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P1

Alue, jossa on minimoitava pölyn leviäminen ja syntyminen
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1

1.1

Johdanto

Työn tilaaja

Opinnäytetyön tilaajana toimii YIT Oyj:n toimitilayksikkö. YIT on suurin suomalainen ja
merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. YIT kehittää ja rakentaa asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lemminkäisen kanssa fuusioitumisen jälkeen YIT:stä tuli
suurimpia infrarakentamisen erikoisosaajia ja päällystäjiä. YIT on perustettu vuonna
1912 ja nykyisenä toimitusjohtajana toimii Kari Kauniskangas. YIT Oyj:n fuusioituminen
Lemminkäisen kanssa nosti liikevaihtoa noin 3,4 miljardiin euroon ja henkilön määrän
noin 10 000 työntekijään 11 eri maassa. YIT:n uusin strategia vuosille 2019-2021 sisältää tavoitteita parantaa kannattavuutta ja taloudellista vakautta. (9.)

1.2

Taustaa ja tavoitteet

Ajatuksia tutkielmaan oli muutama, mutta aiheeksi muodostui työmaan erikoispiirteenä
oleva P1-puhtausluokka. Yrityksessä todettiin asian olevan hyvä, sillä puhtausluokkia
koskevat määräykset muuttuvat vauhdilla. Tutkielman tavoitteena on muodostaa yleinen
käsitys P1-puhtausluokasta ja sen toimivuudesta Myllypuron kampuksen työmaalla.
Työssä tarkastellaan niin teoriaa kuin yleistä toimivuutta käytännössä. Tutkimusmenetelminä käytetään haastatteluja, työmaahavaintoja sekä olemassa olevaa kokemusperäistä tietoa. Tarkoituksena on joko todeta tilanteen toimivuus työmaalla tai paikallistaa
mahdolliset puutteet. Tuloksena tuotetaan myös P1-puhtausluokan käytäntöohje ja P1alueisiin liittyvä ohjeistus. Tässä työssä tarkastellaan Metropolian Myllypuron kampuksen työmaata. Työ rajataan vain rakennusliikkeen suorittamiin toimenpiteisiin sekä rakennusliikkeeseen liittyviin säädöksiin. Työmaa toteutetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäinen vaihe luovutettiin vuonna 2018 ja toinen vaihe luovutetaan vuonna 2019. Työmaa ei ole P1-työmaa, mutta työmaa sisältää P1-töitä, joissa täytyy soveltaa P1-toimenpiteitä.

2

Uusin sisäilmastoluokitus päivittyi vuonna 2018. Opinnäytetyön teoriaosuus perustuu uuteen sisäilmastoluokitukseen, mutta työmaalla ja asiakirjoissa on käytetty vanhaa luokitusta. Nykyisillä vaatimuksilla ja standardeilla uudisrakennuskohteen sekä korjauskohteen sisäilmastolle sovitaan erittäin yksityiskohtaisia vaatimuksia. Nämä vaatimukset sisältävät esimerkiksi puhtausvaatimuksia sekä kosteus- ja lämpötilavaatimuksia. Näiden
vaatimusten toteutumiselle on tärkeää jo hyvissä ajoin vaatia tarkat seuranta- ja mittaustoimenpiteet.
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2

2.1

Rakennuspölyt ja niiden vaikutukset työmaalla

Rakennuspöly

Rakennustyömailla on paljon erilaisia töitä, joista muodostuu erilaisia pölyhiukkasia. Uudisrakentamisessa ja sen eri työvaiheissa altistutaan yleisimmin kivi-, ja puupölylle, mineraalikuiduille sekä erilaisille orgaanisille materiaaleille. Rakennuspölyn leviäminen ja
sille altistuminen saattaa aiheuttaa monia negatiivisia vaikutuksia rakentamisen aikana
ja sen jälkeen. Rakennuspöly saattaa aiheuttaa lisääntyneitä sairauspoissaoloja, huonontaa työympäristöä ja näin ollen aiheuttaa työtehon laskua sekä luovutusvaiheessa
esittää tilaajalle epäsiistiä ympäristöä. (6; 15.)

2.2

Rakennuspölyn terveyshaitat

Rakennuspölylle altistuminen tapahtuu yleisimmin hengittämisen kautta. Kaikki pöly aiheuttaa rasitusta keuhkoille ja mitä enemmän pölylle altistuu sitä enemmän riskit vakaville sairauksille kasvavat. Terveyshaittoihin vaikuttaa myös pölyhiukkasten koko. Yli
5mikromillin kokoiset hiukkaset kulkeutuvat hengitysteihin ja pienemmät hiukkaset voivat
kulkeutua keuhkorakkuloihin saakka.
Rakennuspöly koostuu pääosin betonipölystä varsinkin uudisrakennustyömailla. Betonipöly sisältää kvartsipölyä eli piioksidia. Tämä pöly muodostuu betonin piikkaus- ja hionta
töissä, jota joudutaan suunnitelmamuutosten takia tekemään yleensä runsaasti työmaalla. Kvartsipöly yltää keuhkoihin asti ja aiheuttaa sitä kautta monia vakavia sairauksia. Betoninpöly sisältää myös sementtiä, jonka lisäaineet ja niiden pölyäminen saattavat
aiheuttaa hengitystie- ja iho ärsytystä, sillä sementtipöly on erittäin emäksistä.
Muita uudisrakennustyömaalla syntyvää yleistä pölytyyppiä on eristevillapöly sekä puupöly. Eristevillaa asennetaan esimerkiksi väliseiniin. Eristevillapöly sisältää runsaasti kuituja. Eristevilla pölyn hiukkaset ovat kuitenkin melko suuria ja vain pieni osa niistä kulkeutuu keuhkoihin asti. Tämän takia eristevillan terveyshaitat ovat yleensä kutinaa iholla
ja ärsytystä nenän ja kurkun alueella. Puupöly muodostuu materiaalien sahauksesta,
parketti töissä ja hiontatöistä. Puupöly aiheuttaa herkkyyttä allergioille sekä erilaisia sidekalvojen tulehduksia. Taulukosta yksi nähdään yleisimpien rakennuspölytyyppien terveyshaitat. (15; 16; 17).
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Taulukko 1.

2.3

Eri rakennuspölytyyppien vaikutus terveyteen. (https://www.tsr.fi/documents/20181/40645/107051Loppuraportti.pdf/c296e8fe-01e6-4ab8-9be1e3ff2ddf23da)

Pölyntorjunta

Pölyntorjunnan tärkein lähtökohta on tiedostaa mistä pölyä muodostuu ja miten sen
pääsy ja leviäminen työympäristössä pysäytetään. Kun tämä tiedostetaan, valitaan töihin
oikeat työkalut ja menetelmät, joilla pölyn syntyminen minimoidaan. Pölynaiheuttamia
haittoja voidaan merkittävästi lieventää käyttämällä kunnollisia henkilökohtaisia suojavarusteita. (15; 16).
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3

3.1

Sisäilmastoluokituksen sisältö

Lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 §117 c mukaan rakennushankkeeseen ryhdyttävän on suunniteltava ja rakennettava rakennus siten, että se on terveellinen ja turvallinen
rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon
ottaen. Rakennus ei saa aiheuttaa terveyden vaarantamista tai sisältää sisäilman epäpuhtauksia puutteellisen rakennusmateriaalien suojauksien tai rakennusosien kosteuksien takia. Rakentamisessa käytettävät tuotteet eivät saa päästää sisäilmaan epäpuhtauksia niiden suunnitellun käyttöiän aikana. Rakennuksen ilmanvaihto sekä muiden järjestelmien on sovelluttava ylläpitämään terveellisiä olosuhteita rakennuksessa. (5.)

3.2

Uusi sisäilmastoluokitus

Hyvä sisäilmasto on ollut jo pitkään puheenaiheena 2000-luvulla. Rakentamisen tärkeimpiä tavoitteita on ollut jo pitkään hyvä sisäilmasto. Tähän vaikuttavat monet eri tekijät
rakentamisen eri vaiheissa. Sisäilmastoon loppuvaiheessa vaikuttavat rakennusaikaiset
lämmityslaitteet sekä rakennusaikainen pölynhallinta ja rakennusmateriaalit. Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus julkaistiin vuonna 1995 ja sen päivitetyt
versiot vuosina 2001 ja 2008 nimillä Sisäilmastoluokitus 2000 ja Sisäilmastoluokitus
2008. Sisäilmastoluokitus on eniten käytössä toimitilarakentamisen sisäilmaston tavoitteiden määrittämisessä. P1-vaatimukset perustuvat pitkälti Sisäilmastoluokitus 2018 mukaan säädettyihin ehdotuksiin. Sisäilmastoluokitus 2018 on tarkoitettu urakoinnin sekä
rakennustarviketeollisuuden avuksi suunnitteluarvojen asettamiseksi. (2.)
P1-puhtausluokka perustuu vuonna 2018 uudistettuun sisäilmastoluokitukseen. Sisäilmastoluokitus on pohjimmiltaan suunnattu uudisrakennuksen sisäilmastotavoitteiden
suunnan näyttäjäksi. Sisäilmastoluokitus 2018 on päivitetty uusimpien käyttäjäkokemuksien ja uusimman tutkimustiedon perusteella. Sisäilmastoluokitusta ei ole tarkoitettu rakennuksen terveellisyyden arviointiin vaan antamaan suunnittelijoille ja tavoite- ja suunnitteluarvot sekä hankkeen käyttäjän ja rakennuttajan avuksi sisäilmaston tavoitteiden
määrittelyyn. Sisäilmastoluokituksen tavoitearviot esittävät nykytiedon mukaan terveyden ja viihtyvyyden kannalta sopivia, viranomaismääräyksiä korkeampia sisäilmasto-olosuhteita. Hankkeeseen ryhtyvä tai tilaaja valitsee sisäympäristön tavoitearviot yhdessä
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suunnittelijoiden kanssa. Nämä valitut arvot valitaan tarpeen mukaan soveltaen eri luokkia ja miettien halutuille ominaisuuksille vaadittavat arvot. Nämä sisäilmastotavoitteet
kirjataan selvästi kaikkien suunnittelijoiden tiedoksi. Tilaaja siis valitsee sisäympäristöluokitusta hyväksi käyttäen rakennuksen sisäympäristön tavoitteet sekä siihen vaikuttavat rakennustyöt ja rakennusmateriaalit ja näiden luokitukset. Nämä arvot esitetään
suunnittelijalle ja päätoteuttajalle (2, s. 3, 10).
Taulukossa kaksi selvennetään valittavia vaatimuksia suunnittelu ja rakennusmateriaaleille.
Taulukko 2.

Sisäympäristön tavoitearvojen valinta. (https://kortistot.rakennustieto.fi/resource/juha/content/24863#page=1

Sisäilmastoluokituksessa määritellään kolmitasoinen laatuluokitus. Näitä laatuluokkia
ovat S1, S2 ja S3.
S1-luokka vaatii tilojen sisäilman oltava erittäin hyvä eikä tiloissa saa olla ylimääräisiä
hajuja. Sisäilmaan kytköksissä olevat tilat tai rakenteet eivät sisällä laatua heikentäviä
vaurioita tai epäpuhtauksia. Lämpötila on viihtyisä eikä vetoa tai ylikuumenemista ole.
Tilan käyttäjä pystyy säätämään lämpötilaa ja valaistusta itsenäisesti. Tilat on varusteltu
erittäin hyvillä ääniolosuhteilla.
S2-luokka vaatii tilojen sisäilman laadun oltava hyvä eikä tilassa ole epämiellyttäviä hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilmanlaatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauksia. Lämpötila on hyvä eikä vetoa yleensä esiinny. Ylikuumeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on käyttötarkoituksen mukaiset ääni- ja
valaistusolosuhteet.
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S3-luokka määrittää tilan oltavan laadultaan, lämpötilaltaan, valaistukseltaan sekä ääniolosuhteiltaan vähintään maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettuihin säädöksiin
sekä terveydensuojelulain perusteella asetettuihin ehtoihin (2, s. 5).

3.3

Rakennustöiden puhtausluokitus P1

Uudessa 2018 tulleessa sisäilmaluokituksessa on nykyään enää vain yksi rakennustöiden puhtausluokitus P1. Puhtausluokan P1 tiloja ovat yleensä toimisto- ja julkiset rakennukset, koulu-, päiväkoti- ja asuinrakennukset. Tämän luokituksen tavoitteena on varmistaa tilojen olevan puhtaat, kun ne luovutetaan käyttäjälle ja että rakennuksen käytön
aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Rakennuksen tilojen tulisi olla luovutuksen jälkeen niin puhtaat, että ne voidaan ottaa käyttöön
välittömästi (2, s. 21). P1-vaatimuksiin kuuluu myös sisäilmastoluokituksen ohjeet:

•

•

•

Rakennuksen tulee olla siisti ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset voidaan irrottaa ja ilmanvaihtojärjestelmä voidaan laittaa päälle. Pinnoilla ei saa olla pölyä tai likaa esim. puu-, betoni-, tai kipsipölyä, joka voi
nousta ilmaan kosketuksesta tai ilmavirtojen mukana.
Tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät siivoamista. Pinnoilta tulee poistaa suojaavat muovit ja pahvit. Tämän toimenpiteen
jälkeen voidaan tehdä vain pölyämättömiä töitä, ilman erityistoimia. (esim.
paikkamaalauksia, säätöjä ja virityksiä)
Luovutusvaiheessa pinnoilla ei saa näkyä likaa tai roskia (2, s.12).

P1-rakentamisen tarkoituksena on puhdas ja laadukas ilmanvaihto sekä sisäilma sekä
käyttäjien turvallisuus, työturvallisuus sekä kosteudenhallinta. Nämä tavoitteet ovat
saavutettavissa, kun työmaalla huolehditaan pölynhallinasta sekä töiden tekemisen
aikana oikeanlaisista työvälineistä ja materiaaleista. Työmaalla on oltava P1-luokan
toteutumisen kannalta myös toimiva jätehuolto sekä rakennussiivous. Rakennus- ja
ylläpitosiivouksessa tulee käyttää Hepa-suodattimella varustettuja imureita.
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Hepa-suodattimella tarkoitetaan imurissa olevaa suodatinta, jonka tulisi suodattaa vähitään99,97% pölystä (4, s. 5; 3, s.2). Kuvassa yksi esitetty hepa suodattimella varustettu
imuri.

Kuva 1. Hepasuodattimella varustettu imuri, joka soveltuu P1-siivoukseen.

3.4

Ilmanvaihtotöiden puhtausluokka P1

Ilmanvaihtotöiden osuus P1-vaatimusten takana on todella suuri rakennustyömaalla. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan tavoitteena on varmistaa siinä kulkevan tuloilman
hyvä laatu. Ilmanvaihtojärjestelmän tuloilmakanavien ja kanavat asennetaan siten, että
niiden sisäpinnoilla ei ole pölyä tai muita epäpuhtauksia. Kanavat tulee varastoida työmaalla tulpattuina ja siten, että ne eivät joudu alttiiksi sateelle, lialle tai kolhuille. Kun ivasennuksia tehdään, suojataan ilmanvaihtojärjestelmä työn ajaksi ja jälleen tulpataan,
kun asennus loppuu. Suojaukset poistetaan, kun tilat ovat siivottu toimintakokeita tai lopullista käyttöä varten. (2, s.17.) Kuvassa kaksi esitetään iv-kanavien oikeanlainen varastointi suojattuina pölyltä ja muulta rasitukselta.
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Kuva 2. Kuvassa iv-osien varastointi.

3.5

Materiaaliluokitukset

Käsi kädessä puhtausluokituksen kanssa kulkevat materiaaliluokitukset. Rakennus- ja
sisustusmateriaaleista vapautuu huoneilmaan erilaisia kemikaaleja. Kemikaalit voivat
vapautua käytetyistä raaka-aineista, valmistusprosessin virheistä tai materiaalien vanhenemisesta sekä materiaalien väärin käytöstä. Huoneilman epäpuhtauksia voidaan vähentää lisäämällä ilmanvaihdon tehokkuutta tai vähentämällä materiaalien kokonaispäästöjä. Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset käytettäville materiaaleille, jotta voidaan luoda hyvää sisäilmaa. Rakennusmateriaalien päästöluokituksessa materiaalit jaetaan kolmeen luokkaan M1, M2 ja M3. Mitä parempi luokitus on, sitä
paremmin materiaali kestää kosteutta, on helposti puhdistettavissa sekä tuottaa vähemmän epäpuhtauksia tiloihin. Materiaaliluokitukset todetaan emissiomittauksella sekä aistinvaraisella arvioinnilla (2, s. 20.)
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3.6

P1-työmaan puhtaudenhallintasuunnitelma

Sisäilmastoluokitus ei ole viranomaisohje tai sellaisen tulkinta (2, s, 5). P1-luokan saavuttaminen onnistuu parhaiten, kun pääurakoitsija laatii työmaalle laadittujen vaatimusten täyttävän puhtaudenhallintasuunnitelman. Se voi olla erillinen asiakirja. Puhtaudenhallintasuunnitelmassa määritellään rakennustarvikkeiden kuljetus ja varastointi sekä tilojen P1-osastointi sekä ylläpito ja muu siivous. Asiakirjassa määritellään myös haluttu
puhtausluokka loppusiivouksen yhteydessä. (13.)
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4

4.1

P1 työmaalla

Työmaalla tehtävät toimenpiteet

Työmaalla tehtävät P1-toimenpiteet ovat yksinkertaisia. Tärkeimpiä osa-alueita on toimiva jätehuolto. Kun työmaalla siivotaan, tulee imureiden olla varustettuina Hepa-suodattimilla, harjoilla siivoaminen on ehdottomasti kielletty. Työmaata siivotaan normaalisti
tietyin väliajoin sekä P1-alueilla suoritetaan tehostettua P1-ylläpitosiivousta. Ikkunat tulee pitää kiinni, jotta ylimääräiset ulkoilman saasteet eivät siirry työmaalle. Työmaalla on
oltava riittävä määrä roska-astioita ja niiden täytyy olla kannellisia, jotta mahdollinen pöly
roska-astioista ei leviä ilmaan. Kylpyhuonetiloissa tehtävissä töissä, joissa joudutaan sekoittamaan laastia tai muuta pölyävää, tulee erillinen laastinsekoituspaikka, missä pölyn
leviäminen minimoidaan. (12.) Kuvassa kolme esitetään erillinen laastinseikoituspaikka
pölyn leviämisen minimoimiseksi.

Kuva 3. Kuvassa esitetty erillinen laastinsekoituspaikka
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Kohdepoistot ovat helpoin ja tehokkain tapa ehkäistä pölyn leviämistä työmaalla. Nykyaikana imurille varustettavia työkaluja löytyy melkein jokaiseen työvaiheeseen. Kohdepoistojen käyttö tulisi olla jokaisessa pölyävässä työvaiheessa pakollista. Kohdepoistolla
tarkoitetaan työkoneeseen liitettävää imuria, joka poistaa ylimääräisen pölyn leviämisen
ympäristöön.
Urakoitsijalle ilmoitetaan jo sopimusvaiheessa, että tämän tulee pitää oma työpisteensä
siistinä sekä työvuoronsa jälkeen siivota oma työpiste käyttäen pölyämättömiä siivousmenetelmiä. Urakoitsijan kanssa tulisi myös keskustella mahdollisista vaihtoehtoisista
toteutustavoista, joilla voidaan päästä vähemmän pölyävään ratkaisuun. (11.)
P1-alueiden osastointi on yksi tärkeistä toimenpiteistä pölynhallinnassa. Jotta pölyn kulkeminen estetään lohkosta toiseen, rakennetaan työmaalle väliaikaisia seiniä ja ovia (aiheesta lisää luvussa viisi).
Tupakointi työmaalla tulee tapahtua vain sille erikseen varatuilla pakoilla.

4.2

Kuljetus, suojaus ja varastointi P1-työmaalla

Sisätiloihin ja rakenteisiin asennettavat rakennustarvikkeet ja osat on suojattava likaantumiselta ja kastumiselta suojaamalla tai peittämällä kuljetuksen, varastoinnin sekä työmaavarastoinnin aikana. Työtä tehdessä rakennustarvike tulee suojata, jos se saattaa
kastua tai likaantua asennuksen aikana. Rakennustarvikkeiden varastointiolosuhteiden
tulee noudattaa valmistajien asettamia vaatimuksia. Varaston tulee olla maasta irti ja
suojata rakennustarvikkeet sade- ja pintavesiltä. Rikkoutuneet suojaukset tulee korjata
välittömästi. Rakennustarvikkeita voidaan myös työmaakohtaisesti säilyttää sisätiloissa,
mikä helpottaa tarvikkeiden pitämistä käyttökelpoisena (2, s. 13-14).

4.3

P1-mittaukset ja seuranta työmaan aikana ja sen jälkeen

P1-työmaalla suoritetaan pölynseurantamittauksia tietyin väliajoin, mikä määritellään pölynhallinta asiakirjassa. Pölynseurantamittaus suoritetaan TR-mittauksen tavoin siihen
tarkoitetulla sovelluksella. Eräs sovellusohjelma on esimerkiksi LCM suite. Mittauksen
aikana kierretään kaikki alueet, jossa on käynnissä ilmanvaihtokanavien asennukset.
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Kierroksen aikana tarkastellaan yleistä siisteyttä lattioilla sekä roska-astioiden määrää ja
niiden tyhjennyksiä ja mahdollisia muita toimenpiteitä. Kierroksella tarkastellaan myös
ilmanvaihtokanavien sekä sähkökeskusten suojauksia. Kierroksella tehdään myös huomioita P1-alueiden osastointien toimivuuteen ja rakenteisiin. (13.)
Työmaalla suoritetaan tarkempi pölynmittaus siihen tarkoitetuilla laitteilla ennen iv-laitteiden toimintakokeita. Tämä mittaus suoritetaan kriittisistä paikoista kymmenen prosentin alueella sekä loput 90 % tarkastellaan silmämääräisesti. Kun hanke on luovutettu
tilaajalle, suoritetaan vielä yksi tarkemittaus samoista paikoista. (2., s. 13.)
Taulukko 3.

P1-puhtausluokan pölykertymän raja-arvoja. (RT 07-11299, sivu 13.)

Mittauslaitteisto, mittaustavat ja mittaustulokset
P1-mittauksia suoritetaan pintapölymittarilla, mineraalikuitulaskennalla sekä silmämääräisillä tarkastuksilla. Mittauksien laajuutta ja mittaustapoja ei ole määritelty tarkasti. Pintapölymittauksen tulos otetaan tulokanavien sisäpuolelta. Pintapölymittari antaa kanavan sisältä prosentuaalisen pölymäärän mitatulta kohdalta. Laite kalibroidaan ensin tyhjällä mittausteipinpalalla. Tämän jälkeen otetaan uusi geeliteipinpalanen ja asetetaan se
kanavan sisälle. Seuraavana tämä lappu laitetaan pölymittariin ja se antaa tuloksen prosentteina, joka merkitään pöytäkirjaan. Toimenpide toistetaan kaikista ennalta merkityistä paikoista. Kuvassa neljä esimerkki pintapölymittarista.(13.)
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Kuva 4. Pintapölymittari. BM-Dustdetector.

Mineraalikuitulaskenta suoritetaan samanlaisella geeliteipinpalalla kuin pintapölymittauksessa kanavan sisältä, mutta tällä kertaa teipinpalanen laitetaan petrimaljan sisään
ja lähetetään laboratorioon, josta saadaan mineraalikuitujen määrä kanavan sisältä muutaman päivän jälkeen. Kuvassa viisi esitetään geeliteipin pala petrimaljassa. Mahdolliset
raja-arvot mineraalikuitujen määrästä määritellään tilaajan kanssa. (13.)

Kuva 5. Geeliteipin pala lähetetään laboratorioon ja sieltä tulokseksi saadaan mineraalikuitumäärä kanavan sisältä.
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4.4

P1-loppusiivous

Loppusiivousta toteutetaan yleensä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa pyritään puhdistamaan pöly rakennusmateriaalien pinnoilta, jotta se ei kulkeudu ilmanvaihtokanaviin toimintakokeiden aikana. Toisessa vaiheessa puhdistetaan tilat hankkeen tilaajan määrittämään puhtausluokkaan.
Kun loppusiivous aloitetaan, ei alueella saa olla käynnissä mitään työvaiheita sekä alueet tulee tyhjentää tavarasta ja roskasta. Siivottavat alueet tulee myös osastoida erilleen
muista tiloista missä töitä tehdään. Loppusiivousalueilla tulee myös käyttää kenkien
päällä suojia, jotka estävät pölyn leviämistä.
Siivous tulisi aloittaa ylhäältä ja sitä mukaan siirtyä alapäin. Ensin puhdistetaan alakattojen yläpuoliset tilat, jolla tarkoitetaan myös ilmastointilaitteita, putkien päällisiä, sähköhyllyjä sekä valaisimia. Alakattojen ja yläpuolisten pintojen puhdistukseen käytetään
imuria sekä kosteaa puhdistusrättiä. Kattojen jälkeen voidaan siirtyä ikkunoihin ja seiniin
sekä tämän jälkeen lattiapintoihin. Kaikissa siivous vaiheissa tulee käyttää tarvittaessa
Hepa-suodattimella varustettua imuria sekä nihkeää puhdistusrättiä.
Loppusiivouksen ja toimintakoesiivouksen jälkeen huoneet ja tilat merkitään, jotta tiedetään mitkä alueet on siivottu. Loppusiivouksen jälkeen huoneissa ei saa tehdä pölyäviä
töitä ilman kohdepoistoa tai imuria. Loppusiivotuissa tiloissa suoritetaan ylläpitosiivouksia tarvittavin väliajoin. (3; 4.) Kuvassa kuusi esitetään esimerkki siivotun tilan merkinnästä.

Kuva 6. Kuvassa toimintakoesiivotun tilan merkintä
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5

P1-käytäntö työmaalla

Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti, miten P1-alueen aikataulu muodostuu. Luvussa kerrotaan myös esimerkkitapauksia, miten P1-alue voidaan osastoida sekä minkälaisia toimenpiteitä P1-alue vaatii varastoinnilta sekä pölynhallinnalta.

5.1

P1-alueen toteutuminen

P1-käytännön tarve työmaalla lähtee ilmanvaihtokanavien asennusta varten rakennettavasta pölyttömästä tilasta. Yleisesti rakennushankkeet jaetaan lohkoihin riippuen hankkeen koosta. Lohkojako voidaan tehdä kerrosten välillä tai tarkentaa vielä kerroksia eri
lohkoihin kuten seuraavassa taulukossa kaksi on esitetty.
Taulukko 4.

Esimerkki lohkojaosta.

Kerros 1.

Lohko A1

Lohko A2

Kerros 2.

Lohko A1

Lohko A2

Kerros 3.

Lohko A1

Lohko A3

Tämän lohkojaon perusteella ja yleisaikataulua käyttäen tulisi muodostaa P1-alueiden
aikataulu. Tällä aikataululla pystytään ennakoimaan P1-alueiden toteutuminen ja mahdollisten P1-töitä vaativien toimenpiteiden suorittaminen ajallaan. Lohkot voidaan jo hyvissä ajoin ennen P1-töiden aloitusta osastoida P1-alueiksi. (11.)
Osastointi tapahtuu väliaikaisten ovien ja seinien rakentamisella ja näin ollen rakennustyömaan jakaminen pienempiin osiin. Tämä helpottaa P1-alueiden valvontaa ja puhtaanapitoa. Osastoidun P1-alueen ovet pyritään sijoittamaan siten, että mahdollinen läpikulku olisi minimoitu. Esimerkki osastoinnista on esitetty kuvassa seitsemän. (3.)
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Kuva 7. Väliaikainen osastointi. Suljettava ovi sekä väliaikainen seinärakenne.

Kun P1-työt lähestyvät P1-aluetta sovitaan, sinne urakoitsijoiden kanssa P1-katselmus.
Tästä tehdään yleinen kutsu kaikille tarvittaville henkilöille. P1-katselmuksessa tarkkaillaan alueen mahdollisia putsaus- ja siivoustoimenpiteitä. Esimerkiksi kuvassa kahdeksan, villapaalit tai sementtisäkit eivät saa olla tilassa, kun iv-kanavien asennus alkaa.
Katselmuksen aikana todetaan mahdolliset puutokset P1-alueella. Todetut puutokset kirjataan ylös ja pyritään hoitamaan aikailematta, jotta IV-kanavien asennus pääsisi alkamaan aikataulun mukaisesti. (11.)

18

Kuva 8. Suojaamattomat villapaalit tulee suojata, jos niitä halutaan varastoida P1-alueella.

Tämä sama prosessi toistetaan jokaisessa lohkossa, jossa iv-asennuksia suoritetaan,
jos työmaa on P1-puhtausluokan piirissä. (11.)
Kun P1-alue on osastoitu, mutta iv-kanavien asennukset eivät ole alkaneet, vallitsee
osastolla silti kohdepoistojen pakko piikatessa tai poratessa. P1-alueiden ovet joista, kuljetaan, tulee pitää aina suljettuina. P1-alueita imuroidaan säännöllisesti sekä P1-alueella
varastointi pidetään mahdollisimman vähäisenä. Jos P1-alueella kuitenkin pitää varastoida esimerkiksi eristysvillaa, tulee se suojata esimerkiksi kuvan yhdeksän tavalla. (11.)
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Kuva 9. Villapaalien suojaus muovilla P1-alueella.

Kun P1-alueella alkaa IV-kanavien asennus, on osastoidulla alueella täysi kielto pölyävien töiden tekemiseen, jopa kohdepoiston kanssa. Jos alueella tarvitsee tehdä pölyäviä
töitä, tämä sovittavaan IV-asentajien kanssa, jotta he voivat työn ajaksi sulkea IV-kanavien päädyt kuvan kymmenen osoittamalla tavalla. (11.)

Kuva 10. Kuvassa esitetty IV-kanavien päätyjen suojaus sinisillä muovisuojuksilla.
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5.2

Havainnot työmaalta

Tutkimukseen kuului myös luonnollisesti työmaalla kiertely ja siellä havainnointi. Silmämääräisten havaintojen perusperiaate oli tarkkailla P1-osastointien toimivuutta, työmiesten työskentelyä P1-alueella sekä mahdollisten parannuksien löytäminen ja ehdottaminen.
Työmaalla suurimmat ongelmalliset havainnot liittyivät P1-alueiden osastointien rikkoutumisiin. Väliaikaisia osastointeja oli tehty hissi- ja talotekniikkakuiluihin sekä väliaikaisilla seinärakenteilla ja pressuilla. (14.) Esimerkkinä on kuva 11.

Kuva 11. IV-kuilun P1-osastointi on rikkoutunut. Näin ollen pöly pääsee leviämään vapaana.

Osastointien rikkoutumiseen kuuluu myös alueiden läpikulkemiseen käytettävien ovien
rikkoutumiset sekä ovien auki jääminen epähuomiossa tai välinpitämättömyydestä johtuen. Suurin ja erityisesti helpoin toimenpide P1-alueen toimimiseen, on ovien sulkeminen aina niiden läpi kuljettua. Näin estetään pölyn liikkuminen turhien ilmavirtojen mukana. (14.)
Muita suuria tarkastelun alueita oli ilmanvaihtokanavien varastointi. Ilmanvaihtokanavien
päätyjen tulisi olla ummistettuna tai peitettynä jollain peitteellä, esimerkkinä kuva seitsemän. Ilmanvaihtokanavien osia on todella paljon rakennuksen sisävaiheessa ja tätä on

21

vaikea kontrolloida ilman selkeää ohjeistusta. Ongelmana on myös suurella työmaalla
se, että tavaraa joudutaan siirtelemään paljon, mikä aiheuttaa lisähaastetta toimenpiteelle. Tämä osa-alue oli tarkasteluissa tyydyttävällä tasolla. (13; 14)
Talotekniikkaosien suojaamiseen kuuluvat myös sähkökeskukset. Sähkökeskukset tulee
olla suojattuna muovilla, jotta ylimääräinen pöly ei laskeudu sähkökeskuksen sisälle. Jakotukkien kuuluu myös olla suojattuina muovilla tai vastaavalla materiaalilla. (13.)

5.3

Haastattelut

Yksi tutkimukseen liittyvä osa oli haastattelut. Haastattelujen kohteena oli niin työntekijöitä työmaalla kuin toimihenkilöitä rakennusliikkeeltä ja talotekniikka urakoitsijalta.
Haastattelut suoritettiin suullisesti työmaalla ja työmaatoimistossa. Haastattelut suoritettiin henkilökohtaisesti ja haastattelussa käytettiin liitteen neljä haastattelukysymyksiä ohjaamaan keskustelua, muutoin haastattelu kulkeutui omalla painollaan. YIT:n omia rakennusmiehiä haastateltiin kaksi kappaletta, työnjohtajia kaksi kappaletta sekä haastatteluihin osallistui yksi vastaava mestari.
Työntekijöitä haastatellessa tärkeimpien kysymysten pohjalla oli saada tieto tiedetäänkö
työmaalla, että hanke on P1-vaatimusluokkaa ja mitä se edellyttää. Haastatteluissa kävi
ilmi, että tieto on selvästi ylettynyt myös työmaalle asti, mutta tieto häviää aliurakointiketjutusten takia ja välinpitämättömyys kasvaa mitä enemmän urakoitsijoita on ketjussa.
Omat työntekijät havainnoivat hyvin puutoksista ja pyrkivät välittämään epäkohtia eteenpäin valokuvia lähettämällä tai kertomalla suullisesti. (10.)
Rakennusliikkeen työnjohtajien haastatteluissa huomattiin tiedon olevan perillä, mutta
työmäärä ja muut työtehtävät hidastavat reagointia P1-vaatimusten ylläpitoon ja tarkasteluun. Tietyllä osalla toimihenkilöistä P1-vaatimukset ovat lähempänä omia työvaiheita
mikä lisäsi kuilua P1-vaatimusten tarkemmasta tiedosta työmaalla. P1-työmailla aikaisemmin työskennelleitä henkilöitä oli selvästi vähemmän kuin P1-työmailta kokemusta
omaavia työnjohtajia. Tämä omalta osaltaan aiheuttaa sen, että työskentelyn alkaessa
voi jäädä asioita huomaamatta ja alku on niin sanottua opettelua työmaan käytäntöön.
Tärkeänä pidettiin myös puhtausluokan vaatimusten tarkkaa läpikäymistä urakoitsijan
työnjohtajan ja etenkin työntekijöiden kanssa työmaalla asti. (11.)
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Vastaava mestari, jota tutkimukseen haastateltiin, oli aikaisemminkin työskennellyt P1työmailla. Haasteina työmaalla todettiin olevan P1-alueiden oikea-aikaisuus eli milloin ja
missä ovat P1-alueet ja milloin ne rajataan. Tätä työtä helpottaa yleisaikataulu, jonka
avulla voidaan määrittää työt oikeaan aikaan tehtäviksi. Isolla työmaalla työsuoritusten
paikat saattavat hieman vaihdella ja tämä tuottaa haastetta, jotta pystytään päivittämään
aikataulua. P1-alueiden suunnittelussa on myös tärkeä pyrkiä rytmittämään alueet oikeanlaisessa järjestyksessä, jotta liiallista hyppimistä kerrosten ja lohkojen välillä ei tapahdu. Tärkeänä pidettiin P1-alueiden merkkausta sekä P1-alueiden ennakko katselmuksia hyvissä ajoin ennen kuin P1työt alkavat. P1-katselmuksiin on tärkeä myös kutsua
oikeat henkilöt, jotta jokainen pääsee toteamaan alueen puhtauden ja tarvittavat olosuhteet IV-kanava asennuksien aloitukseen. (12.)
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6

6.1

Tulokset ja toimenpide-ehdotukset

Valtuutettu P1-henkilö

Eräs tärkeimpiä huomioita, mitä tutkimuksessa tehtiin, oli P1-alueiden vastuussa olevan
henkilön työmäärä. Tällä työmaalla henkilöllä oli muitakin työvaiheita ja asioita hoidettavana. Kun näin on jää aikaa aina vähemmän tarkastella puhtausluokan toimivuutta ja
yhteensovittaa sitä talotekniikan kanssa. Tietysti ongelmaksi muodostui myös toimihenkilöiden kokemuksen puute P1-vaatimuksen alaisena toimimisessa sekä tarpeellisen informaation ja toteutustapojen puute.
Yksinkertaisin toimenpide olisi nimetä P1-valtuutettu henkilö, joka yhteen sovittaa aikataulua ja työvaiheita talotekniikan kanssa. Jotta asiat saataisiin tehtyä, tarvitaan myös
rakennushankkeesta riippuen osaavia rakennusmiehiä toteuttamaan osasointeja ja kulkureittejä. Joko valtuutettu toimihenkilö tai rakennusmies kävisi joka aamu tarkastamassa P1-alueet ja tarkastaisi, että alue täyttää P1-alueen vaatimukset ja jos huomaa
tarpeellisia toimenpiteitä alueiden parantamiseen tai ylläpitämiseen, ne tulisi merkata ja
asettaa välittömästi totutettaviksi.
P1-alueiden ovissa olisi tarkastuslista, johon merkataan puutokset sekä kuittaus, kun
asiat on hoidettu kuntoon. Tämän avulla pystyttäisiin toteamaan mahdolliset ongelmakohdat ja puuttumaan niihin. Liitteessä kolme on esitetty mahdollinen tarkastuslomakepohja.

6.2

Selkeä ja kansainvälinen P1-info

Suurimpia haasteita työmaalla ja P1-työmaan toiminnasta on yhteisen kielen puuttuminen. Suurin osa materiaalista ja infosta on suomeksi, mikä on ongelma.
Vaihtoehtona olisi luoda opasteita tai informaatio-kylttejä mahdollisimman yksinkertaisilla sanoilla tai vielä parempi olisi kiteyttää asiat kuviksi, mikä helpottaa asioiden ymmärtämistä. Jos asioita yritetään esittää kirjoittamalla, ei ihminen normaalilla laiskalla
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luonteellaan jaksa lukea ohjeita, mutta yksinkertaiset kuvat nopeuttavat asian ymmärtämistä. Kylteissä kävisi ilmi kohdepoistojen eli imurien käyttö alueilla sekä tavaroiden varastointiin liittyvät yksinkertaiset suojaustoimenpiteet. Kylteissä ja informaatioissa tulisi
myös käydä ilmi kulkuväylien ovien sulkeminen sekä P1-alueiden osastointien ehjänä
pitäminen.
Nämä kyltit tulisi sijoittaa työmiesten sosiaalitiloihin P1-alueiden oviin sekä perehdytysmateriaaleihin. Liitteessä kolme nähdään P1-informaatiokyltin perusidea.

6.3

P1-käytännön eteneminen

Tutkimusta tehdessä huomattiin, että P1-käytännön yleistä rakennetta ei aina ymmärretä
kunnolla. Tältä pohjalta luotiin yleinen prosessikaavio, miten P1-töitä valmistellaan ja miten niiden kulku etenee työmaan aikana. Kaaviosta tehtiin hyvinkin yksiselitteinen ja sen
tarkoitus onkin vain yleisesti näyttää miten P1-alueiden järjestelyt etenevät. Valmis prosessikaavio löytyy liitteestä yksi.

6.4

Välitön reagointi

P1-alueen toimivuuden kannalta jokaiseen epäkohtaan tulisi puuttua välittömästi. Kun
alueiden ylläpitämiseen luodaan kulttuuri, jossa asiat korjataan välittömästi säästää se
aikaa jokaiselta osapuolelta. Tavoitteena olisi myös yhteistyö osapuolten välillä sekä informaation kulku urakoitsijalta ylöspäin mahdollisten virheiden eliminoimiseksi.
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7

Yhteenveto

Työssä tutkittiin P1-puhtausluokan käytäntöä työmaalla sekä työtä varten tehtiin huomioita mahdollisista puutoksista P1-alueilla. Työssä tutkittiin myös mihin P1-luokka perustuu ja mitä se pitää sisällään. Tarkoituksena oli myös kehittää P1-alueiden käytäntöä ja
niiden järjestelmällisyyttä, jotta sen toimintaa ja käyttöä voitaisiin seurata helpommin.
Lisäksi työssä haastateltiin työmaan työntekijöitä ja toimihenkilöitä heidän tietämyksestään P1-kohteesta sekä heidän mielestään onnistuneista sekä epäonnistuneista ratkaisuista. Tutkimus toteutettiin työmaalla havainnoimalla, haastatteluilla, sekä aiheeseen
liittyvän aineiston tutkimisella ja soveltamisella.
Työn edetessä tärkeää oli ensin tutkia aiheeseen liittyvät lainsäädännöt sekä mahdolliset
RT-kortistot. Tärkein RT-kortti on uusi 2018 sisäilmastoluokitus. Sisäilmastoluokitus luo
perustan P1-toimenpiteisiin. Se sisältää tietoa rakennustöiden toteutuksesta, materiaalien varastoinnista sekä materiaaliluokituksista. Näistä faktoista koottiin tärkeimmät kohdat ja ne esitetään työssä teoriaosuutena.
Aineistoa työhön saatiin työmaakierroksilla, joissa kerättiin havaintoja työmaalla toimimisesta. Työmaalla kierrettiin myös P1-konsulttien kanssa ja havainnoitiin asioita heidän
näkemyksensä perusteella. Työmaakierrokset olivat työn tärkeimpiä osuuksia, sillä niiden perusteella saatiin konkreettista tietoa, miten työmaalla toimitaan ja miten P1-vaatimukset toteutuvat. Haastatteluiden perusteella saatiin myös erittäin tärkeää ja ajankohtaista tietoa työmaan toiminnasta ja P1-vaatimusten tietoisuudesta ja näiden tietojen perusteella pystyttiin pohjustamaan kehitysideoita.
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8

Johtopäätökset

Tutkimuksessa huomattiin, että P1-käytäntö oli monelle tuttu, mutta sen käytännön metodit sekä siihen tarvittavat sopimus- sekä käytännön asiat olivat hieman erillään. Työmaalla suoritettavat toimenpiteet, niin siivoaminen ja P1-alueiden rajaus olivat tarkkailun
piirissä. Epäkohtina huomattiin kohdepoistojen käytön laiminlyöntiä sekä alueiden kulkuteiden ja rajausten rikkoutumiset ja niiden korjauksiin kestävän ajan pituus. Toisena suurena epäkohtana huomattiin urakoitsija ketjun kasvaessa tiedon häviäminen. Aliurakoitsijoiden aliurakoitsijat olivat hyvin epätietoisia P1-alueen toiminnasta ja siihen liittyvistä
käytännön toimenpiteistä.
Työn tuloksena kehiteltiin käytäntö, jossa puhtausluokan ylläpitämiseen ja huomioimiseen valitaan yksi valtuutettu henkilö. Tämä henkilö luo aikataulut P1-katselmuksille ja
P1-alueiden osastoinneille. Kehitettiin myös tarkastuslomake, minkä avulla pystytään
paikallistamaan mahdollisia yleisiä virheitä ja epäkohtia osastoinneissa. Tuloksena kehiteltiin myös ideaa uudelle informaatiotaululle, missä P1-alueen tärkeimmät vaatimukset
olisi esitetty kuvilla ja väreillä sanojen sijasta. Tämän toivotaan helpottamaan kommunikaatio kuilua eri kansalaisuuksien välillä. Yksi kehitys ideoista oli tehdä prosessikaavio
P1-alueiden eri vaiheista työmaan aikana. Tästä kaaviosta voidaan tarkastella yleisesti
P1-työvaiheiden vaatimia toimenpiteitä ja niiden yleisimpiä vaiheita.
Lopputuloksena voitaisiin sanoa P1-puhtausluokan olevan määräyksiltään toteutettavissa oleva asia, mikä ei sisällä erittäin vaativia toimenpiteitä tai työsuorituksia. P1-vaatimukseen pääseminen edellyttää vain asiantuntevan sekä oikealla asenteella asiaa ajavan henkilön. Tämä henkilön tulisi tarkastella P1-alueita sekä toimia talotekniikan ja rakennusliikkeen kommunikaation välisenä välineenä. Hyvällä yhteistyöllä sekä asenteella
P1-luokan yleistyttyä asiat alkavat varmasti olemaan monille jo ennalta tuttuja eikä niitä
tarvitse opetella aina uudestaan. Hankaluudet tulevat suurilta osin vain välinpitämättömyydestä ja tietämättömyydestä ei osaamattomuudesta.
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