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1

Johdanto

Valtionneuvostolta tuli 1.1.2020 uusi asetus syöpävaarallisten aineiden torjunnasta ja
työntekijöiden altistamisesta syöpävaarallisille aineille. Tämä asetus aiheuttaa tiettyjä lisätoimia rakennustyömaille. Rakennustyömailla työskentelevät altistuvat pääsääntöisesti kvartsipölylle. Kvartsipöly on erittäin haitallista ihmisen terveydelle.

Rakennussiivous on isossa kohteessa kallista ja aikaa vievää. Rakentamisessa syntyvän pölyn ja roskan määrä on suuri. Yleensä rakennustyömaalla on monta siivoojaa imuroimassa ja puhdistamassa holveja. Siivousurakoitsijoiden laskurimalli suosii mahdollisimman suurta siivoojien määrää, joka aiheuttaa kustannuksia pääurakoitsijalle. Tässä
työssä pyrittiin löytämään kustannustehokkain vaihtoehto niin, että rakennuksen siisteyden laatu ei kärsisi. Työssä tutkittiin kahta eri imulakaisukonetta, joiden välillä tehtiin keskinäistä vertailua ja imulakaisukoneita verrattiin myös tavalliseen imurointiin. Vertailukohtina oli ne tärkeimmät, jotka työmaata kiinnosti eniten, eli tuottavuus, laatu ja kustannukset. Vertailujakso suoritettiin aikavälillä 4.5.2020-31.8.2020. Referenssikohteena
toimi Hatsina Campuksen työmaan A ja B-talon rakennusvaihe. Työ tehtiin NCC:lle.

NCC on yksi suurimmista rakentamisen ja kiinteistökehityksen yrityksistä Pohjois-Euroopassa. NCC on toiminut suomessa vuodesta 1996 lähtien, kun se osti Puolimatka-nimisen yrityksen. NCC tekee kiinteistöjen ja alueiden kehitystyötä, toimi-, julkisten- ja asuintilojen rakentamista, teitä, maanrakennusta ja muuta infrastruktuuria. NCC:n henkilöstömäärä vuonna 2019 oli 15 500 ja liikevaihto 5,5 miljardia euroa. NCC:n arvot ovat rehellisyys, kunnioitus, luottamus ja edistyksellisyys. [14.]

1.1

Referenssikohteena Hatsina Campus

Hatsina Campus on Espoon Perkkaalle rakennettava toimistorakennus. Ensimmäisessä
vaiheessa rakentuvat A- ja B-talo, sekä pysäköintitalo. Toimistorakennuksessa on vuokrattavaa toimitilaa kaiken kaikkiaan 18 500 m2 ja pysäköintitalossa on 380 autopaikkaa.
Toimistorakennuksen omistaa Varma ja päävuokralaiseksi siihen tulee Trimble Solutions
Corporation. Kohde tehdään yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana KVR-vastuulla ja KVR-pääurakoitsijana toimii NCC Suomi Oy. Kohteen rakentamisaika on
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kesäkuu 2019 – elokuu 2021. Kohde sijaitsee loistavien kulkuyhteyksien päässä Kehä
1:n, pääradan ja tulevan Raide-Jokerin risteyksessä. Tämän kappaleen jälkeen Hatsina
Campus kulkee tekstissä nimellä referenssikohde. [6, 7, 8.]

Kuva 1. Hatsina Campuksen työmaa [2.]

1.2

Opinnäytetyön aiheen valikoituminen

Itse en tiennyt mistä aiheesta olisin opinnäytetyön tehnyt. Toiveeni oli, että opinnäytetyössä pääsisin tutkimaan ja tekemään testejä konkreettisesti työmaaolosuhteissa. Kävimme keskustelua maaliskuussa työpäällikkö Kimmo Kärkkäisen kanssa, mistä opinnäytetyön voisi tehdä. Kimmo ehdotti, että tutkisin, löytyisikö imurille korvaajaa lattiapintojen pölynpoistoon. Kyseinen kohde soveltui koneiden testaukseen hyvin, koska siivottavaa lattiapinta-alaa oli paljon. Aihe oli minusta mielenkiintoinen, ja pääsin tekemään
tutkimukset ja testit työmaaolosuhteissa, kuten olin toivonut.
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2

Kvartsipölyohjeistus

2.1

Kvartsipöly

Kvartsi on luonnollinen aine, jota esiintyy useimmissa kivilajeissa, esimerkiksi hiekassa
ja savessa. Monet rakennusmateriaalit, kuten betoni, tiilet, laatat ja laastit sisältävät
kvartsia. Tästä syystä rakennusalalla työskentelevät altistuvat kvartsipölylle. Kvartsipölyä syntyy, kun kvartsia sisältävää materiaalia työstetään, esimerkiksi betonin piikkauksessa. Kvartsipöly sisältää erikokoisia hiukkasia; mitä pienempi hiukkanen on, sitä vaarallisempi se on ihmiselle. Haitallisimpia hiukkasia ei pysty silmällä havaitsemaan. Pienimmät kvartsipölyhiukkaset leviävät ilmaan todella helposti ja leijuvat huoneilmassa pitkään. Eniten pölyä tuottavat työvaiheet rakennustyömaalla ovat siivous, betonin kuivasahaus, betonin hiominen ja laastin valmistaminen. [9,10.]

Kvartsipöly on ihmisen terveydelle erittäin haitallista. Kvartsipölyn hienojakoiset hiukkaset tunkeutuvat keuhkorakkuloihin, eivätkä lähde pois. Elimistö ei pysty estämään hiukkasten pääsyä keuhkoihin, eikä se pysty niitä sieltä poistamaan. Jos ihminen altistuu
jatkuvasti kvartsipölylle, keuhkorakkulat täyttyvät kiviaineksesta. Tämä voi aiheuttaa erilaisia sairauksia, kuten esimerkiksi kroonisen keuhkotulehduksen, silikoosin eli kivipölykeuhkon, sekä kasvattaa keuhkosyövän ja tuberkuloosin riskiä. Tupakointi lisää kvartsipölyn haitallisuutta ja päinvastoin. Työperäiseen syöpään altistuu suomessa vuosittain
noin 1000 henkilöä. [10,11.]

2.2

Pölyntorjunta rakennustyömaalla

Valtioneuvostolta tuli 1.1.2020 voimaan uusi asetus 1267/19 työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Tätä asetusta sovelletaan sellaisilla aloilla, joissa työntekijä saattaa olla
tekemissä aineiden kanssa, jotka lisäävät syöpäsairauden riskiä. Kvartsipöly on todettu
syöpää aiheuttavaksi aineeksi, joten tämä asetus vaikuttaa työmaiden pölyntorjuntaan
etenkin talonrakennusalalla. Uusi asetus antaa tarkat ohjeet työnantajan velvoitteista,
mutta tätä asetusta tulee soveltaa myös rakennustyömaiden rakennuttajiin ja päätoteuttajiin. Rakennuttajan, pääurakoitsijan ja työnantajien on yhdessä omien lainsäädännöllisten

velvoitteidensa osalta

huolehdittava

siitä,

että

työntekijät

eivät

altistu
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rakennustyössä syöpävaarallisille aineille, esim. kvartsipölylle. Kvartsipölyn raja-arvo on
8 tunnissa 0,1 mg/m3 huoneilmassa. [11, 12.]

Tehokkaimmat keinot torjua kvartsipölyä työmaalla:
•

Pyrkiä vähentämään pölyäviä työvaiheita ja materiaaleja

•

Käyttää kohdepoistoa

•

Osastoida alue, jossa pölyäviä työvaiheita tehdään

•

Käyttää oikeita menetelmiä pölyn siivoamiseen lattioilta

•

Pyrkiä käyttämään vettä, esim. tekemällä timanttiporaukset märkänä

•

Suunnitella työvaihe hyvin.

2.2.1

Pääurakoitsijan vastuu

Pääurakoitsijan tulee laatia ja ylläpitää kohteen pölyntorjuntasuunnitelma, joka tulee esittää rakennuttajalle ennen työn alkua. Pölyntorjuntasuunnitelmasta tulee käydä ilmi pölyävät työvaiheet ja toimenpiteet, kuinka pölyn leviäminen estetään kohteessa. Pääurakoitsijan on huolehdittava, että pölyävää työvaihetta tekemään tuleva työntekijä on perehdytetty huolellisesti, ja että hän on tietoinen työssä esiintyvistä vaaroista ja kuinka
niitä torjutaan. Pääurakoitsija huolehtii, että aliurakoitsijat ovat ottaneet omassa työturvallisuussuunnitelmassaan pölyntorjunnan huomioon, ja että pölyntorjunta on riittävää.
Pääurakoitsijan tärkein tehtävä on valvoa, että pölyäviä työvaiheita tekevät työntekijät
noudattavat tarkasti sovittuja pölyntorjuntatoimenpiteitä työmaalla. [13.]

2.2.2

Aliurakoitsijan vastuu

Aliurakoitsijan on laadittava kohteeseen oma työturvallisuussuunnitelmansa, jossa on
otettava huomioon pölyävien työvaiheiden pölyntorjuntatoimenpiteet, sekä noudatettava
niitä. Aliurakoitsijan tulee huolehtia, että työntekijät ovat tietoisia, kuinka pölyntorjunta
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kyseisessä työvaiheessa hoidetaan, sekä työvaiheessa esiintyvistä vaarallisista aineista.
Työntekijöiden tulee noudattaa annettuja ohjeita pölyntorjunnassa. [13.]
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Pölyn aiheuttajat referenssikohteessa ja pölynpoistotavat

Rakennustyömailla on paljon eri työvaiheita, joista syntyy pölyä. Kyseisessä kohteessa
näitä työvaiheita oli mm. betonin piikkaus ja hionta, cyproc-levyjen sahaus, betonin valmistaminen työmaalla ja ulkopuolelta tuleva pöly. Aina kun rungon rakennusmateriaalina
käytetään betonia, on yleensä tiedossa työvaiheita, joista syntyy pölyä.

3.1

Betonin jälkityöt

Betonin jälkitöihin kuuluvat mm. etuputsityöt ja puuttuvien varausten tekeminen. Etuputsityöt käsittävät betonipintojen putsaamisen betoniroiskeista ja ylimääräisestä betonista
ennen seuraavan työvaiheen alkua, esim. betonielementtien saumojen hiontatyö ennen
tasoitemiehen tuloa. Referenssikohteessa käytettiin ontelolaattaa välipohjarakenteena,
ja kun ontelolaattojen saumat olivat valettu täyteen ja betoni kuivunut, käytiin ontelolaattoihin tulleet betoniroiskeet piikkaamassa pois (katso kuva 2), ettei ontelolaatan päälle
tuleva materiaali pääse irtoamaan ontelolaatan pinnasta. Kun betoniseinäelementtien
saumat oli pumpattu täyteen ja betoni oli kuivunut, hiottiin saumat kulmahiomakoneella,
jossa oli kiinni timanttilaikka. Kohteen WC-tiloihin ja hissiauloihin tuli pintabetonilattiat
kerroksiin 3 - 6. WC-tilojen kohdalla hiottiin betonin pinta auki (katso kuva 2), jotta se
pääsisi kuivumaan nopeammin, että se voidaan päällystää vesieristeellä. Pintabetonilattioiden pinnan auki hiomiseen käytettiin myöskin timanttilaikalla varustettua kulmahiomakonetta. Elementeistä saattaa joskus puuttua varauksia, esimerkiksi betoniseinäelementistä viemäriputken varausreikä. Tällöin reikä tehdään työmaalla timanttiporalla. Reiät
pyritään poraamaan märkäporauksena, jolloin porauksen yhteydessä pumpataan vettä
terään, joka estää pölyttämisen. Joskus ei ole mahdollista tehdä reikää märkäporauksena. Silloin reikä joudutaan tekemään kuivaporauksena, jolloin siitä syntyy paljon pölyä.
Referenssikohteessa jouduttiin myös turvautumaan timanttiporauksiin.
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Kuva 2. Kuvassa piikkausta ja pintabetonilattian hiomista. [2.]

3.2

Ulkopuolelta tuleva pöly

Referenssikohteen julkisivussa käytettiin termorankaelementtiä. Tämä tarkoittaa sitä,
että julkisivu ei noussut muun rungon tahdissa ylös, joten julkisivu oli aika pitkään osittain
auki (katso kuva 1). Kohde on iso työmaa, joten sinne tuli paljon tavaraa. Pysäköintitalon
rungon valupäivinä betoniautot lisäsivät jo entisestään vilkasta työmaaliikennettä ja jatkuva tavaraliikenne nostatti pölypilviä (katso kuva 3). Tilannetta ei helpottanut naapurityömaan käynnissä ollut maanrakennusvaihe tulevaa raitiotietä varten. Tilannetta pyrittiin lievittämään levittämällä suolaa pihamaalle.
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Kuva 3. Tavaraliikenteen nostattama pölypilvi. [2.]

3.3

Pölyn poistaminen

Referenssikohteessa pölyn torjuntaan käytettiin kohdepoistoa, imuria ja kahta eri mallista imulakaisukonetta, joista kerrotaan tarkemmin tulevissa kappaleissa. Betoniläpivientien poraukset ja sahaukset pyrittiin tekemään märkänä. Suuremmat alat siivottiin
imulakaisukoneilla ja imuria käytettiin työkoneiden, kuten sirkkelin, kohdepoistossa ja
porrashuoneiden siivoamiseen. Harjaa ei työmaalla siivoamiseen käytetty, koska harjauksesta nousee pölyä huoneilmaan. Harjan sijasta käytettiin lastaa, koska tämä ei
nosta pölyä ilmaan.
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4

Koneellinen pölynpoisto

Itse en ole rakennustyömaalla ikinä nähnyt näin aikaisessa rakentamisvaiheessa käytettävän siivouskonetta. Yleisimmin koneellista siivousta käytetään vasta rakentamisen loppuvaiheessa, loppusiivouksen yhteydessä. Referenssikohteessa päädyttiin käyttämään
koneellista pölynpoistoa, koska kohteessa on niin paljon siivottavaa lattiapinta-alaa (n.
18 500 m2), että ei olisi ollut järkeä taloudellisesti, ajallisesti eikä laadullisesti siivota lattioita imurilla. Koneellinen siivous soveltuu parhaiten laajoihin tiloihin, jossa on paljon
lattiapinta-alaa. Siivouskoneiden käytön teki haastavaksi se, kun kerroksiin alettiin tuomaan tavaraa, esim. talotekniikan materiaaleja. Näin ajamisesta tuli vaikeampaa, eikä
koneella enää päässyt siivoamaan joka puolelta. Rakennuksessa ei vielä testauksen
aloittamisaikana olleet valmiina julkisivut, eivätkä vesikatot, joten sadekeleillä vesi pääsi
kastelemaan kerroksia pahasti. Tämä aiheutti myös haasteita, koska työmaalla testissä
olevat koneet eivät sovellu veden imuroimiseen.

4.1

Soveltuvat konetyypit

Haasteita soveltuvien koneiden valinnassa teki siivottava pinta, joka oli epätasainen ontelolaattapinta (katso kuva 4), koneiden helppo liikuteltavuus kerrosten välillä ja koneiden
koko. Lisäksi koneessa on oltava riittävän tehokas suodatin ja koneen on kestettävä kovat työmaaolosuhteet. Kyseisellä työmaalla käytettiin Tennant 6200 ja Columbus
KS51BM45 imulakaisukoneita. Siivousurakoitsija on tehnyt yhteistyötä Tammiholma Oy
-nimisen yrityksen kanssa, jolta saa vuokrattua sekä ostettua referenssikohteessa käytettyjä imulakaisukoneita. Vierailimme siivousurakoitsijan työnjohtajan kanssa Tammiholman toimitiloissa, jotka sijaitsevat Malmilla. Siellä myyntiedustaja Ville Kujala Tammiholma Oy:stä esitteli meille pari vaihtoehtoa, joista valitsimme Tennant 6200 -koneen,
koska se soveltui parhaiten vastaamaan käyttötarkoituksiamme. Myöhemmin tuli tarpeelliseksi hankkia perästä ohjattava imulakaisukone Columbus KS51BM45, koska sillä
päästiin lakaisemaan kerrokset 9-13. Tennant 6200 -koneella ei näihin kerroksiin päässyt, koska hissitasoilla tuli painoraja vastaan. Kyseinen Columbuksen kone soveltuu
myöskin paremmin työmaalle sitten, kun väliseinätyöt alkavat ja tilojen avaruus katoaa.
Tämän kappaleen jälkeen Tennant 6200 kulkee tekstissä nimellä Tennant ja Columbus
KS51BM45 nimellä Columbus.
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Kuva 4. Epätasainen ontelolaattapinta [2.]

4.1.1

Tennant 6200

Tennant (katso kuva 5) on päältä ajettava imulakaisukone, jossa pääharja sijaitsee koneen keskivaiheilla ja sivuharja, joka sijaitsee koneen edessä. Kyseistä konetta saa diesel- tai akkukäyttöisenä. Referenssikohteessa käytimme akkukäyttöistä konetta, koska
siivous tapahtui sisätiloissa. Kone saapui työmaalle 4.5.2020. Pääharja on painovoimalla
toimiva harja, joka myötäilee hyvin epätasaisia pintoja ja täten poistaa pölyn ja roskat
pinnalta hyvin. Imutoiminto ja suodatin estävät harjauksesta nousevan pölyn pääsyn
huoneilmaan. Sivuharja ohjaa seinien vierustoista roskat koneen edustalle, josta pääharja harjaa roskat roskasäiliöön. Sivuharjan käytön heikko puoli on siinä, että pöly pääsee nousemaan huoneilmaan, koska imutoiminto ei pysty imemään pölyä sisään. Tästä
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syystä sivuharjaa ei käytetty ollenkaan, vaan seinien vierustat ja nurkat imuroitiin imurilla
tai puhdistettiin lastalla.

Kuva 5. Tennant 6200 -kone. [2.]

Tennantin siivousalueena toimi vertailujakson aikana kerrokset 2-8. Konetta ei saatu
kahdeksatta kerrosta ylöspäin, koska työmaa-aikaisen hissin taso ei olisi kestänyt koneen painoa. Pääharja (katso kuva 6) kesti päivittäisessä käytössä noin neljä viikkoa,
ennen kuin se piti vaihtaa. Suodattimen vaihtoväli päivittäisessä käytössä oli noin kuusi
viikkoa. Rakennuspöly on raskasta ja sitä tuli referenssikohteessa paljon, koska siivottavaa pinta-alaa oli niin runsaasti. Tästä syystä suodatinta jouduttiin vaihtamaan usein.
Harjan vaihtoväli oli vielä tiiviimpi, kuin suodattimella, johtuen epätasaisesta ontelolaattapinnasta, joka kulutti harjaa. Kyseinen kone oli vuokralla. Tennantin vuokrahinta sekä
kuluvien osien hinnat on esitetty taulukossa 3. Koneelle tehtiin vertailujakson aikana yksi
huoltokäynti, jossa koneen käyttäjää opastettiin, kuinka koneeseen vaihdetaan harja ja
suodatin. Muita huoltoja koneelle ei tarvinnut tehdä. Koneessa oli sähköinen suodattimen ravistin, jonka säännöllisellä käytöllä suodattimen käyttöikää saatiin pidennettyä.
[4.]

11

Kuva 6. Kuvassa vanhan ja uuden harjan ero. [2.]

Kun harjassa olevien harjaksien pituus on alle 40mm, harja ei enää kerää roskia säiliöön.
Harjaa ei pysty mekaanisesti painamaan siivottavaa pintaa vasten, sillä harja toimii painovoimaisesti. Siivousjälki kertoo näin harjan kulumisesta. Kun harja ja suodatin piti vaihtaa, tuli laitetoimittajalta työmaalle huoltomies, joka näytti, kuinka niiden vaihto tapahtuu.
Harjan ja suodattimen vaihto oli helppoa ja huoltomiehen käynnin jälkeen koneen käyttäjä pystyi omatoimisesti vaihtamaan harjan ja suodattimen työmaalla. [4.]
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Kuva 7. Pääharjan paikka

Tennant -koneen työsaavutus kyseisellä työmaalla oli 1 700m2 tunnissa. Se on erittäin
hyvä verrattuna esimerkiksi imuriin. Työsaavutus heikkenee sitä mukaan, mitä enemmän
kerroksissa on tavaraa lattioilla. Jos olisi aivan tyhjissä kerroksissa päässyt siivoamaan,
työsaavutus olisi ollut vieläkin kovempi. Roskasäiliön tyhjennys tapahtuu täysin mekaanisesti nappia painamalla, ja säiliö nousee sen verran ylös, että alle saa roskakärryn
helposti (katso kuva 8). Tämä oli yksi laitteen monista hyvistä puolista. Roska-astian
tyhjennys tapahtui pääsääntöisesti ulkotiloissa.
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Kuva 8. Tennant 6200 koneen roskasäiliön tyhjennys [2.]

Siivouksen jälki oli omasta ja työmaahenkilöstön mielestä hyvää ja lattiasta huomasi selkeästi, mistä on ajettu imulakaisukoneella ja mistä ei (katso kuva 9). Koneessa oleva
imutoiminto sekä tehokas suodatin takasivat sen, että lakaistaessa nouseva pöly ei
päässyt huoneilmaan. Parhaimman tuloksen sai, kun ajoi rauhallisesti ja ontelolaatan
suuntaisesti, jolloin pääharja pääsi ottamaan parhaiten ontelolaatan saumat, jotka ovat
muuta ontelolaattaa alempana.
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Kuva 9. Puhdistetun ja puhdistamattoman alueen selkeä raja [2.]

Tennant oli kestävä kone, joka suoriutui hyvin työmaan olosuhteista. Testijakson aikana
koneelle tehtiin yksi huoltokäynti, jossa näytettiin, kuinka harja ja suodatin vaihdetaan.
Tämän jälkeen koneen käyttäjä pystyi suorittamaan harjan ja suodattimen vaihdon omatoimisesti työmaalla ilman huoltomiehen avustusta. Akku koneessa kesti yhtäjaksoisesti
noin viisi tuntia, mutta konetta pystyi käyttämään koko työpäivän ajan, kun koneen laittoi
lataukseen aina taukojen ajaksi. Roskasäiliön tyhjennystiheys on täysin riippuvainen pölyn ja roskan määrästä kerroksissa. Referenssikohteessa roska-astian joutui tyhjentämään noin kaksi kertaa jokaista kerrosta kohden. Koneen teknisistä tiedoista tarkemmin
taulukossa 1.
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Taulukko 1.

4.1.2

Tennantin tekniset tiedot

Columbus KS51BM45

Columbus (katso kuva 10) on perästä ohjattava imulakaisukone. Koneessa on pääharja,
joka sijaitsee koneen keskivaiheilla ja sivuharja, joka sijaitsee koneen edessä. Kone on
sähkökäyttöinen ja toimii akuilla. Kone saapui työmaalle 29.6.2020. Pääharjan korkeutta
voi tässä koneessa säätää mekaanisesti. Meillä olikin alussa hieman ongelmia oikean
korkeuden löytämisessä, jotta olisi saatu epätasaiselta pinnalta roskat puhdistettua. Imutoiminto ja suodatin estivät harjauksesta nousevan pölyn pääsyn huoneilmaan. Sivuharja
ohjaa seinien vierustoista roskat koneen edustalle, josta pääharja harjaa roskat roskasäiliöön. Sivuharjan käytön heikko puoli on siinä, että pöly pääsee nousemaan huoneilmaan, koska imutoiminto ei pysty imemään pölyä sisään. Tästä syystä sivuharjaa ei käytetty ollenkaan, vaan seinien vierustat ja nurkat imuroitiin imurilla tai putsattiin lastalla.
Sivuharja pyöri koko ajan, kun virran laittoi päälle, eikä sitä saanut erikseen pois. Harjan
sai kyllä nostettua yläasentoon. Kyseinen kone hankittiin työmaalle, koska Tennantia ei
saatu hissillä kahdeksatta kerrosta ylemmäs, koska hissin taso ei olisi kestänyt koneen
painoa, joten kerrosten 9-13 siivous tapahtui Columbuksen koneella. Väliseinätöiden
alettua Columbuksen kone on ketterämpi kerroksissa ja sillä saa vähemmän vahinkoa
aikaan, kuin Tennantin koneella.
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Kuva 10. Columbus KS51BM45 kone [2.]

Columbuksen siivousalueena toimivat testijakson aikana kerrokset 9-13. Sisätyövaiheet
eivät ehtineet testijakson aikana saavuttamaan kyseisiä kerroksia kunnolla. Tästä syystä
Columbus ei ollut niin kovalla käytöllä, kuin Tennant, joten Columbuksen koneeseen ei
tarvinnut testijakson aikana vaihtaa pääharjaa. Kun tuli aika vaihtaa suodatin, tuli koneen
toimittajalta huoltomies vaihtamaan suodattimen ja opasti samalla koneen käyttäjää,
kuinka se tehdään. Suodattimen vaihto oli helppoa ja tämän jälkeen koneen käyttäjä
pärjäsi itsenäisesti suodattimen vaihdossa. Columbuksen kone ostettiin omaksi. Koneen
ja kuluvien osien hinta on esitetty taulukossa 3. Testijakson aikana koneelle tarvitsi tehdä
muutama huoltokäynti, mutta muuten se toimi hyvin. Columbuksen koneesta löytyi myös
sähköinen suodattimen ravistin, jolla saatiin pidennettyä suodattimen käyttöikää.

Columbusta ohjataan perästä kävellen. Koneessa on vetävät takapyörät ja vedon saa
päälle, kun painaa vasemmanpuolista kahvaa ohjaustangosta (katso kuva 10). Konetta
voi myöskin työntää ilman vetoavustusta. Oikean puoleista kahvaa (katso kuva 10) painettaessa, pääharjan edestä nousee ylös kumiläppä, joka mahdollistaa isompien roskien
siivoamisen. Isoin kappale, jonka kone voi imaista, on limutölkki kokoa 0,33l. Työsaavutus koneella oli referenssikohteessa 700 m2 tunnissa. Koneen roskasäiliön tyhjennys tapahtui käsin (katso kuva 11).
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Kuva 11. Columbuksen roskasäiliö [2.]

Siivouksen jälki oli yhtä laadukasta, kuin Tennatilla, ja siivotun ja siivoamattoman pinnan
eron huomasi selvästi (katso kuva 12). Imutoiminto ja hyvä suodatin takasivat sen, että
pöly ei päässyt takaisin huoneilmaan. Suodatin jouduttiin kokonsa takia putsaamaan lähes päivittäin, mutta tämä kuului normaaleihin koneen huoltorutiineihin. Parhaimman siivoustuloksen sai, kun ajoi ontelolaattojen suuntaisesti.

Kuva 12. Siivoamattomat ja siivotun pinnan ero [2.]
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Columbus on kokoonsa nähden hyvä ja toimiva kone, joka suoriutui työmaaolosuhteissa
hyvin, muutamaa huoltokäyntiä lukuun ottamatta. Suodattimen vaihto oli erittäin helppoa,
eikä pääharjaa tarvinnut testijakson aikana vaihtaa. Roskasäiliön tyhjennysväli on täysin
riippuvainen roskan ja pölyn määrästä kerroksessa. Roskasäiliö jouduttiin tyhjentämään
referenssikohteessa noin 3-4 kertaa kerrosta kohti. Akku kesti yhtäjaksoisessa käytössä
noin kaksi tuntia ja tämä aiheutti haasteita käyttää konetta koko päivän, vaikka konetta
latasikin taukojen aikana. Koneen teknisistä tiedoista tarkemmin (katso taulukko 2).

Taulukko 2.

4.2

Columbuksen tekniset tiedot

Koneiden käytettävyys referenssikohteessa

Molemmat koneet soveltuivat käytettävyytensä puolesta hyvin kohteeseen. Siivottavat
kerrokset olivat isoja ja avaria, eikä kerrokset kerenneet täyttymään tavarasta vertailujakson aikana. Vaikka Tennantin konetta ei pystytty käyttämään koko talossa kokonsa
vuoksi, oli siitä iso apu, koska kerrokset 2-8 olivat pinta-alaltaan isoimmat.

4.3

Parannusehdotukset

Tennant-imulakaisukone toimi omasta mielestäni erittäin hyvin referenssikohteessa. Ainoa rajoittava tekijä oli koneen paino, joka esti koneen käytön kaikissa kerroksissa. Tennant oli myöskin kokonsa ja tehonsa puolesta melko tunnoton, joten kuljettajan piti olla
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tarkkana, kun ajoi konetta. Koneella katkaistiin vahingossa kaksi lattiasta noussutta viemäriputkea, mutta suuremmilta haavereilta onneksi vältyttiin. Etuharjaan pitäisi kehittää
jonkinlainen kupu tai vastaava, että harjaan voisi kytkeä myös imutoiminnon, jotta sitä
voitaisiin käyttää. Tämä takaisi sen, että koneella päästäisiin siivoamaan seinien vierustat yms. Nyt se vain nostattaa pölyn huoneilmaan eikä sitä voitu tässä kohteessa hyödyntää vaan seinien vierustat siivottiin imurilla. Pääharjaksen harjamateriaali voisi olla
kestävämpää, tällöin harjasta ei tarvitsisi vaihtaa niin usein.

Columbus-imulakaisukone pärjäsi kohteessa hyvin, mutta ei niin hyvin, kuin Tennant.
Columbuksen pääharjan pitäisi olla painovoimalla toimiva, koska oli haastavaa löytää
oikea harjakorkeus. Sivuharjan pyöriminen pitäisi saada pysäytettyä muutenkin, kuin
kääntämällä päävirta pois. Akun kesto saisi olla pidempi. Columbuksen konetta käytiin
huoltamassa työmaalla vertailujakson aikana kolme kertaa, kun taas Tennantin konetta
ei käyty kertaakaan, harjan- ja suodattimenvaihdon opastuskäyntiä lukuun ottamatta.
Pohjassa oleva etukumi, jonka pystyi kahvaa painamalla nostamaan, osui muutaman
kerran pääharjaan, joka käänsi sen yläasentoon ja tästä syystä pölyä pääsi sitä kautta
huoneilmaan. Etukumia tarvitsisi kehittää, niin ettei se pääsisi osumaan pääharjaan ja
tästä syystä kääntyisi väärään asentoon (katso kuva 13). Columbuksen ainoa etu Tennantiin nähden on sen koko, joka mahdollisti sen, että sitä voitiin käyttää koko rakennuksessa. Koska rakennuspöly on niin raskasta ja Columbuksen suodatin oli pienempi, kuin
Tennantissa, joutui suodattimen puhdistamaan käsin lähes päivittäin.
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Kuva 13. Etukumi tarttunut pääharjaan kiinni [2.]

5

Koneellinen pölynpoisto verrattuna tavalliseen imurointiin

Olen vertaillut referenssikohteessa koneellista pölynpoistoa tavalliseen imurointiin tuottavuuden, laadun ja kustannusten näkökulmasta. Nämä kolme kohtaa ovat mielestäni
tärkeimpiä, kun etsitään korvaavaa ratkaisua. Alaotsikoissa avaan näitä kohtia tarkemmin. Vertailujaksona Tennantin kohdalla oli 4.5.2020-31.8.2020 ja Columbuksen kohdalla 29.6.2020-31.8.2020. Columbuksen kone tuli työmaalle vasta sen jälkeen, kun kerrokset 9-13 valmistuivat rungon osalta. Siihen asti kohteessa pärjättiin Tennantin koneella.
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5.1

Tuottavuuden vertailu

Tuottavuuden osalta molemmat koneet voittivat tavallisen imuroinnin melko selkeästi,
kuten taulukko 3 sen osoittaa. Ajallisesti Tennantilla kului yhden ison kerroksen (2 500
m2) siivoamiseen yksi tunti ja 30 minuuttia, Columbukselta kolme tuntia ja 30 minuuttia
ja imurilta yhdeksän tuntia ja 40 minuuttia. Jotta imurilla olisi päästy samaan tuottavuuteen kuin Tennantilla, olisi työntekijöitä tarvittu seitsemän kappaletta. Jotta imurilla olisi
päästy samaan tuottavuuteen Columbuksen kanssa, olisi työntekijöitä tarvittu kolme kappaletta.

5.2

Laadun vertailu

Laadullisesti koneet tekivät riittävän hyvää jälkeä omasta ja työmaahenkilöstön mielestä.
Sekä imuroinnin, että koneellisen siivouksen oletusarvo on, että lattialla oleva rakennuspöly ja roskat saadaan poistettua ja jälki on silmämääräisesti puhdasta. Molemmat koneet putsasivat yhtä tehokkaasti lattialla olevan pölyn ja roskan, kuin imuri. Suurin hyöty
koneista saatiin tuottavuuteen.

5.3

Kustannusten vertailu

Lattioiden koneellinen pölynpoisto referenssikohteessa toi selkeää säästöä siivouskustannuksiin. Koneiden kuukausittaiset kokonaiskustannukset Tennantin kohdalla koostuivat koneen kuukausivuokrasta ja työntekijän kuukausittaisista palkkakustannuksista. Columbuksen kohdalla kuukausittaiset kokonaiskustannukset koostuivat työntekijän kuukausittaisista palkkakustannuksista. Taulukossa 3 muut kustannukset -kohta pitää sisällään harjan ja suodattimen hinnat. En ole näitä kustannuksia sisällyttänyt koneiden kuukausittaisiin kokonaiskustannuksiin, koska niissä esiintyy vaihtelevuutta sen mukaan,
kuinka kuluvia osia tarvitsee vaihtaa. Tennantin koneeseen vaihdettiin jakson aikana
neljä harjaa ja kolme suodatinta. Columbuksen koneeseen vaihdettiin vain kerran suodatin. Muut kustannukset lisäsin taulukossa kokonaiskustannukset vertailujakson aikana
-kohtaan. Vertailujakson aikana muut kustannukset kasvattivat Tennantin kuukausittaisia kokonaiskustannuksia 443,5 euroa. Columbuksen kohdalla kuukausittaiset kokonaiskustannukset nousivat 120 euroa. Tennantin kokonaiskustannukset vertailujakson
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aikana koostuvat koneen vuokrahinnasta, harjojen ja suodattimien uusimisesta ja työntekijän palkkakustannuksista. Columbuksen kokonaiskustannukset koostuvat koneen
ostohinnasta, suodattimen uusimisesta ja työntekijän palkkakustannuksista. Imurista ei
koitunut meille kustannuksia, koska siivousurakoitsijan työntekijän tuntihinta sisälsi imurin ja siihen kuuluvat vaihdettavat ja kuluvat osat.
Taulukko 3.

Koneiden vertailuja keskenään ja imuriin.

Tennant + työnte-

Columbus + työn-

kijä

tekijä

1700

700

260

1200

400

0

Koneen hinta (€)

22300

2850

0

Harjan hinta (€)

220

169

0

Suodattimen

298

240

0

160

160

160

Työsaavutus

Imuri + työntekijä

(m²/h)

Vuokrahinta kuukaudessa (€)

hinta (€)

Työtunnit kuukaudessa (h)
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Työntekijän tunti-

27

27

27

1774

240

0

5520

4320

4320

**23854

**11730

**17280

veloitus (€)

Muut kustannukset (€)

Kokonaiskustannukset kuukaudessa (€)

Kokonaiskustannukset vertailujakson aikana (€)

**Yksittäiseen imuriin verrattuna Tennant olisi tullut kalliimmaksi. Jotta imurilla olisi
päästy samaan tuottavuuteen, kuin Tennantilla, olisi kuukausittaiset kustannukset imuroinnin osalta menneet selkeästi yli Tennantin, kuten taulukko 4 osoittaa. Säästöä kuukautta kohden tulisi 24 720 euroa.
Taulukko 4.

Kustannus vertailu Tennantin ja imuroinnin kesken, jotta päästäisiin samaan tuottavuuteen

Tennant + työntekijä

Imuri + seitsemän työntekijää

Kokonaiskustannukset
kuukaudessa (€)

5520

30240
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**Columbuksen kone ostettiin omaksi, joten sillä oli sama kuukausittainen kokonaiskustannus, kuin imuroinnilla. Koneen jälleenmyyntiarvoa on vaikea määrittää. Tarkoitus on
käyttää kone loppuun työmaaolosuhteissa. Jotta imuroinnilla olisi päästy samaan tuottavuuteen Columbuksen kanssa, olisi kustannukset ylittäneet Columbuksen kustannukset,
kuten taulukko 5 osoittaa. Säästöä kuukautta kohden tulisi 8 640 euroa.
Taulukko 5.

Kustannus vertailu Columbuksen ja imurin kesken, jotta päästäisiin samaan tuottavuuteen

Columbus + työntekijä

Imuri + kolme työntekijää

Kokonaiskustannukset

4320

12960

kuukaudessa (€)

Taulukko 6.

Kokonaiskustannukset tuottavuuserot huomioituna

Siivottava pinta-

Tennant + työnte-

Columbus + työn-

kijä

tekijä

2 500

2 500

2 500

1h 30min

3h 30min

9h 40min

Imuri + työntekijä

ala (m2)

Siivoukseen käytetty aika

25

Kustannus (€/h)

34,5

27

27

Kokonaiskustan-

51,75

94,5

260,8

nus (€)

6

Johtopäätökset

Referenssikohteessa tehtyjen testausten perusteella olen tullut siihen lopputulokseen,
että isot alat ovat kannattavampaa kustannusten, laadun ja tuottavuuden näkökulmasta
hoitaa koneellisesti. Tekemieni laskelmien mukaan referenssikohteen siivouksessa
säästetään kustannuksissa, kun isot alat siivotaan koneellisesti, eikä oteta kymmeniä
työntekijöitä imuroimaan, jotta saadaan pidettyä holvit puhtaana. Holvien siivousjälki oli
testijakson aikana omasta ja työmaahenkilöstön mielestä hyvää. Imurille oli kyseisessä
kohteessa käyttöä, koska seinän vierustoja, eikä porrashuoneita pystytty koneellisesti
puhdistamaan. Päältä ajettavaa konetta suosittelen käyttämään niin kauan, kun kerrokset ovat avaria. Heti, kun väliseinätyöt alkavat, suosittelen siirtymään perästä ohjattavan
koneen käyttöön, koska sillä saa vähemmän vahinkoa aikaan. Sopivan koneen valinnassa kannattaa konsultoida siivousurakoitsijan edustajaa ja siivouskoneita toimittavan
yrityksen edustajaa, jollei itseltä löydy kokemusta koneista. On huolehdittava, että koneen käyttäjä perehdytetään huolellisesti sen käyttöön ja häneltä on löydyttävä myös
maalaisjärkeä koneen käyttöön liittyen. Käyttäjän on huolehdittava, että kone toimii ja
siivouksen laatu pysyy hyvänä. Päältä ajettava siivouskone, jota referenssikohteessa
käytettiin, aiheutti kokonsa puolesta rajoitteita, koska sillä ei voitu siivota joka kerrosta.
Oikeaa konetyyppiä valittaessa on huolehdittava, että kone soveltuu kohteeseen ja sitä
on helppo siirrellä kerrosten välillä. Tammiholma Oy:n kanssa yhteystyö sujui referenssikohteessa vaivattomasti.
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7

Yhteenveto

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää kustannustehokas ratkaisu, jolla saataisiin
pidettyä referenssikohteen holvit puhtaana pölystä ja muusta roskasta. Kohteessa oli
siivottavaa lattiapinta-alaa noin 18 500 m2, joten pelkällä imurilla kohteen siivous olisi
tullut maksamaan paljon, koska siivoojia olisi tarvittu useita. Vertailu tapahtui 2 imulakaisukoneen ja imurin kesken. Vertailua tutkittiin tuottavuuden, laadun ja rahan näkökulmasta. Kokeellinen vertailu tapahtui NCC:n referenssikohteen rakennusvaiheessa.

Valtioneuvostolta astui 1.1.2020 voimaan uusi asetus koskien syöpävaarallisten aineiden torjuntaa työpaikalla ja koska rakennusalalla esiintyy kvartsipölyä, tämä aiheutti tiettyjä vaatimuksia hankittaville siivouskoneille, sekä työskentelymenetelmille pölynhallinnan osalta. Haasteita siivouskoneiden valinnalle tuottivat myös työmaaolosuhteet, kuten
raskas rakennuspöly, jota kohteessa syntyi paljon, ja epätasainen siivousalusta. Siivouskoneet, joita kohetessa testattiin, suoriutuivat testistä mielestäni hyvin.

Ajallisesti molemmat siivouskoneet olivat tehokkaampia, kuin imurointi. Tennant puhdisti
ison kerroksen (n. 2 500 m2) noin seitsemän kertaa nopeammin, kuin imuri ja Columbuksen konekin oli melkein kolme kertaa imuria nopeampi. Koneiden nopeus mahdollisti
sen, että koneen käyttäjä pystyi tekemään myös muita siivoustöitä, kuin pelkästään koneella ajoa. Referenssikohteessa käytetyt koneet toivat selvää säästöä siivouskustannuksiin, koska siivoojia ei tarvittu niin paljon. Koneellisen siivouksen jälki oli laadullisesti
mielestäni riittävän hyvä, ja täysin verrannollinen imurointijälkeen.

Tässä työssä tehdyt tutkimukset osoittavat, että isot alat ovat järkevintä putsata koneellisesti niin tuottavuuden, laadun kuin kustannusten näkökulmasta. Päältä ajettava imulakaisukone soveltuu parhaiten isoihin ja avariin tiloihin, kun taas perästä ohjattava toimii
paremmin, kun tilojen avaruus katoaa, esimerkiksi väliseinätöiden alettua. Imurille oli kyseisessä kohteessa käyttöä. Porrashuoneet ja seinien vierustat jouduttiin imuroimaan,
koska koneita ei niissä voinut käyttää. Perästä ohjattavalla koneella saa vähemmän vahinkoa aikaan, kuin päältä ajettavalla koneella. Tämäkin puoltaa sitä, että kun sisätyövaiheet alkavat, niin on syytä siirtyä pienempiin siivouskoneisiin. Isot toimitilakohteet ovat
parhaita kohteita siivouskoneiden käytön näkökulmasta. Asuntokohteessa näkisin haastavana käyttää koneellista siivousta, koska asuntokohteet eivät ole niin avaria, kuin toimitilakohteet. Imurille on jatkossakin käyttöä työmaalla, vaikka siellä olisikin siivouskone.
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Porrashuoneiden siivoukseen ei ole muuta toimivaa ratkaisua, kuin imuri, joka soveltuu
mainiosti myös työkoneiden kohdepoistoon.

Jatkoa ajatellen olisi aiheellista selvittää, löytyisikö markkinoilta pienempää päältä ajettavaa siivouskonetta, jossa on riittävän tehokas suodatin. Pesevien siivouskoneiden soveltuvuutta rakennusvaiheessa olisi myös hyvä testata.
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https://www.ncc.fi/vapaat-toimitilat/oops/, luettu17.6.2020
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Työmaan projektisuunnitelma, luettu 19.5.2020
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Varman verkkosivut
https://www.varma.fi/muut/uutishuone/uutiset/2019-q4/hatsinanpuiston-toimistokampuksen-rakentaminen-alkoi-peruskiven-muurauksella/, luettu 22.6.2020
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NCC:n verkkosivut
https://www.ncc.fi/projektit/oops-espoo/, luettu 24.6.2020
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Zehnderin verkkosivut
https://www.zehnder.fi/blogarticles/vaarallista-polya-mita-kvartsipoly-ja-miten-sitavaltetaan, luettu 2.7.2020
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Turvavartti verkkodokumentti
https://www.betoni.com/wp-content/uploads/2015/11/07-Turvavartti_Kvartsipoly.pdf, luettu 7.7.2020
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Työsuojelun verkkodokumentti
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/899621/Tyopaikkatiedote_1_2020.pdf, luettu 10.7.2020

12

Finlexin verkkosivut
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191267, luettu 22.7.2020
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Ncc:n laatima Power Point esitys pölystä, luettu 31.7.2020
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NCC:n verkkosivut
https://www.ncc.fi/tietoa-nccsta/ncc-konserni/, luettu 3.9.2020
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https://www.tammiholma.fi/media/dokumentit/siivouskoneet/ks51_71_en.pdf, luettu 5.8.2020
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