen vaa-

timuksia noudattavan laadunvarmistussuunnitelman. 

• Pääurakoitsija on laatinut työmaalle kosteudenhallintasuunnitelman, joka sisäl-

tää tämän listan jälkeen esitetyt asiat.  

• Pääurakoitsija on laatinut työmaalle hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa va-

littujen puhtausluokkien asettamat vaatimukset täyttävän rakennus- ja ilmanvaih-

totöiden puhtaussuunnitelman.  

• Työvaiheiden järjestys, kestot ja päällekkäisyydet noudattavat puhtaussuunnitel-

man ja kosteudenhallintasuunnitelman vaatimuksia.  

• Ilmanvaihdon ja lämmityksen toimintakokeille ja säädöille on varattu riittävästi ai-

kaa. 

• Ilmanvaihdon ja mahdollisen jäähdytyksen päälaitteet sekä valaisimet on suojattu 

rakentamisen aikana ja niiden puhtaus on varmistettu viimeistään loppusiivouk-

sen yhteydessä.  

• Kosteudenhallintasuunnitelman toteutuminen on työnjohtajan vastuulla ja sen to-

teutumista seuraa valvoja.  

• Kaikki rakenteet on kosteusmitattu tyypeittäin, huoneistoittain ja kerroksittain kos-

teudenhallintasuunnitelman mukaisesti.  
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• Märkätilojen vedeneristeiden laatu on todettu tarkastuksin.  

• Ilmanvaihtojärjestelmän tasapainotus ja testaus on tehty loppuun ennen vastaan-

ottoa.  

• Rakenteiden kunnon arviointi käytönaikana: seurattavat, tarkastettavat ja huol-

lettavat kohteet rakennusosa- ja tilakohtaisesti on kirjattu huoltokirjaan.  

• Ohjeet rakennuksen käytöstä aiheutuvien kosteusrasitusten seuraamiseksi ja ra-

joittamiseksi on kirjattu huoltokirjaan.  

• Ohjeet siitä miten toimitaan vikojen ja vesivahinkojen syntyessä ja alkavien kos-

teusvaurioiden ilmentyessä on kirjattu huoltokirjaan. 

• Rakenteiden rasituksiin vaikuttavien LVI-järjestelmien ja vettä käyttävien laittei-

den toimivuuden varmistaminen on kirjattu huoltokirjaan.  

• Jokaiseen asuntoon on tehty asukaskansio, joka sisältää mm. laitteiden huolto-, 

pesu- ja käyttöohjeet sekä yleistä asumiseen liittyvää käytännön tietoa.”  

(RT 07-10832 2018.) 

 

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatii rakennusurakoitsija. Siinä on esitetty 

kaikkien rakenteiden kuivumis- ja kuivattamistarpeet eri urakoitsijoiden osalta. Kosteu-

denhallintasuunnitelman tulee sisältää kosteusriskien kartoituksen, tuotteiden kuivumis-

aika-arviot ja päällystettävyyden, rakennusaikaisen lämpötilan- ja kosteusolosuhteiden 

hallinnan, optimaalisten kuivumisolosuhteiden järjestämisen, kosteusmittaussuunnitel-

man ja kosteuden hallinnan organisoinnin, seurannan ja valvonnan järjestelyt. (RT 07-

10832, 2018.) 

Kosteudenhallintasuunnitelma tulee laatia kaikkiin uudisrakennuskohteisiin ja sellaisiin 

korjauskohteisiin, joissa tehdään betonivaluja, kuivataan rakenteita tai tarvitaan sääsuo-

jausta.  (Sisäilmayhdistys ry 2019.) 
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3  AS OY VUORITYÖMIEHENKATU 1 

Aspro Oy:llä on tällä hetkellä (tammikuu 2019) käynnissä yksi linjasaneeraustyömaa. 

Opinnäytetyössä on tutkittu käynnissä olevan työmaan kosteuden- ja pölynhallinnan kei-

noja. 

As Oy Turun Vuorityömiehenkatu 1 on rakennettu vuosina 1966-1967. Taloyhtiössä on 

huoneistoja 58 kappaletta ja yksi liikehuoneisto. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka 

ja pääurakoitsijana toimii Aspro Oy. Suunnittelusta vastaa Suomen Talokeskus Oy ja 

valvonnan hoitaa Sitowise Oy. Taloyhtiössä toteutetaan perinteinen linjasaneeraus, 

jossa märkätilat uusitaan kokonaisuudessaan. Kylpyhuoneet puretaan betonipintoihin 

asti ja rakennetaan uudelleen. Kylpyhuoneisiin tehdään uudet lattiavalut, vedeneristeet 

ja laatoitukset. Vesikalusteet (wc-istuin, altaat, hanat) uusitaan kaikissa asunnoissa. 

Myös keittiöiden vesijohdot ja viemärit uusitaan.  

Vesijohtojen runkolinjat kellaritiloissa on uusittu aikaisemmin, muutoin koko talossa uu-

sitaan kaikki vesijohdot ja vesikalusteet. Nousulinjat toteutetaan Uponorin Cefo/Reno 

port elementtien kanssa. Liikehuoneiston (Sale) ja asuinrakennuksen väliset vesijohdot 

uusitaan kaivantoihin Ecoflex-putkilla. 

Koko taloyhtiön sähkönsyöttö, sähkökeskukset ja asuntojen tv-antennien kaapeloinnit 

uusitaan. Datakaapelit uusitaan valokuiduiksi ja asuntoihin asennetaan erillinen ATK- 

keskus. Asuntojen kylpyhuoneisiin asennetaan sähköinen lattialämmitys. Kaikkien mär-

kätilojen sähköt uusitaan johtoineen ja kalusteineen. Yleisten tilojen ja pihan valaisimet 

uusitaan. (henkilökohtainen tiedonanto, 2019)  

3.1.1 Suojaus 

Ennen purkutöiden aloittamista asunnot on suojattu. Työskentelyalueen lattiat on suo-

jattu kokonaisuudessaan veden kestävällä lattiasuojakartongilla, joka on kovaa ja estää 

painaumien syntymisen lattiamateriaaliin. Ennen lattiasuojausten asentamista tulee var-

mistua, ettei niiden alle jää roskaa, esimerkiksi kiviä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa lat-

tiamateriaalille. Työskentelyalue rajataan muista ovettomista huoneista suojaseinillä, 

jotka rakennetaan rimasta ja muovista. Asuntojen seiniin ei koskaan ruuvata tai teipata 
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mitään vaan rimat pingotetaan oviaukkoon ja muovit niitataan niihin. Olohuoneen ja etei-

sen väliseen suojaseinään asennetaan vetoketjuovi mahdollista kulkua varten. Kuva 1 

havainnollistaa suojaseinän rakenteen ja käyttötavan sekä vetoketjuoven.  

 

Kuva 1. Suojaseinä, jolla olohuone on rajattu työalueesta.  

Asukkaat huolehtivat itse omien huonekalujensa suojaamisesta ja siirtämisestä pois työ-

alueelta. Työmaalle on järjestetty asukkaiden käyttöön muovia ja teippiä, joita saa käyt-

tää suojaamisessa. 

Talon yleiset tilat, kuten porraskäytävät ja hissit on myös suojattu, jotta rakennustöistä ei 

aiheudu tiloille vaurioita (kuva 2).  
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Kuva 2. Hissi on suojattu kauttaaltaan rakennustöiden ajaksi. 

3.1.2 Purkutyöt   

Purkutyöt suoritetaan asbestipurkuna, sillä kylpyhuoneissa on asbestia. Asbestia löytyy 

yleensä kiinnityslaasteista, tasoitteista ja putkieristeistä. Työmaalle on toimitettu purku-

työn turvallisuussuunnitelma, jonka mukaan työt toteutetaan (liite 3). Purkutyösuunnitel-

masta käy ilmi esimerkiksi purkumenetelmä, purkutyönsuorittaja, purettava materiaali, 

työssä käytettävät koneet ja laitteet. Vuorityömiehenkadun työmaalla purkutöissä käyte-

tään osastointimenetelmää. 

Osastointimenetelmässä purkualue erotetaan muusta ympäristöstä ilmastollisesti. Alue 

alipaineistetaan ja varustetaan alipaineen seurantaan tarkoitetulla laitteella. Kulku osas-

tointiin järjestetään kolmijakoisen sulkutunnelin kautta. Asbestityössä käytettävät ilman-

käsittelykoneet sijoitetaan ensisijaisesti osaston ulkopuolelle. Alipaineistuslaitteen pois-

toilma johdetaan ulos, aina kun se on mahdollista. Kuvassa 3 näkyy sulkutunneli ja ku-

vassa 4 alipaineistuslaite. Kun purkutyöt on suoritettu, puhdistetaan tila imuroimalla ja 
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tilasta otetaan ilmanäytteet. Ilmanäyte on hyväksyttävä, kun altistumisalueen ilmassa ei 

ole asbestia enempää kuin 0,01 kuitua/kuutiosenttimetrissä ilmaa. 

 

Kuva 3. Sulkutunneli osastointiin.  



19 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Vilma Määttä 

 

Kuva 4. Alipaineistaja. 

3.1.3 Sahaus ja laastinsekoitus 

Laastinsekoituspiste ja sahaushuone on sijoitettu kerrostalon yleisiin tiloihin. Laastin-

sekoituspisteen (kuva 5) lattia on suojattu ja sekoituspiste on erotettu muusta tilasta 

muoviseinällä. Laastinsekoituspisteessä on rakennusmuovista tehty ovi, joka lasketaan 

alas, kun sekoitustyöt ovat käynnissä. Muoviseinä ja ovi estävät tehokkaasti pölyn leviä-

mistä. Laastinsekoituspisteessä on ilmanpuhdistaja, joka poistaa syntyvää pölyä ja täten 

myös estää sen kulkeutumista muualle. Sahaushuoneessa (kuva 6) syntyvälle sahanpu-

rulle on järjestetty kohdepoisto eli katkaisusirkkeliin on kiinnitetty automaattisesti käyn-

nistyvä imuri, joka poistaa suurimmat sahanpurut. Tilat siivotaan säännöllisesti. 
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Kuva 5. Laastinsekoituspiste. 

 

Kuva 6. Sahaushuone. 
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3.1.4 Siivous 

Työmaalla on kolme jätelavaa, yksi normaalille jätteelle, yksi asbestijätteelle ja yksi me-

tallille. Purkujäte kuljetetaan asunnoista teipillä suljetuissa säkeissä asbestilavalle.  

Jokaisessa asunnossa on harja/lasta, jolla voidaan joka työvaiheen jälkeen puhdistaa 

suurimmat roskat asunnosta. Pölyävissä työvaiheissa asuntoon tuodaan imuri, jolla pö-

lyn puhdistaminen on tehokkaampaa. Asunnot siivotaan viikoittain sekä jokaisen pölyä 

aiheuttavan työvaiheen jälkeen. Kun asunto tulee valmiiksi, se siivotaan karkeasti ja suo-

jaukset poistetaan. Viimeisenä asuntoon tulevat siivoojat, jotka siivoavat perusteellisesti 

tilat, joissa on työskennelty.  

3.1.5 Kosteudenhallinta 

Työmaalla tehdään betonivaluja. Kylpyhuoneiden lattiat piikataan purkuvaiheessa auki 

ja uusien viemäreiden asennuksen jälkeen ne valetaan takaisin umpeen. Betonin kuivu-

mista seurataan GANN B50 pintakosteusmittarilla. Kun kosteus on alle 90 RH% voidaan 

aloittaa betonin pinnoitustyöt.  

Rakennusmateriaalit säilytetään sisätiloissa joko kontissa tai kerrostalon yleisiin tiloihin 

tehdyssä varastossa.  
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4 TOIMINNAN KEHITYSMAHDOLLISUUDET 

Tässä luvussa vertaillaan esimerkkikohteen käytäntöjä säädöksiin ja pohditaan, miten 

kyseisiä asioita voi tulevaisuudessa kehittää.  

4.1 Pölynhallinta 

Suojausmenetelmät työmaalla ovat hyvin samoja kuin mitä teoriassa on lueteltu. Voi-

daan siis todeta, että suojaus on asianmukaista ja suojaseinillä on estetty pölyn leviämi-

nen niin hyvin kuin mahdollista. Keittiöissä suojausta voisi parantaa suojaamalla työtasot 

ja kaapistot rakennusmuovilla. Näin pöly ei pääse kulkeutumaan sisään kaappeihin. 

Kaappien suojauksesta voisi tiedottaa asukkaita, jolloin he voisivat itse laittaa muovit 

niiden päälle halutessaan.  

Purkutyöt suoritetaan asianmukaisesti asbestipurkuna liitteenä olevan purkutyösuunni-

telman mukaisesti. 

Siivous ja jätteenkäsittely hoidetaan työmaalla hyvin. Jätteet kuljetetaan roskalavalle 

kannellisissa roska-astioissa. Asbesti- ja purkujäte kuljetetaan omalle roskalavalleen sul-

jetuissa asbestipurkutyöhön tarkoitetuissa jätesäkeissä. Asuntojen siivousta on helpo-

tettu jokaisesta asunnosta löytyvällä harjalla ja rikkalapiolla. Harjausta parempi vaihto-

ehto olisi käyttää siivouslastaa, jolla roskat saisi lakaistua vähemmällä pölyn ilmaan nos-

tamisella. Porraskäytävän tasanteille on sijoitettu roska-astioita, jotka tyhjennetään 

säännöllisesti. Tämän lisäksi jokaisessa asunnossa voisi olla pienempi jätesäkillinen 

roska-astia, jolloin roskaa kertyy vähemmän asunnon lattialle ja näin ollen helpottaa sii-

voustyötä. Jätesäkki on kätevä kuljettaa suoraan roskalavalle ilman, että pölyä tai muuta 

vastaavaa leviää porraskäytävään.  

Loppusiivous on järjestetty asianmukaisesti jokaiseen työn alla olevaan tilaan. Jokainen 

työntekijä käyttää henkilökohtaisia suojaimia tarpeen mukaan. 
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4.2 Kuivaketju10 

Työmaalla ei varsinaisesti noudateta Kuivaketju10 -toteutusmallia. Alle on koottu Kuiva-

ketju10 -riskilistalta eniten linjasaneerauskohteeseen vaikuttavia riskejä ja verrattu, mi-

ten ne otetaan työmaalla huomioon. Listan numerointi ja otsikot perustuvat Kuivaketju10 

-riskilistaan. 

6. Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja. 

• Linjasaneeraus tehdään ennakoivasti, jottei putkirikkoja ehdi syntyä.  

 

7. Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät rakenteet. 

• Märkätilat tehdään säädösten ja suunnitelmien mukaisesti. Märkätilat ve-

deneristetään vedeneristyssertifikaatin omaavan henkilön toimesta ja jo-

kaisesta lattiasta ja seinästä otetaan koepala, jotta materiaalinvahvuus on 

valmistajan vaatimusten mukainen.  

 

8. Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin tur-

meltumisen.  

• Ennen uuden betonivalun päällystämistä kylpyhuoneiden lattioista mita-

taan kosteudet pintakosteusmittarilla ja varmistutaan, että betoni on riittä-

vän kuivaa päällystämistä varten.  

 

9. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen. 

• Rakennusmateriaalit säilytetään asianmukaisesti sisätiloissa. Mikäli ma-

teriaaleja joudutaan säilyttämään väliaikaisesti ulkona, suojataan ne pres-

sulla mahdollisimman hyvin. Rakennusmateriaalien säilyttämisessä huo-

mioidaan materiaalien säilytysohjeet.  

 

10. Huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti. 

• Linjasaneeraus on yksi rakennuksen elinkaareen merkittävästi vaikutta-

vista remonteista. Linjasaneerauksen valmistuttua jokaiseen huoneistoon 

jaetaan huoltokirja, jonka avulla asukkaat pystyvät tekemään kylpyhuo-

neen pienet huoltotyöt itse.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Pääasiallisesti Aspro Oy:n pölynhallintamenetelmät ovat virallisten säädösten ja ohjeis-

tusten mukaisia. Pölynhallinta toteutetaan alipaineistamalla tilat, joissa suoritetaan pö-

lyävää työtä. Siivous hoidetaan imuroimalla ja lakaisemalla tilat. Harjausta parempi vaih-

toehto on siivouslasta. Kosteudenhallinta on toteutettu hyvin. Linjasaneerauskohteeseen 

ei ole luotu omaa toimintamallia kosteudenhallintaa varten. Kuivaketju10 -toimintamallin 

mukaiset ohjeistukset, jotka ovat sovellettavissa linjasaneeraukseen, ovat kunnossa. 

Työmaalla huolehditaan betonin kuivumisajoista ja säilytetään rakennusmateriaalit kui-

vissa tiloissa.  

Jotta yrityksen linjasaneeraustyömaiden pölyn- ja kosteudenhallinnasta olisi saanut to-

tuuden mukaisemman ja laajemman kuvan, olisi ollut hyvä tutkia useampaa työmaata. 

Opinnäytetyön tekemisen ajankohtana ei ollut käynnissä kuin yksi linjasaneeraustyö-

maa.  



25 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Vilma Määttä 

LÄHTEET 

Sisäilmayhdistys ry. 2008. Kosteudenhallinta suunnitelma. Viitattu 14.1.2019. http://sisailmayh-
distys.fi/Terveelliset-tilat/Korjausten-laadunvarmistus/Tyomaan-kosteudenhallinta/Kosteuden-
hallintasuunnitelma. 

Aspro Oy 2019. Yritys. Viitattu 22.3.2019. https://aspro.fi/yritys/. 

Yrityshaku 2019. Kauppalehti. Viitattu 21.3.2019. https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/as-
pro+oy/10960160. 

Consti Oy 2018. Linjasaneeraus eli perinteinen putkiremontti. Viitattu 19.12.2018. 
https://www.consti.fi/palvelut/asuintalot/putkiremontti/linjasaneeraus-eli-perinteinen-putkire-
montti/. 

RatuTT 9.11. 2011. Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Viitattu 21.12.2018. 

RT 07-10832. 2014. Terveen talon toteutuksen kriteerit. Helsinki: Rakennustieto Oy. Viitattu 
22.12.2018.  

RatuTT 13.14. 2010. Pölyntorjunta rakennustyössä. Helsinki: Rakennustieto Oy. Viitattu 
21.12.2018. 

Ratu 84-0386. 2011. Suojaus. Helsinki: Rakennustieto Oy. Viitattu 21.12.2018. 

Kuivaketju10 2018. Viitattu 19.12.2018. http://kuivaketju10.fi/#kuivaketju10. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019. Miten kosteusvaurio syntyy?. Viitattu 26.2.2019. 
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/hometalo-ja-kosteusvaurio/miten-kosteusvaurio-
syntyy-miten-kosteusvaurio-syntyy-. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019. Miten sisäilma vaikuttaa ihmisten terveyteen?. Viitattu 
26.2.2019. https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/miten-sisailma-vaikuttaa-ihmisten-ter-
veyteen-.

http://sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Korjausten-laadunvarmistus/Tyomaan-kosteudenhallinta/Kosteudenhallintasuunnitelma
http://sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Korjausten-laadunvarmistus/Tyomaan-kosteudenhallinta/Kosteudenhallintasuunnitelma
http://sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Korjausten-laadunvarmistus/Tyomaan-kosteudenhallinta/Kosteudenhallintasuunnitelma
http://sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Korjausten-laadunvarmistus/Tyomaan-kosteudenhallinta/Kosteudenhallintasuunnitelma
http://sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Korjausten-laadunvarmistus/Tyomaan-kosteudenhallinta/Kosteudenhallintasuunnitelma
http://sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Korjausten-laadunvarmistus/Tyomaan-kosteudenhallinta/Kosteudenhallintasuunnitelma
https://aspro.fi/yritys/
https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/aspro+oy/10960160
https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/aspro+oy/10960160
https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/aspro+oy/10960160
https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/aspro+oy/10960160
http://kuivaketju10.fi/#kuivaketju10


Liite 1 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Vilma Määttä 

LIITE 1. As Oy Turun Vuorityömiehenkatu 1:n 
pölynhallintasuunnitelma 

 



Liite 2 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Vilma Määttä 

LIITE 2. As Oy Turun Vuorityömiehenkatu 1:n kosteudenhallintasuunnitelma



Liite 3 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Vilma Määttä 

LIITE 3. As Oy Turun Vuorityömiehenkatu 1:n 
purkutyön turvallisuussuunnitelma 

 


