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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia mitä, vaatimuksia P1-puhtausluokka asettaa 
työmaalle, sekä perehtyä Terve Talo -kriteereihin. Lisäksi tarkoituksena oli laatia 
opinnäytetyön tilaajalle perehdytyksen yhteydessä jaettava ohjeistus P1-puhtaus-
luokituksen työskentelystä, joka laadittiin työstä saatujen tietojen pohjalta.  

Työssä perehdyttiin aineistoihin, jotka määräävät vaatimukset P1-puhtausluokan to-
teutukselle. Tärkein aineisto oli vuonna 2018 uudistunut sisäilmastoluokitus, jota ti-
laaja käyttää valitessaan hankkeelle sisäilmastovaatimukset. P1-puhtausluokan 
kohteessa vaaditaan tietämystä työnjohdolta sekä työntekijöiltä huomioon otetta-
vista seikoista rakennustöissä, materiaalien varastoinnissa, ja materiaalien käsitte-
lyssä. Työssä käsitellyt kehitysideat pohjautuvat työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
kanssa käytyihin keskusteluihin. 

Keskeisenä tuloksena työssä havaittiin tiedon puutteellisuus P1-puhtausluokan ja 
Terve Talo -kriteereiden toteutuksessa työntekijöiden osalta työmaalla. Työn kehi-
tysideana muodostui ohjeistus P1-puhtausluokan työskentelystä, joka voitaisiin liit-
tää urakkasopimuksiin.  
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

HEPA Lyhenne tulee sanoista High Effieciency Particulate Air Fil-

ter, eli suodatin, jota käytetään rakennusimureissa 

Alipaineistus Tarkoituksena estää pölyn kulkeutuminen pölyisestä puh-

taaseen tilaan 

Osastointi Tarkoituksena on erottaa epäpuhtaat ja puhtaat tilat toisis-

taan  

Kohdepoisto Poistaa epäpuhtaudet suoraan muodostumispaikaltaan 

ennen niiden leviämistä työpaikan ilmaan 

Terve Talo -kriteerit Terveen talon kriteereillä ja ohjeilla kuvataan tärkeimmät 

suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät vaatimukset

  

Kosteuskoordinaattori Toimii rakennushankkeessa hankkeeseen ryhtyvän edus-

tajana 

Sisäilmastoluokat Tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnit-

telun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden 

apuna 

Kvartsipöly Kvartsipölyä syntyy, kun kvartsipitoisia materiaaleja leika-

taan, porataan, jauhetaan ja kiillotetaan 

Haketus Puun pilkkomista nopeasti pyörivän leikkaavan terän avulla 
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1 JOHDANTO 

Rakennushankkeiden sisäilmaston laatuun on alettu panostaa entistä enemmän. 

Nykypäivän rakentamisessa P1–puhtausluokka sekä Terve Talon -kriteerit ovat ko-

rostunut huomattavasti ja yhä useampi rakennuskohde toteutetaan näiden vaati-

musten mukaisesti. 

Tämän työn tavoitteena on perehtyä Terve Talon -kriteereihin ja P1-puhtausluokan 

vaatimuksiin ja niiden saavuttamiseen työmaalla. Tarkoituksena on myös laatia P1-

ohjeistus työmaalle työskenteleville henkilöille. Ohjeistuksessa käydään läpi yleiset- 

ja työskentelyohjeet näiden vaatimuksien mukaisesti. 

Ensimmäiseksi työssä perehdytään P1-puhtausluokituksen työmaalle asettamat 

vaatimukset. Seuraavaksi sisäilmasto- ja puhtausluokkiin Sisäilmastoluokitus 

2018:n pohjalta ja perehdytään Terve Talo -kriteereihin. Lopuksi työssä käydään 

läpi esimerkkikohdetta ja siellä havaittujen ongelmien pohjalta pohditaan kehityside-

oita tuleviin kohteisiin. 
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2 P1-PUHTAUSLUOKAN VAATIMUKSET TYÖMAALLA 

2.1 Pääurakoitsijalta vaadittavat suunnitelma-asiakirjat 

Rakennustyömaalle tulee laatia kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunnitelmat, jotka 

tulevat osaksi työmaan laatusuunnitelmaa ja rakennustöille valitaan osastokohtai-

nen puhtausluokka. Kosteudenhallintasuunnitelmassa voidaan hyödyntää myös 

esimerkiksi kuivaketju 10 toimintamallia. (RT 07-11299 2018, 12.) 

Veden- ja kosteudenhallintasuunnitelma 

Rakennusurakoitsija laatii veden- ja kosteudenhallintasuunnitelman osana laadun-

hallintasuunnitelmaa. Siinä on esitetty kaikkien rakenteiden kuivumis- ja kuivatus-

tarpeet. Veden- ja kosteudenhallintasuunnitelma sisältää alla olevassa listauksessa 

olevia asioita. 

• Kosteusriskien kartoitus 

• kuivumisaika-arviot/päällystettävyys 

• rakennusaikainen lämpötila- ja kosteusolosuhteiden hallinta 

• kuivumisolosuhteiden järjestäminen 

• kosteusmittaussuunnitelma 

• sääsuojauksien periaatteet tai tarkemmat tiedot suojauksista eri työvaiheissa 

• kosteudenhallinnan organisointi, seuranta ja valvonta. (RT 07-10805 2003, 

13.) 

• materiaalien ja tarvikkeiden käsittely ohjeet 

• päällystämisperusteet 

• dokumentointi 

• tiedotus ja valvonta. (RT 07-11299 2018, 12.) 
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Työmaalla laaditaan ennakkoon kosteudenmittaussuunnitelmat. Suunnitelmasta 

saadaan tiedot mittausmenetelmästä, laitteistosta, mittausten aikataulusta, laajuus 

ja tarvittavat mittapisteet sekä mittapisteiden sijainnit. (RT 07-11299 2018, 12.) 

Puhtaudenhallintasuunnitelma 

P1-puhtausluokan kohteessa rakennusurakoitsija laatii työmaalle rakennustöiden 

puhtaussuunnitelman. Suunnitelma sisältää mm.  

• rakennustarvikkeiden varastointi ja kuljetus 

• osastoinnit 

• tilojen siivous  

• pölyn syntymisen ja leviämisen estäminen 

• tarvittavat alipaineistukset 

• jätehuollon toteutus 

• henkilökohtaisten suojainten käyttö. (RT 07-10805 2003, 11–13.) 

 

2.2 Pölyntorjunta rakennustyössä ja pölyn kulkeutumisen hallinta 

Pölyntorjunta rakennustyömaalla on erityisen tärkeää ja pölystä aiheutuvat vaarat 

tulee ottaa huomioon tuotantosuunnitelmissa. Lähtökohtana on ymmärtää miksi, ja 

missä pölyä muodostuu työpaikalla. Tärkeää on myös tunnistaa pölyn päästökoh-

teet, muodostumisen mekanismit, pääsy ja leviäminen työympäristöön. (Rakennus-

tieto Oy 2010, 1.) 

Pölyn torjunnalla estetään ympärillä olevien tilojen, laitteiden, IV-järjestelmien ja pin-

tojen likaantuminen. Huolellinen pölyntorjunta kannattaa, koska sillä on vaikutusta 

moneen tekijään. Esimerkiksi terveysvaikutuksiin pystytään hyvällä pölyntorjunnalla 
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vaikuttamaan ja tätä kautta työteho sekä viihtyvyys työkohteessa paranevat. (Ra-

kennuskone, [viitattu 15.9.2020].)  

Pölyn kulkeutumisen hallinta 

Paljon pölyävät työvaiheet voidaan tehdä osastoituna. Osastoinnin tarkoituksena on 

erottaa epäpuhdas ja puhdas tila toisistaan.  Osastointi tehdään hyväksikäyttämällä 

rakennuksen olemassa olevia rakenteita tai rakentamalla suojaseiniä. Mikäli osas-

tointi on mahdollista tehdä todella tiiviiksi ja kulkua osastoidulla sekä pölyisten tilojen 

välillä ei ole, voidaan se toteuttaa ilman alipaineistusta. Alipaineen tulisi olla osas-

toidussa tilassa 5–15 Pa alipaineinen ja ilman pitäisi vaihtua tilassa 6–10 kertaa 

tunnissa. Alipaineistus- ja kohdepoistolaitteistojen kunto on tarkistettava päivittäin 

ja suodattimet putsattava tai vaihdettava tarvittaessa.  Kuvassa 1. on kaaviokuva 

pölynhallintajärjestelmän toiminnasta ja taulukossa 1. esimerkki alipaineistajien 

määrän laskennasta. (Koski ym. 2013, 24–27). 

 

Kuva 1. Osastoinnin alipaineistus (Koski ym. 2013, 24–27). 
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Taulukko 1. Esimerkki alipaineistajien määrän laskennasta 

ESIMERKKI ALIPAINEISTAJAN ARVI-

OINNISTA 

ESIMERKKI ALIPAINEISTAJAN MÄÄ-

RÄN LASKENNASTA 

Alipaineistajan puhallinteho:4600 m3/h P = alipaineistajan alueen pinta-ala (m2) 

Puhallinteho pääty-yhteillä: 4190 m3/h K = alipaineistajan alueen korkeus (m) 

Puhallinteho puhtaalla HEPA-suodattimella: 

3200 m3/h 

I = ilmanvaihtokerroin (1/h) 

Teho kuormittuneella suodattimella: <<3200 

m3/h 

p = 1000 m2, k = 3,0, I = 6 1/h 

Mitoitustehona käytetään enintään 3200 m3/h Tarvittava teho (ilmamäärä) = P x K x I = 18 000 

m3/h 

 Tarvittava alipaineistajat 18 000 m3/ 3200 m3/h 

= 6 kpl 

 

Kohdepoiston tarkoitus on estää epäpuhtauksien ja pölyjen leviäminen niiden muo-

dostumispaikaltaan työtilaan sekä työntekijän hengitysvyöhykkeelle. Kohdepoisto-

menetelmät jaetaan matalapaineisiin- ja korkeapaineisiin, jotka jaetaan alipaineen 

suuruuden perusteella. Matalapaineisessa kohdepoistossa pölyä aiheuttavan työ-

pisteen läheisyyteen sijoitetaan pölynkerääjä. Pölynkerääjä on yhdistetty mikro- tai 

hienosuodattimella varustettuun alipaineistajaan tai ilmanpuhdistimeen. Poistoilma 

johdetaan muovisella poistoputkella ulkoilmaan tai työtilan ulkopuolelle. Korkeapai-

neisessa kohdepoistossa käytetään mikrosuodattimella varustettua rakennusimu-

reita, joita voidaan liikutella tai keskuspölyimurijärjestelmää. Imuri liitetään suoraan 

työkoneeseen esim. sahaan tai hiomasirkkeliin, jolloin työstökohdan läheisyyteen 

syntyy pölyä sieppaava nopea ilmavirtaus. Korkeapaineisella kohdepoiston avulla 

poistetaan 80–97 prosenttia työstä aiheutuvia pölyjä. (Koski ym. 2013, 24–27.)  
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2.3 Koulutus P1-työmailla 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän kohteelle asetetut sisäympäristötavoitteet sekä 

näihin tavoitteisiin pääsemiseksi suunnitellut ratkaisut tuodaan esille kaikille urakoit-

sijoille ja suunnittelijoille työmaan alkaessa kokouksessa. Urakoitsijat kirjaavat kes-

keisimmät kohdat laatusuunnitelmiin ja niiden toteutusta seurataan työmaakokouk-

sissa. Kohteessa laaditaan kirjallinen tiedote, joka sisältää kohteen noudatettavista 

materiaaliluokista, sisäilmasto ja puhtausluokista. Kirjallinen tiedote on jaettava työ-

maan jokaiselle työntekijälle. (RT 07-11299 2018, 14.) 

Sisäilmastonluokituksen sekä rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus-

luokkien toteutumisen kannalta keskeisille urakoitsijoille, kuten rakennus-, maalaus-

, ja LVIS-urakoitsijoille sekä työntekijöille on järjestettävä ennen töiden aloittamista 

koulutustilaisuus. Koulutuksessa selviää kohteen sisäympäristötavoitteet ja niiden 

ohjeet ja tehtävä, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Koulutuksen järjestäminen 

sovitaan esimerkiksi urakkarajaliitteessä. Rakennushankkeeseen myöhemmin tule-

vien urakoitsijoiden sekä työntekijöiden koulutuksesta on huolehdittava. (RT 07-

11299. 2018, 14.) 

2.4 Rakentamisesta aiheutuvat pölyt 

Uudisrakentamisen eri työvaiheissa altistutaan erilaisille epäpuhtauksille, kuten 

puu- ja kivipölylle, mineraalikuiduille ja erilaisille orgaanisille materiaaleille. Altistu-

mista tapahtuu yleensä hengitysteiden kautta ja myös ihoaltistuminen on mahdol-

lista. Rakennuspölyjen pitoisuuksiin vaikuttavat pölynhallintakeinot, kuten kohde-

poistot ja osastoinnit. Pölyjen pitoisuuksiin vaikuttavat myös työstettävät materiaalit, 

työstömenetelmä ja tilan koko, jossa työskennellään.  

Alla on listattu yleisiä pölyäviä työvaiheita:   

• hiekkapuhallus 

• työmaan aluetoiminnot 

• kiviporaus 
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• sahaaminen 

• kivenleikkaus 

• haketus 

• murskaus 

• hionta, ja tasoitetyöt 

• maalaustyöt  

• muottien puhdistus 

• kaikenlainen pulverien ja jauheiden käsittely 

• rakennussiivous. (Rakennustieto Oy 2010, 6–7.) 

Rakennustöissä syntyvälle kvartsipölylle on asetettu raja-arvo Valtioneuvoston ase-

tus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019). Kvartsipölyn torjuntaohje 

perustuu edellä mainittuun asetukseen. Asetus määrää sitovan raja-arvon myös 

kvartsipölylle työpaikoilla. Kvartsipölyn raja-arvo on 0,1 milligrammaa kvartsia kuu-

tiometrissä ilmaa, joka luetaan kahdeksan tunnin keskiarvona. Aluehallintovirasto 

päivitti 30.7.2020 ja aikaisemmin toukokuussa ohjeen kvartsipölyn torjunnasta ra-

kennustyömaalla, nämä ohjeiden tarkennukset tekevät kohdepoistosta pakollista 

pölyäviä töitä tehdessä. Aluehallintoviraston tarkoituksena ohjeessa on, että käyte-

tään aina pölyävää työtä tehdessä kohdepoistoa. Kohdepoistolla estetään pölyn le-

viämien hengitysilmaan, ja kohdepoiston lisäksi käytetään muita pölyntorjuntatoi-

menpiteitä, kuten esimerkiksi hengityssuojaimia ja ilmanpuhdistusta. (Väisänen 

2020.)  
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2.5 Rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus 

Sisätiloihin ja rakenteisiin tulevat rakennustarvikkeet ja osat on suojattava likaantu-

miselta ja kastumiselta kuljetusten, asennuspaikan välivarastoinnin ja asennustyön 

aikana peittämällä tai suojaamalla ne muulla tavoin. Varastoidaan materiaalit irti 

maasta siten, etteivät sade- ja pintavedet pääse kastelemaan rakennustarvikkeita 

esimerkiksi trukkilavojen päälle ja peittämällä pressuilla rakennustarvikkeet. Rikkou-

tuneet suojaukset on korjattava välittömästi. Rakennustarvikkeet pyritään varastoi-

maan yleensä sisätiloihin ja niiden välivarastointia vältetään. Varastointiolosuhtei-

den tulee vastata valmistajien vaatimuksia, sekä rakennustarvikkeiden suojausten. 

Keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat suojataan siten, että ne eivät vauri-

oidu tai kastu asennustyön aikana ja asennustyön taukojen aikana. Sisätiloihin tu-

levien rakennustarvikkeiden suojaukset poistetaan työn alkaessa valmistajien ohjei-

den mukaisesti. Rakennustarvikkeiden asennusvaiheen aikana ilman tulee olla puh-

das ja kuivaa, eikä pölyäviä ja ilmaa likaavia työvaiheita tehdä samanaikaisesti 

asennuspaikan läheisyydessä. Työn aikana sekä ennen työn aloittamista on var-

mistettava olosuhteet, ja alustan suhteellinen kosteus vastaavat suunnitelmien, 

sekä tarvikevalmistajien asettamia vaatimuksia. (RT 07-11299 2018, 13.) 

2.6 Jätehuolto 

Jätehuollosta vastaava urakoitsija nimeää tehtävään työkohteessa vastuuhenkilön, 

joka vastaa jätehuollosta. Työmaalla perehdytetään työntekijät ja urakoitsijat asian-

mukaiseen jätteiden lajitteluun, ottaen huomioon myös vieraskieliset työntekijät. Jo-

kainen urakoitsija hoitaa omassa työosuudessa syntyvät pakkaus- ja rakennusjät-

teet ohjeiden mukaisesti kullekin jätteelle osoitettuun paikkaan lajitellen. P1-työ-

mailla jätteet lajitellaan työpistekohtaisesti. Jäteastioina käytetään kannellisia jä-

teastioita ja kuljetuksissa varmistetaan, ettei kuormasta pääse leviämään jätettä tai 

pölyä ympäristöön. Piha-alueelle voidaan sijoittaa perinteinen keräysväline raken-

nusjätteille vaihtolavoina, mihin jätteet lajitellaan. (RT 69-11183 2015, 8–10.) 
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2.7 Rakennussiivous 

Rakennussiivous on työmaan puhtaudenhallinnan kannalta merkittävä asia. Raken-

nussiivouksella ylläpidetään puhtautta työmaalla, sekä estetään lian leviäminen työ-

pisteistä muihin tiloihin. Rakennussiivouksessa on käytettävä menetelmiä, jotka ei-

vät aiheuta pölyn nousua ilmaan. Lattiapinnoilta karkeat jätteet poistetaan lapion ja 

lastan avulla. Hienojakoinen pöly imuroidaan HEPA-suodattimella varustetulla imu-

rilla. Suodattimen tehtävä on suodattaa imurista takaisin huoneilmaan tuleva ilma. 

HEPA-suodattimen tulisi poistaa vähintään 99,97 prosenttia pölystä ja suodatin olisi 

hyvä vaihtaa 1–3 kuukauden välein. P1-työmailla harjan käyttö on kielletty, koska 

se voi nostaa pölyä ilmaan. Työskentelyn aikana lattiapinnoilla voi olla vähän raken-

nuspölyä, mutta työvaiheen päätyttyä tila siivotaan välittömästi ja jätteet kuljetetaan 

pois rakennuksesta. (Koski ym. 2013, 11; Pulkkinen 2015, 24; Ollikainen 2012, 21.)  

Rakennussiivouksen laatua seurataan viikoittain ja sen riittävyyttä tarkastellaan 

koko työn ajan. Siivouksen taso voidaan kirjata työmaan viikoittaisten työmaatar-

kastusten yhteydessä. Laadunseurannalliset asiat käsitellään urakoitsijapalave-

reissa ja työmaakokouksissa. Siivousurakoitsija on osallistuttava urakoitsijatpalave-

reihin ja laadunseurantaan. (Rakennustieto Oy 2005, 17.)  

2.8 Loppusiivous 

P1-kohteen siivous toteutetaan kaksivaiheisena loppusiivouksena. Ensimmäinen 

siivous tehdään ennen toimintakokeita ja toinen ennen rakennuksen luovutusta. 

Loppusiivous voidaan aloittaa vaiheittain, kun asennus- ja rakennustyöt on saatu 

tehtyä valmiiksi. Loppusiivottavat alueet osastoidaan erilleen likaisista tiloista pölyn 

leviämisen estämiseksi likaisista tiloista. Osastoinnit voidaan toteuttaa pölytiiviillä 

suojaseinillä tai ovilla. Kulku minimoidaan likaisen ja puhtaan alueen välillä. (RT 07-

11299 2018, 13–14.) Tilat voidaan myös sulkea tarvittaessa. Siivottujen sisääntulo-

teihin laitetaan vaihtomatot, joka vähentää lian kulkeutumista tiloihin. (Rakennus-

tieto Oy 2005, 21). 
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Loppusiivous aloitetaan poistamalla rakennusaikaiset suojat taso- ja lattiapinnoilta. 

Ennen rakennusaikaisten suojauksien poistamista imuroidaan suojauksien päälli-

set. Tämän jälkeen suojaukset viedään jätteenkeräyspisteeseen. Rakennusaikais-

ten suojauksien poistaminen ennen loppusiivousta suositellaan tehtäväksi kaksi päi-

vää aikaisemmin, jotta pöly ehtii laskeutua. Työsuunnittelussa tulee huomioida ala-

kattojen yläpuolisten pintojen siivoaminen ennen alakattojen ummistamista. (Ra-

kennuskone, [viitattu 26.9.2020].) 

Tavoitteena loppusiivouksen ensimmäisessä vaiheessa on saavuttaa toiminta-

koevalmiuden vaatima puhtaus. Ensimmäisessä vaiheessa siivotaan kaikki pinnat, 

kuten talotekniikka-asennukset, sähkökourujen sisäpinnat, alakattojen yläpuoliset 

asennukset ja pinnat, jotka eivät ole näkyviä pintoja. Siivotaan myös rakennuksen 

kaikki taso-, seinä-, lattia- ja kalustepinnat sekä kalusteiden alle jäävät pinnat. Hie-

non irtolian poistossa ja siivouksessa käytetään ammattikäyttöön tarkoitettua laito-

simuria, joka on varustettu vähintään HEPA H13 -suodattimella. Sileät ja kovat pin-

nat puhdistetaan kostea- tai nihkeäpyyhkimillä ja käyttämällä peseviä menetelmiä 

rakennusmateriaalien valmistajien ohjeiden mukaisesti. Toimintakoevalmiit tilat on 

siivottava aina, kun tilassa on syntynyt pölyä. Muistettava käyttää pölyävissä työvai-

heissa kohdepoistoa aina, mikäli kohdepoisto ei estä pölyn leviämistä toiminta-

koealueelle, on pölyävät työvaiheet tehtävä toimintakoealueen ulkopuolella tai osas-

toidussa ja alipaineistetussa tilassa. Toimintakoevalmiit tilat merkitään P1-puhtaus-

luokan merkinnällä. (RT 07-11299 2018, 13–14.) 

Loppusiivouksen jälkeen tiloissa voidaan ilman erityistoimia tehdä vain pölyttömiä 

töitä, kuten alakattojen asennusta, paikkamaalauksia, ilmanvaihdon toimintako-

keita, säätöä ja viritystä sekä loppusiivouksen viimeinen vaihe. Jos puhtausosas-

toinnin jälkeen tehdään vielä pölyäviä töitä, on käytettävä kohdepoistoa. Lisäksi toi-

mintakoevalmiissa tiloissa syntynyt jäte ja pöly on siivottava viipymättä, kun työ on 

tehty. (RT 07-11299 2018, 3–12.) 

Loppusiivouksen viimeisessä vaiheessa siivotaan pöly, joka toimintakokeiden ai-

kana on laskeutunut pinnoille. Tilat siivotaan urakka-asiakirjoissa määriteltyyn vaa-

timustasoon. Tämän jälkeen suoritetaan lattiamateriaalien käyttöönottopesu ja -suo-

jaus materiaalien ohjeiden mukaan. (Rakennuskone, [viitattu 26.9.2020].) 
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2.9 Puhtauden arviointi 

Ennen toimintakokeita kaikkien pintojen puhtaus arvioidaan silmämääräisesti, myös 

niiden, jotka eivät jää valmiissa rakennuksessa näkyviin. Ennen rakennuksen luo-

vutusta arvioidaan kaikki näkyvät pinnat, kuten seinä-, katto-, kaluste-, ja lattiapinnat 

sekä pinnat, jotka eivät jää valmiissa rakennuksessa näkyviin. Arvioitavat pinnat 

ovat samoja kuin ennen toimintakokeita. Alakattojen yläpuolisten pintojen puhtautta 

ei arvioida, mikäli alakattosetit ovat suljettuina. (RT 07-11299 2018, 12–13.) 

Puhtauden arvioinnissa luovutusvaiheessa tarkastetaan jokaisessa tilassa silmä-

määräisesti, ettei pinnoilla ole likaa ja puhtausluokan vaatimukset täyttyvät. Pin-

noilla ei saa olla näkyvää likaa, kuten irtolikaa, roskia, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. 

Vaikeasti puhdistettavista paikoista, kuten pattereiden sisä- ja ulkopinnoilta, valai-

sinkotelot ja korkealla sijaitsevista pinnoista ei sormipyyhkäisyllä saisi olla havaitta-

vaa pölykertymää. Jos pölyä havaitaan, voidaan pintojen pölykertymä mitata geeli-

teippimenetelmällä SFS 5994 INSTA 800 -standardin mukaisesti. Suositeltava ajan-

kohta mittaukseen on kahden tunnin kuluttua siivouksesta, jotta ilmassa leijuva pöly 

ehtii laskeutua pinnoille ennen mittausta. Taulukossa 2. on esitetty enimmäispöly-

kertymät ennen toimintakokeita ja ennen rakennuksen luovutusta. (RT 07-11299 

2018, 12–13.)  
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Taulukko 2. P1-puhtausluokan pölykertymän enimmäistasot 

Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä [peitto-%] 

(SFS 5994 INSTA 800) 

Ennen ilmanvaihdon toiminta-

kokeita 

Alakaton yläpuolella olevat 

pinnat. Näkyvät pinnan ja ka-

lusteiden sisäpinnat pl. lattia-

pinnat 

5,0 

Ennen rakennuksen luovu-

tusta 

Näkyvät pinnat ja kalusteiden 

sisäpinnat 

Lattiapinnat 

1,0 

 

3,0 

 



20 

 

3 SISÄILMASTOLUOKITUS 2018 

Sisäilmastolla on suuri merkitys ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Ihmiset oles-

kelevat 90 % ajasta sisätiloissa olleessaan kodeissaan, työpaikoillaan, harraste- ja 

kokoontumistiloissa sekä koulurakennuksissa. Hyvä sisäilmasto lisää työtehok-

kuutta työtiloissa ja viihtyvyyttä kotioloissa. Hyvän sisäilmaston laadun saavutta-

miseksi vaaditaan huolellisuutta, osaamista ja erilaisten sisäilmastotekijöiden huo-

mioonottamista rakennus- ja LVI-suunnittelun rakentamisen sekä käytön kaikissa 

vaiheissa. (LVI 05-10417 2007, 2.)  

3.1 Rakennustöiden puhtausluokitus 

Rakennustöiden puhtausluokituksessa on määritelty tavoitteet työ- ja asuintilojen 

puhtaudelle niin, ettei sisäilmaan pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia rakenteista. 

Rakennustöiden puhtausluokituksessa on yksi luokka P1, ja tilat ovat julkiset raken-

nukset, toimistorakennukset, koulurakennukset, päiväkotirakennukset sekä asuin-

rakennukset. Luokituksen tavoitteena on varmistaa rakennuksien tilojen puhtaus ja 

rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia ei pääse kulkeutumaan sisäil-

maan käytön aikana. Rakennusten tilojen pitää olla puhtaita, jotta luovutusvai-

heessa tilat voidaan ottaa välittömästi käyttöön vastaanoton jälkeen. Kuviossa 1. 

käydään läpi P1-vaatimukset, joissa pyritään sisäilmastoluokan S1 ja S2 mukaiseen 

hyvään sisäilman laatuun. (RT 07-11299 2018, 12.)  



21 

 

 

Kuvio 1. Luokan P1-vaatimukset, joissa pyritään sisäilmastoluokan S1 ja S2 
mukaiseen hyvään sisäilman laatuun (RT 07-11299 2018, 12). 

3.2 Sisäilmaston tavoitearvot 

Sisäilmastoluokitusta käytetään apuna, kun määritetään rakennushankkeen sisäil-

mastotavoitteita. Luokitukset koskevat tavanomaisia työ- ja asuintiloja, joita ovat toi-

misto, ja julkiset rakennukset, koulurakennukset, päiväkotirakennukset ja asuinra-

kennukset. Rakennushankkeessa suunnittelijat ja rakennuttaja määrittelee sisäil-

mastolle sopivat tavoitearvot yhdessä. Rakennuttaja toteuttaa rakennushankkeen 

suunnittelijoiden laatimien suunnitelmien tavoitetason mukaisesti. Sisäilmastoluoki-

tuksessa määritellyt tavoitetasot kuvaavat terveyden ja viihtyvyyden kannalta turval-

lisia viranomaisvaatimuksia korkealaatuisempia sisäilmasto-olosuhteita. Sisäilmas-

toluokitusta käytetään uudisrakennuskohteiden S1- ja S2-luokkien sisäilmastota-

voitteiden asettamiseen, kun tavoitellaan määräystasoa parempaa sisäilmastoa. Si-

säympäristön rakenne on kuvattuna kuviossa 2. Kuviosta selviää, mitä vaatimuksia 

ja huomioita on suunnittelulle ja toteutukselle sekä rakennustuotteiden vaatimukset. 

(RT 07-11299 2018, 3–5.)  
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Kuvio 2. Sisäilmastoluokituksen rakenne (RT 07-1199 2018, 3). 

3.3 Sisäilmastoluokat S1, S2 ja S3 

Sisäilmastoluokituksia on kolme ja laatuluokat ovat: S1, S2 ja S3. Luokassa S1 saa-

vutetaan todennäköisemmin parempi käyttäjätyytyväisyys kuin muissa luokissa. S1- 

luokassa voidaan yksilöllisesti säätää valaistusolosuhteita, ja tilan käyttäjät pystyvät 

yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. S2-luokassa sisäilman laatu on hyvä ja ti-

loissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä sisäilmasto-

luokitus 2018:n mukaan. S3-luokassa tilan lämpöolot, laatu, valaistus ja ääniolosuh-

teet täyttyvät maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetut säädökset sekä tervey-

densuojelulain perusteella asetetut vähimmäisvaatimukset. Kuviossa 3. on terveen 

talon tavoitetasot S1 ja S2. Kuviosta selviää, mitä S1 ja S2 -luokat vaativat toteu-

tukselta, suunnittelulta ja rakennusmateriaaleilta. (RT 07-1199 2018, 5.) 
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Kuvio 3. Terveen Talon tavoitetasot (RT 07-10805 2003, 2). 

 

S1 yksilöllinen sisäilmasto 

Sisäilmastoluokkaa S1 tai S2 käytetään, kun tavoitellaan määräystasoa parempaa 

sisäilmastoa. Esimerkiksi uudisrakennuskohde, kuten koulurakennuksen tilojen si-

säilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavissa epämieluisia hajuja. Si-

säilman yhteydessä olevissa rakenteissa tai tiloissa ei ole ilman laatua heikentäviä 

vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot pysyvät viihtyisänä eikä vetoa tai yliläm-

penemistä esiinny. Tilan käyttäjät pystyvät yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. Ti-

loissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet, ja hyviä 

valaistusolosuhteita tukemassa on tilojen käyttäjien säädettävissä oleva valaistus. 

(RT 07-11299 2018, 5.)  

S2 Hyvä sisäilmasto 

S2-luokan tiloissa sisäilman laatu on hyvä ja tiloissa ei ole havaittavissa häiritseviä 

hajuja. Tiloissa ja rakenteissa, jotka ovat sisäilmaan yhteydessä ei ole ilman laatua 

heikentäviä vaurioita ja epäpuhtauslähteitä, sekä lämpöolot ovat hyvät. Kesällä voi 

ylilämpeneminen olla mahdollista, mutta vetoa ei yleensä esiinny. Tiloissa on niiden 
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käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet. (RT 07-11299 2018, 

5.) 

 

S3 Tyydyttävä sisäilmasto 

S3-luokitellujen tilojen sisäilman laatu, lämpöolot, valaistus ja ääniolosuhteet täytty-

vät maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetut säädökset ja terveydensuojelulain 

perusteella asetetut vähimmäisvaatimukset. Asetusten vaatimusten täyttyminen ei 

välttämättä edellytä S3-luokan tavoitearvojen käyttämistä. S3-luokan arvot esite-

tään tässä ensisijaisesti vertailun tueksi. Eri suureiden tavoite- ja suunnitteluarvot 

voidaan valita eri laatuluokista. Tarvittaessa jonkin suureen arvo voidaan määritellä 

tapauskohtaisesti. (RT 07-11299 2018, 5.) 

3.4 Ilmanvaihtojärjestelmien puhtausluokitus 

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksen tavoite on varmistaa ilmanvaihtojärjes-

telmän läpi virtaavan tuloilman puhdas laatu. Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus-

luokka määritetään suunnitelma-asiakirjoissa ja ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus-

luokka on P1 sisäilmastoluokissa S1 sekä S2. Puhtaassa tuloilmassa ei saa olla 

ilmanvaihtojärjestelmästä peräisin olevia terveydellä tai viihtyisyydelle haitallisia ai-

neita, kuten mikrobit, hajut, kuidut ja hiukkaset. Kuviossa 4. on esitetty P1-puhtaus-

luokan vaatimukset ilmanvaihtojärjestelmille. (RT 07-11299 2018, 17.)  
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Kuvio 4. Ilmanvaihtojärjestelmän P1-puhtausluokan vaatimukset (RT 07-11299 
2018, 17). 

 

3.5 Rakennusmateriaalien päästöluokitus ja M1-luokitus 

rakennusmateriaaleihin 

Päästöluokitus rakennusmateriaaleille esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja 

asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. Tavoite 

on, että käytetään vähäpäästöisiä tuotteita ja materiaalit eivät lisäisi ilmanvaihdon 

tarvetta. Vähäpäästöisten rakennusmateriaalien käyttö ei varmuudella takaa hyvää 

sisäilmaa, koska ilmanvaihdon tulee olla samanaikaisesti riittävä ja materiaalien 

käyttö tulee olla tuoteselosteiden mukaista. Huoneilmaan vapautuu erilaisia kemi-

kaaleja sisustus- ja rakennusmateriaaleista. Rakennus- ja sisustusmateriaaleista 

vapautuvat kemikaalit voivat olla peräisin muun muassa käytetyistä raaka-aineista, 

materiaalien vanhenemisesta, valmistusprosessin virheistä tai materiaaleja käyte-

tään väärin. (RT 07-11299 2018, 20.) 

Rakennusmateriaalien päästöluokkia on kolme, joita ovat M1, M2 ja M3. Luokka M1 

on paras, koska M1-luokan rakennusmateriaalit synnyttävät vähiten päästöjä ja M3-

luokan luokitellut materiaalit eniten. Rakennusmateriaalien päästöluokituksessa luo-

kitellaan kiintokalusteita, tasoja, ovia, päällystämättömiä huonekaluja, päällystettyjä 

toimistotuoleja ja rakennusmateriaaleja. Materiaaliyhdistelmän päästöluokka mää-



26 

 

räytyy huonoimman materiaalin mukaan. Esimerkiksi luokan M1 pinnoitteella pin-

noitettu luokan M2 materiaali kuuluu luokkaan M2 siihen asti, kun pinnoitetun tuot-

teen emissiomittauksilla on toisin osoitettu. (RT 07-11299 2018, 20.)  
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4 TERVE TALO -RAKENTAMINEN 

4.1 Toimitilarakentamisen Terve Talo -kriteerit 

Terve Talo -rakentaminen edellyttää toimenpiteitä kaikissa rakentamisen eri vai-

heissa. Lähtien tavoitteiden asettelusta hankesuunnittelussa päättyen valmiin ra-

kennuksen vastaanottoon sekä käyttöön. Kriteerit eivät suoranaisesti esitä rakenta-

misen liittyviä yleisiä vaatimuksia, vaan ne täydentävät jo käytössä olevia yleisiä 

laatuvaatimuksia, ja hyvää rakentamistapaa. Terve Talo -kriteerit antavat hyvän työ-

kalun eri rakentamisvaiheissa esiin tulleiden asioiden määrittelyyn ja tavoitteenaset-

teluun. Terve Talo -asioista on rakennuttajan huolehdittava siitä, että ne viedään 

suunnitteluun ja rakentamisen asiakirjoihin, kuten urakkaohjelmaan ja urakkaraja-

liitteeseen. Osa kriteereistä ja ohjeista soveltuu vietäväksi teknisiin asiakirjoihin, ku-

ten esimerkiksi työselostuksiin, ja osa rakennustyön tarkastusasiakirjoihin. 

Kriteereissä käsitellään mm. 

• rakennuttajan tehtäviä 

• rakentamisprosessia 

• rakennussuunnittelua 

• rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta 

• lämmitystä ja valaistusta 

• ilmanvaihtoa ja ilmastointia. (Sisäilmayhdistys ry 2008.) 

Näiden kriteereiden perusteella rakennuttaja voi valita rakennesuunnittelun ja sisäil-

maston tasot, jotta kaikki rakentamisen osapuolet ovat tietoisia, mitä asetettujen ta-

voitteiden saavuttamiseksi tulee tehdä, sekä miten toimia rakentamisen eri vai-

heissa. Kriteeristö perustuu sisäilmaluokituksen puhtaus-, sisäilmasto-, ja materiaa-

liluokkiin, joka on tavallaan rakentamisprosessiin viety sisäilmaluokitus. (Sisäil-

mayhdistys ry 2008.)  
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Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 

Kosteudenhallintasuunnitelma on työmaalla dokumentoitu, ja arkistoitu asiakirja. 

Siinä on käytävä ilmi seuraavia asioita: 

• Kosteusriskien kartoitus. Siinä kootaan luettelo kosteusteknisesti kriittisistä, 

sekä riskialttiista rakenteista. 

• Rakenteiden kuivumisaika-arviot ja päällystettävyys. Laadittava kuivumis-

aika-arviot betonirakenteille, mitkä päällystetään kosteusherkällä materiaa-

lilla, tai joissa kuivumisesta aiheutuvat muodonmuutokset aiheuttaisi vauri-

oita. Mikäli rakenteiden arvioitu kuivumisaika aiheuttaisi aikataulussa varat-

tua kuivumisaikaa pidemmäksi, on valittava menettelytavat aikataulussa py-

symiseksi. 

• Työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelu. Siinä määritellään toimenpiteet, 

millä hallitaan rakennusmateriaalien, sekä rakenteiden työmaa-aikainen kas-

tuminen ja luodaan kohteeseen optimaaliset olosuhteet rakenteiden kuivat-

tamiseksi. Lisäksi suunnitellaan rakennusmateriaalien, ja rakenteiden sää-

suojaukset, sekä rakennuksen kuivatuksen toteutus. 

• Kosteusmittaussuunnitelma. Siitä ilmenee mittausaikataulu, mittauspisteiden 

sijainti, ja mitä mittauksia, sekä millä menetelmillä tehdään mittaukset. 

• Kosteudenhallinnan seuranta, valvonta ja organisointi. Sopimusasiakirjoissa 

käytävä ilmi eri osapuolien tehtävät ja vastuut kosteudenhallinnan osalta. 

Kosteudenhallinnan suorittaminen, vesivahingot, mittaustulokset, poikkeus-

olosuhteet, sekä rakenteiden päällystämispäätökset dokumentoitava tarkoi-

tuksenmukaisissa asiakirjoissa. (RT 07-10805 2003, 17.) 
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4.2 Kosteushallintakoordinaattori 

Kosteushallintakoordinaattori valitaan hankkeeseen tilaajan puolesta. Se on suun-

nittelijoista ja urakoitsijoista täysin riippumaton asiantuntijataho. Mikäli hankkeessa 

on tilaaja ja urakoitsija sama toimija, tulee kosteudenhallintakoordinaattori palkata 

tilaajaorganisaation ulkopuolelta. Päätehtäviä koordinaattorilla on valvoa ja ohjata 

kuivaketju 10:n toteutumista koko rakennushankkeen ajan. Tämän onnistumiseksi 

vaaditaan kosteudenhallintakoordinaattorin tuntemus kuivaketju 10-toimintamallista 

ja hänelle tulee olla riittävä koulutus sekä kokemus tehtävän suorittamiseen. Kos-

teudenhallintakoordinaattorin tehtävään on suositeltavaa määrittää taholle, joka on 

hankkeessa muutenkin mukana. (Kuivaketju10, [viitattu 10.10.2020].)  

Koordinaattorin vaadittava pätevyys ja tehtävät vaihtelevat hankkeen vastaavan 

työnjohtotehtävän vaativuusluokan perusteella. Ennen kosteudenhallintakoordi-

naattorin valintaa selvitetään hankkeen vaativuusluokka, joka tehdään ympäristö-

ministeriön Ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien 

kelpoisuudesta -oppaan avulla. Lopullisen vaativuusluokan määrittää paikallinen ra-

kennusvalvonta. Tilaajan on suositeltavaa olla yhteydessä rakennusvalvontaan heti 

rakennushankkeen alussa. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyysvaatimukset 

ja tehtävät jaetaan samalla perusteella kuin vastaavan työnjohtajan, kuten vähäi-

nen, tavanomainen, vaativaan ja poikkeukselliseen vaativaan luokkaan. Kosteuden-

hallintakoordinaattorin pätevyysvaatimukset on kuvattu kuviossa 5. Vähäinen 

luokka on jätetty pois, sillä koordinaattorin tehtävä on aina vähintään tavanomaista 

vaativuusluokkaa. (Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018, 2.)  
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Kuvio 5. Pätevyysvaatimukset kosteudenhallintakoordinaattorille 
(Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018, 2). 

4.3 Aikataulun merkitys 

Terve talo -hankkeessa tärkeä rooli on aikatauluilla ja työvaiheiden järjestyksillä. On 

tärkeää huomioida, että työmaan aikataulut eivät aiheuta ristiriitaa kosteuden- tai 

puhtaudenhallintasuunnitelmien kanssa. Terveen rakennuksen rakentamisen kan-

nalta on hyvin tärkeää, että aikataulut ovat realistisia tavoitteiltaan sekä niissä on 

huomioitu kriittisten ja tahdistavien työvaiheiden eteneminen. Aikataulun on oltava 

riittävän yksityiskohtainen. Terve Talo -kohteen aikataulussa on esitettävä P1-puh-

tausluokan lohkojen merkintä huomioiden työvaiheet ennen sitä ja jälkeen P1-luo-

kan saavuttamisen jälkeen, koskien tiloja, joille on asetettu P1-luokan puhtausvaa-

timus. Myös tärkeää on huomioida IV-työt. Ne on syytä jakaa kerroksittain tai palve-

lualueittain. Työmaan aikataulussa on huomioitava lisäksi, että taloteknisten järjes-

telmien toimintakokeille ja säädöille on varattu riittävästi aikaa. Toimintakokeet ja 

säädöt tehdään P1-vaiheessa, ja ne on suoritettu ennen rakennuksen luovutusta 

käyttäjille. Kuviossa 6. on tyypillisen toimiston sisäviimeistelyvaiheen aikatauluesi-

merkki yhden kerroksen osalta enne P1-vaihetta, ja jälkeen, joka on noin 1000 ne-

liöinen. Huomioitavaa kuvassa on, mitkä työvaiheet tehdään enne P1-vaihetta, sekä 
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mitkä sen jälkeen. Roikkuvia työvaiheita esimerkiksi listoitukset ja saumauksia ei 

voida jättää, vaan kerros tehdään kerralla valmiiksi. Aikataulun laatimisessa on tär-

keää huomioida työvaiheiden kesto, sillä liian löysä tai liian kireä aikataulu vaikeut-

taa Terve Talo -kriteereiden noudattamista. (RT 07-10805 2003, 7–18.) 

 

Kuvio 6. Aikatauluesimerkki sisäviimeistelyvaiheesta (RT 07-10805 2003, 18). 

4.4 Työn toteutuksen seuranta 

Toteutuksen valvontaan kuuluu, että rakennustyön valvonta on suoritettu talonra-

kennustyömaavalvonnan tehtäväluettelon- tai työmaan tarkastusasiakirjamallin mu-

kaisesti ja lakisääteinen tarkastusasiakirja on laadittu. Myös valvontaan on kuulut-

tava ennalta mainittujen seikkojen lisäksi: 

• Tarkastettava, että urakoitsijat on ottaneet huomioon rakenteiden riittävät 

kuivumisajat aikataulua laatiessa 

• Tarvittaessa urakoitsijat lisäävät kuivumislaskelmia kriittisille rakenneosille 

• Kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunnitelmat on tehty ajoissa 
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• Työmaan-aikataulussa on huomioitu, että IV-asennuksia, sekä pölyäviä ra-

kennustöitä ei tehdä samanaikaisesti. (Sisäilmayhdistys ry 2004, 27.) 

On huolehdittava, että talotekniikkatöiden valvonta on tehty talotekniikkatöiden työ-

maavalvonnan tehtäväluettelon mukaisesti, ja ilmanvaihdon valvonta puhtaan il-

manvaihdon asennusoppaan mukaisesti. Kosteudenhallintasuunnitelman toteutu-

minen on työnjohtajan vastuulla, ja kosteudenhallintasuunnitelman toteutumista 

seuraa valvoja. Toteutumista on hyvä seurata lähes jokaisessa työmaakokouk-

sessa, sekä työnjohtajalta, jonka vastuulla on kosteudenhallintasuunnitelman toteu-

tuminen kohteessa, tulisi vaatia kosteuden- ja mittauskurssin suorittaminen. (Sisäil-

mayhdistys ry 2004, 27.) 

Kosteudenhallintasuunnitelman mukaisesti mitataan kaikki rakenteet tyypeittäin, 

huoneistoittain ja kerroksittain. Rakenteille annetaan pinnoituslupa vasta, kun suh-

teellinen kosteus on kosteudenhallintasuunnitelman mukainen, joka on yleensä <85 

prosenttia, ja mittaustulokset on dokumentoitava. On huolehdittava huoneistojen vä-

listen rakenteiden tiiviys, joka on todettu tarkastuksin, joita ovat esimerkiksi element-

tisaumat ja läpimenot. (Sisäilmayhdistys ry 2004, 27.) 

Märkätilojen vedeneristeiden laatu todetaan tarkastuksin. Kohteessa on hyvä tapa 

laatia mallisuoritus, jonka yhteydessä tilaajan edustaja hyväksyy sen tason, millä 

vedeneristystyöt tehdään ja tarkastetaan sitä mukaan, kun eristykset valmistuvat. 

Lisäksi on tarkistettava urakoitsijoiden käyttämien vedeneristäjien pätevyys esimer-

kiksi vedeneristyskortti, sekä tarkastettava vedeneristysjärjestelmien sertifikaatit, 

kuten VTT. (Sisäilmayhdistys ry 2004, 27.)  
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5 P1-PUHTAUSLUOKAN JA TERVEEN TALON KRITEEREIDEN 

TOTEUTUS TYÖMAALLA 

Opinnäytetyön esimerkkikohteena toimi kaksi kerroksinen betonirunkoinen koulu-

keskus ja yksi kerroksinen päiväkoti. Rakennuksessa toimii päiväkoti, alakoulu, ylä-

koulu sekä lukio. Lisäksi rakennuksessa toimii jakelukeittiö ruokalatiloilla. Kohteen 

rakentamisen puhtausluokkana toimi P1-puhtausluokka, IV-järjestelmien puhtaus-

luokka P1, Sisäilmaluokka S2 (pääosin), ja päiväkodin, opettajien huoneiden sekä 

keittiön sisäilmaluokkana S1. Sisätiloissa käytettävät kaikki materiaalit M1-luokitel-

tuja. Hyötyala 3 475m2 verran, bruttoala 5 719 brm2 ja tilavuus 25 890 rm3. Urak-

kamuoto kvr-urakka.  

5.1 Aikataulu 

Kohteessa yleisaikataulun laadinnassa huomioitiin P1-puhtausluokituksen ja Terve 

Talo -kriteereiden vaatimukset. Kerrokset jaettiin lohkoihin ja työt tehtiin lohko ker-

rallaan kuntoon. Kohteessa valmistui ensimmäiseksi päiväkoti kokonaan valmiiksi. 

Vesikattotyöt pyrittiin tekemään mahdollisimman nopeasti rungon valmistumisen jäl-

keen. Vesikaton ensimmäinen vedeneristyskermi, vesikourut ja syöksyt asennettiin 

niin nopeasti kuin se oli mahdollista, jotta vesikatosta saatiin vedenpitävä ja raken-

teiden kastuminen saatiin minimoitua. Välisiivoukset aikatautulettiin sisävalmistus-

aikatauluun, ja välisiivoukset tehtiin ennen tekniikka-asennuksia sekä enne LVISA 

kalustusvaihetta. Pölyäviä töitä ei saanut tehdä samaan aikaan tekniikka-asennuk-

sien kanssa ja nämä osastoitiin erillisiksi lohkoiksi. 

Kohteessa käytettiin congrid -nimistä sovellusta apuna viimeistelyvaiheessa. Cong-

ridiin merkittiin itselle luovutuksen, ja puutteiden korjaamiseen vaatima aika sekä 

siivoustarkastukset. Tämä rakentui ilmanvaihtokoneiden toiminta-alueiden ympä-

rille ja valmiiksi tehtiin aina yhden IV-koneen pyörittämä lohko, näin toimintakokeet 

päästiin suorittamaan puhtaissa ja valmiissa tiloissa.  
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5.2 Puhtaudenhallinta 

Pääurakoitsija laati kohteelle puhtaudenhallintaa koskevan ohjeistuksen, jonka mu-

kaan työmaan puhtaudenhallintaa toteutettiin. Yleisimpänä pölynhallintakeinona 

työmaalla käytettiin pölyn leviämisen estämistä, ja sisävalmistusvaiheessa käytettiin 

ainoasataan kohdepoistolla varustettuja työkoneita. Työmaalla pidettiin puhtautta 

yllä päivittäisellä rakennussiivouksella ja kaikkien urakoitsijoiden velvollisuus oli sii-

vota omat jälkensä, sekä siirrettävä jätteet ulkona oleville jätelavoille. Tilat pidettiin 

rakennustyön aikana aina lastapuhtaina. Hienojakoisen pölyn siivouksessa käytet-

tiin hienopölysuodattimella varustettuja imureita.  Kohteessa oli runkovaiheessa ja 

sisävalmistusvaiheessa oma rakennussiivooja, ja sisävalmistusvaiheessa siivousta 

lisättiin, jolloin heitä oli jatkuvasti neljä, sekä tarvittaessa enemmän. IV-päätelaitteet 

asennettiin suojattuna paikalleen kalustamisvaiheessa, ja suojat poistettiin P1-sii-

vouksen jälkeen. Samanaikaisesti ei saanut tehdä mitään pölyäviä työvaiheita, sillä 

tilat oli rauhoitettu IV-asennuksille.  

5.3 Kosteudenhallinta 

Pääurakoitsija laati kohteelle kosteudenhallintasuunnitelman, jossa käytiin läpi ma-

teriaalien ja tarvikkeiden suojaukset, kuivumisolosuhteiden järjestäminen ja kos-

teusriskit. Kohde toteutettiin ilman Terve Talo -kohteissa tuttua sääsuojausta, jossa 

koko rakennus rakennetaan sääsuojan alla siihen asti, kunnes vesikatto on valmis. 

Runko ja perustusvaiheessa käytettiin materiaaleja, jotka eivät ole kosteusvaurio-

herkkiä, kuten betoni ja uretaanipohjaiset eristeet. Villaa ei käytetty runkovaiheessa. 

Kohteessa käytettiin kantavina palkkeina WQ-teräspalkkeja.  

Vesikattotyöt tehtiin mahdollisimman nopeasti rungon valmistumisen jälkeen sää-

olosuhteiden salliessa ja kaikki materiaalit sekä työsaavutus suojattiin päivittäin. Ve-

sikaton ensimmäinen vedeneristyskermi sekä vesikourut ja syöksyt asennettiin 

mahdollisimman nopeasti, että vesikatosta saatiin vedenpitävä ja rakenteiden kas-

tuminen saatiin minimoitua. Kohteessa yläpohjan kuivumista tehostettiin koneelli-

sella tuuletuksella. Yläpohjana toimii korkea pukkikatto, joka on hyvin tuulettuva ja 

asennus tehtiin pienissä lohkoissa noin 100 m2 kerrallaan.  
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Esimerkkikohteessa julkisivut muurattiin, kun vesikatto oli valmistunut, ja kattovedet 

ohjattiin hallitusti alas. Julkisivujen eristeinä käytettiin uretaanipohjaisia eristeitä, 

jotka viimeisteltiin juuri ennen muurausta. Suunnittelussa huomioitiin julkisivumuu-

rausten osalta niin, että yhden lohkon kohdalta tehdään muuraus tarvittaessa sää-

suojatulta telineeltä, jonka työt ajoittuivat loka-marraskuulle. Ikkunoiden apukarmit 

suojattiin valmiiksi jo tehtaalla kermieristyksellä. 

Ensimmäisen kerroksen lattiat valettiin, kun vesikatto oli kokonaisuudessaan veden-

pitävä. Toisen kerroksen holvin lämpölattiarakenteet asenettiin, kun vesikatto on ol-

lut riittävän kauan kokonaisuudessaan vedenpitävä, riittävä aika laskettiin rakenne-

tyypin mukaisesti. Valettaessa lattioita tai muita isompia valuja, valupäivämäärät ja 

valetut alueet merkattiin pohjakuviin mistä pystyi helposti seuraamaan, että kuinka 

kauan valetut kohteet on kuivunut. Esimerkkikohteessa lattiapinnoitukset aloitettiin 

vasta, kun kolmas osapuoli oli mitannut rakenteiden kosteuden, ja riittävä olosuhde 

rakenteissa oli saavutettu. Pinnoitusaikataulutukset tehtiin kuivumislaskelmien poh-

jalta. Kuivumislaskelmissa huomioitavia asioita oli, mahdolliset riskikohdat ja hitaasti 

kuivavat rakenteet. 

Esimerkkikohteessa väliaikainen lämmitys toteutettiin kaukolämpöpuhaltimilla, joilla 

saadaan olosuhteet mahdollisimman nopeasti rungon valmistumisen jälkeen kuivu-

miselle optimaaliseksi. Lisäksi käytettiin tarvittaessa pistemäisissä kohteissa säh-

köisiä, ja hallipuhaltimia. Kohteessa tehtiin kaikki sisävalmistustyöt vasta, kun vesi-

katto oli täysin vedenpitävä, ainoastaan väliseinämuurauksia voitiin tehdä aiemmin. 

Kohteessa kosteudenhallintasuunnitelma kattaa myös materiaalien käsittelyn työ-

maalla Terve Talo -ohjeiden mukaisen toimituksen, suojaustoimenpiteet, ja varas-

toinnin huomioon ottaen. Näitä vaatimuksia on tärkeää noudattaa, että päästään 

haluttuun tavoitetasoon ja säästytään mahdollisilta vaurioilta materiaalien, sekä ra-

kenteiden osalta. 
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5.4 Materiaalin varastointi 

Rakennusmateriaalit ja tarvikkeet suojattiin likaantumiselta, kastumiselta kuljetusten 

ja asennustyön aikana sekä työmaavarastoinnin yhteydessä. Varastointi suoritetiin 

niin, että materiaalit olivat irti maasta ja materiaalit olivat katettuja. Materiaalit työ-

maalle pyrittiin toimittamaan oikeaan ajankohtaan, jolloin ne saataisiin välittömästi 

paikoilleen ja vältyttäisiin välivarastoinnilta. Mikäli jouduttiin välivarastointia suoritta-

maan, se toteutettiin Terve Talo ja P1-puhtausluokan vaatimuksien mukaisesti. Vä-

livarastointipaikat mietittiin hyvin, jotta tavaroiden siirtely olisi mahdollisimman vä-

häistä.  

5.5 Loppusiivous ja puhtauden arviointi 

Kohteessa suoritettiin kaksiosainen loppusiivous P1-puhtausluokan mukaisesti. Sii-

vous tehtiin lohkoittain, jolloin yksi lohko toimi aina osastoituna P1-alueena ja sii-

vouksen jälkeen lohko suljetaan sekä kulkua lohkolle rajoitettiin. Siivotut tilat myös 

merkittiin P1-puhtausluokan tunnuksella. Siivous aloitettiin kohteessa ensimmäi-

sestä kerroksesta aikataulun mukaisesti. Kohteessa on kolme IV-konehuonetta ja 

näihin tehtiin lohkojako konekohtaisesti. Loppusiivottavat alueet osastoitiin likai-

sesta alueesta suojaseinillä. Kulkeminen osastoituun tilaan järjestettiin vain yhden 

kulkureitin kautta (oven), ja kulkureitti pidettiin koko ajan suljettuna, ettei pöly vedon 

mukana kulkeudu puhtausluokitellulle alueelle. Kulkureittien sisäänkäyntien eteen 

laitettiin matot ja suojatossut, joita piti käyttää osastoiduissa tiloissa. Säännöllinen 

läpikulku P1-tiloissa oli kielletty.  Hankkeessa tilaajan kautta oleva rakennusvalvoja 

suoritti puhtaustarkastukset. Ensimmäisen vaiheen jälkeen puhtauden arvioija tar-

kasti silmämääräisesti kaikki pinnat, kuten alakaton yläpuoliset pinnat, kalusteet ja 

IV-kanavien sisältä sekä tummapintaisella työkäsineellä pyyhkäisten edellä maini-

tuilta pinnoilta. Hyväksytyn puhtaustarkastuksen jälkeen saatiin ummistaa alakatto 

ja suorittaa ilmanvaihtojärjestelmien toimintakokeet. Ennen rakennuksen luovutusta 

tehtiin ylläpitosiivouksia vähintään kahtena päivänä viikossa, ja suoritettiin lopullinen 

puhtaustarkastus ennen luovutusta.  Kuvassa 2. näkyy likaisen tilan ja puhtaan lop-

pusiivotun tilan väliset suojaseinät. 
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Kuva 2. Likaisen tilan ja loppusiivotun väliset suojaseinät. 

Loppusiivouksien jälkeen lohkoissa tehtiin vielä pieniä paikkamaalauksia ja kalus-

teiden säätöjä. Tilat siivottiin välittömästi työvaiheen jälkeen takaisin puhtausluokan 

vaatimalle tasolle.  

5.6 Kustannukset 

Onnistuneessa P1-puhtausluokan kohteessa on vaatimukset ja kustannukset huo-

mioitava laskentavaiheessa. Kustannuksia kertyy kaksivaiheisesta loppusiivouk-

sesta sekä rakennussiivous- ja ylläpitosiivouksista. Kustannuksia aiheuttaa myös 

osastoinnit, ja rakennusmateriaalien suojaaminen sekä rakennusmateriaalien va-

rastoinnit.  
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Esimerkkikohteen vastaavan työnjohtajan mukaan kustannusvaraus ei aivan riittä-

nyt kohteessa. Vastaavan työnjohtajan mukaan loppusiivouksen varaus oli toden-

näköisesti liian pieni, eikä ollut huomioitu P1-puhtausluokan siivouksesta aiheutuvia 

kuluja.  

5.7 P1-Koulutus kohteessa 

Esimerkkikohteessa koulutus toteutettiin sisävalmistusvaiheen alkaessa. Lisäksi 

perehdytyksen yhteydessä käytiin läpi, mitä vaatimuksia kohteeseen tuovat Terve 

Talo -rakentaminen ja P1-puhtausluokan rakentaminen. Toinen koulutus käytiin läpi 

ennen, kun loppusiivouksen ensimmäinen vaihe alkoi. Myös viikkopalavereissa 

muistutettiin P1-puhtausluokan vaatimuksista, sekä rakennusmateriaalien ja tarvik-

keiden varastoinnista sekä suojauksista. 

5.8 Havaitut ongelmat 

Aikataulun laadinta on P1-työmaalle haastavaa. Esimerkkikohteen aikataulutuk-

seen loi haasteita myös vieressä olevan vanhan koulun purkutyömaa. Rakennuksen 

ulkopuoliset suojaukset veivät oman aikansa, ja sovittaminen purkutyömaan kanssa 

uuden koulun ilmanvaihtojärjestelmien toimintakokeet oikeaan aikaan sekä milloin 

on sopiva hetki käyttää ilmanvaihto koneita uuden koulun puolella. 

Esimerkkikohteessa oli ongelmia saada aliurakoitsijoiden työntekijät sitoutumaan 

P1-vaatimuksiin. Isoimpia ongelmakohtia oli omien työpisteiden siivoaminen jät-

teistä, jätteiden lajittelusta, jätteiden vienti pihalle sijaitseville jätelavoille ja loppusii-

vottujen tilojen kunnioittaminen. Tästä johtuen pääurakoitsijan omat työntekijät sii-

vosivat aliurakoitsijoiden jätteitä kohteessa. Lisäksi omien työntekijöiden asen-

teessa siivousta kohtaan havaittiin puutteita. Olisi hyvä käydä keskustelua siivouk-

sen tärkeydestä, ja siivouksen kuulumisesta urakkaan. Ongelmaksi muodostui 

myös esimerkkikohteessa rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden varastointi sisäti-

loissa. Materiaaleja oli liian paljon varastointikapasiteettiin nähden ja tämä aiheutti 

tavaroiden edestakaisin siirtelyn ja vei työaikaa oman työvaiheen suorittamisesta. 

Kohteessa P1-puhtausluokan ja jätehuollon laiminlyönnistä pääurakoitsija sakotti 
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huomautuksien jälkeen aliurakoitsijoita. Loppua kohden puhtauden valvontaa työ-

maalla lisättiin, ja siivouksiin panostettiin enemmän sekä tilojen siisteys parani. 

P1-puhtausluokan työmailla logistiikka on haasteellista, mikäli logistiikka toimii hyvin 

ja tavarat saadaan esimerkiksi täsmätoimituksina työmaille, niin saadaan materiaalit 

asennettua suoraan paikoilleen sekä vältytään ylimääräisiltä suojauksilta, varastoin-

nilta ja siirtelyltä. Esimerkkikohteessa jouduttiin välivarastoimaan väliseinäharkkoja, 

koska runko vaihe oli kiireisimmillään. Väliseinäharkot saatiin kumminkin pidemmän 

päivän päätteeksi nosteltua suoraan oikeille mestoille ja lohkoille toiseen kerrok-

seen. Tämä oli tärkeää sillä, holvin umpeutuessa olisi toimenpiteet ollut huomatta-

vasti aikaa vievää ja kustannuksien kannalta kalliimmat. Logistiikan suunnittelu työ-

maalla on erittäin tärkeää, että työt ja materiaalien siirrot sujuvat suunnitelmien mu-

kaisesti. Esimerkkikohteessa aiheutti vielä erityisjärjestelyjä vanhan koulun ympä-

ristö, koska koulu oli käytössä vielä samaan aikaan, kun uuden koulun rakentami-

nen alkoi. Esimerkkikohteen vastaavan työnjohtajan mukaan osalla urakoitsijoilla 

logistiikka toimi hyvin, ja työmaalle tuotiin vain heti paikalleen menevät tavarat. Ja 

osa urakoitsijoista käytti työmaata edelleen varastona, eikä ymmärtänyt, että jat-

kuva tavaroiden siirtely, jotka ovat tiellä lisää kustannuksia huomattavasti enemmän 

kuin muutama ylimääräinen rahtikulu. 

Työmaalla oli käytössä välivarastointi paikkana jääkiekkokaukalo piha-alueella. Al-

kuun varastointi sujui hyvin, mutta rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden määrän li-

sääntyessä varastointi paikkaan, tämä hankaloitti oikean materiaalin sekä tarvik-

keen löytämistä. Tähän reagoitiin nopeasti ongelman tullessa ilmi tekemällä kartta, 

mitä missäkin kohdassa on. Rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden oikeaoppinen va-

rastoiminen, sekä suojaaminen on tärkeää. Kohteessa välivarastoinnit ja suojaukset 

sujuivat pääsääntöisesti hyvin, ja isommilta materiaalien vahingoilta vältyttiin.  
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6 KEHITYSIDEAT JA YHTEENVETO 

6.1 Kehitysideat 

Tämän opinnäytetyön tekijän mielestä isommissa hankkeissa, joissa on paljon ali-

urakoitsijoita, olisi jätehuoltoon panostettava enemmän. Aliurakkasopimukseen 

voisi lisätä kohdan, jossa aliurakoitsija kustantaa omat jäteastiat ja huolehtisi tyh-

jentämisestä. Oli se sitten lyhytkestoisesta työsuorituksesta tai pidempiaikaisesta 

työstä kyse. Materiaalien varastointiin voisi esimerkiksi vuokrata työkohteen lähis-

töltä välivarastointipaikan, jolloin työmaa-alueella ei tarvitsisi huolehtia välivarastoin-

nista, joka vie aikaa ja rahaa. Hyvä vaihtoehto on myös käyttää varastointitelttaa 

työmaalla, mikäli se on mahdollista, ja nämä varastointipaikat voisi jakaa lohkoittain 

aliurakoitsijoille sekä omille työntekijöille.  

Terve talo ja P1-puhtausluokan kohteissa olisi järkevää nimetä yksi työntekijä, joka 

vastaisi näiden vaatimuksien täyttymistä työmaalla. Työntekijä olisi työnjohtajan 

apuna P1-puhtausluokan sekä Terve Talo kriteereiden valvonnassa, ja huolehtisi 

materiaalien suojaamisesta, varastoinnista, osastointien kunnosta ja yleisestä puh-

taudentasosta. On huolehdittava omasta P1-puhtausluokan ja Terve Talo -kriteerei-

den toteuttamisesta työmaalla hyvin, jotta voidaan näyttää esimerkkiä ali- ja sivu-

urakoitsijoille sekä tarvittaessa sakottaa ali- ja sivu-urakoitsijoita, mikäli P1-vaati-

mukset ei täyty työssä. 

Viimeistelyvaiheessa käytettiin apuna Congridia, johon merkittiin virheet ja puutteet. 

Congridissa pystyy kohdentamaan suoraan esimerkiksi omille työntekijöille tai ali-

urakoitsijoille heidän puutteensa ja virheet. Haasteena tässä oli, että kaikki aliura-

koitsijoiden työnjohtajat olivat joko hyvin vähän käyttäneet sovellusta tai eivät ollen-

kaan. Congridin käyttöohjeet voisi lisätä aliurakkasopimukseen myös, joka helpot-

taisi viimeistelyvaiheessa olevien töiden kuittaamisen tehdyksi ja tätä kautta tiedon 

kulku nopeutuisi.  

Perehdytyksessä voisi huomioida paremmin P1-kohteen vaatimukset. Työmaalla on 

työntekijöitä, jotka eivät välttämättä osaa toteuttaa töitä P1-vaatimuksien mukai-

sesti. Perehdytyksen yhteydessä voisi jakaa lyhyen työnohjeen tai sen voisi liittää 
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aliurakoitsijoiden sopimuksiin ja heidän työnjohtajansa jakaisi omille työntekijöille 

tämän. Näin uudelle työntekijälle saadaan välittömästi perehdytyksen yhteydessä 

käsitys, mitä vaaditaan P1-työmailla. Hyvin toteutettu P1-työmaa säästää loppuvai-

heessa aikaa ja rahaa loppusiivouksissa. 

Isommissa kohteissa voisi panostaa työkoneiden ja välineisiin seuraamalla, missä 

mikäkin kone on. Työkalukontissa voisi olla jokin kuittausmenetelmä, johon kuita-

taan työkone, jota käytetään. Se voisi olla sähköisesti toteutettu tai perinteinen pa-

perilla oleva pohja. Työntekijä, joka tarvitsisi kyseistä työkonetta näkisi suoraan, ke-

nellä työkone on ja näin säästäisi aikaa sillä, ettei tarvitsisi etsiä koko työmaata läpi. 

Tämä saisi luultavasti työntekijät pitämään paremmin huolta yrityksen omista työko-

neista.  

 

6.2 Yhteenveto 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitä vaatimuksia P1-puhtausluokan ja Terve 

Talo -kohteen kriteereitä tuovat yhdessä työmaalle, sekä miten ne saavutetaan työ-

maalla. Työn tarkoituksena oli myös laatia ohjeistus P1-puhtausluokan työmaille, 

joka on kohdennettu työntekijöille. P1-ohjeistuksen voisi jakaa perehdytyksen yh-

teydessä tai aliurakoitsijoille, jotka jakavat sen omille työntekijöilleen. Esimerkki-

kohde toi paljon uusia näkökulmia, ja siellä havaittujen ongelmien pohjalta pohdittiin 

kehitysideoita tuleviin kohteisiin.  

P1-vaatimuksiin sitouttaminen ja valmiiden tilojen kunnioittaminen nousi esille opin-

näytetyötä tehdessä. Pääurakoitsijan on näytettävä itse esimerkkiä, kuinka työt suo-

ritetaan P1-vaatimusten mukaisesti alusta lähtien. Sillä on suuri vaikutus tavoiteta-

soon ja lopputulokseen. Tärkeää on, että jokainen työmaalla työskentelevä tietää 

P1-rakentamisesta. Koulutuksia lisäämällä saadaan työntekijöiden tietoisuuteen pa-

remmin, mitä vaaditaan työmaalla P1-rakentamisessa. Myös sanktioiden käyttöön 

ottaminen kohteessa, mikäli ei noudateta P1-puhtausluokan määrättyjä vaatimuk-

sia. Sillä osoitetaan, että työmaalla noudatetaan P1-vaatimuksia, eikä sallita ohjei-

den laiminlyöntiä. 



42 

 

Tämän opinnäytetyön tekijän mielestä riittävän hyvällä suunnittelulla päästään ase-

tettuihin tavoitteisiin. Ennen kaikkea aikataulutus P1-vaiheeseen on tärkeää. Nyky-

päivän rakentamisessa toteutetaan yhä enemmän P1- ja Terve Talo -ohjeiden mu-

kaisesti hankkeita. Onnistunut kohde tuo kilpailukykyä markkinoilla, ja lisäksi raken-

nuspölyn väheneminen työmaalla parantaa työntekijöiden tehokkuutta.  

Esimerkkikohteesta saatiin paljon uutta tietoa, jossa tämän opinnäytetyön tekijä oli 

työnjohtoharjoittelijana. P1-rakentaminen ei ennestään ollut kovin tuttu käsite. Opin-

näytetyötä tehdessä tuli myös paljon uusia asioita, ja esimerkkikohteesta oli paljon 

apua tässä työssä.  Opinnäytetyössä päästiin hyvin tavoitteisiin. Opinnäytetyön poh-

jalta saaduilla tiedoilla on helpompi lähteä seuraaville P1-puhtausluokan työmaille 

työnjohtoon.  
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LIITTEET 

Liite 1. 

TOIMINTAOHJEET TYÖNTEKIJÖILLE 

P1-puhtausluokan toimintaohjeet 

 

Yleiset ohjeet 

• Pidä ikkunat ja ulko-ovet suljettuina 

• Älä käytä osastoituja tiloja läpikulkuun 

• Pidä osastojen ovet suljettuina 

• Tupakointi sallittu ainoastaan sille merkityllä paikalla 

 

Rakennustarvikkeiden ja materiaalien suojaus/varastointi 

• Varastoi irti lattiasta ja suojaa pölyltä 

• Ulkona varastoi irti maasta ja huolehdi tarvittavat suojaukset 

• Korjaa viipymättä puutteellinen rakennusmateriaalien suojaus huomates-

sasi 

 

Työskentely 

• Lajittele omasta työstä syntyneet jätteet ja vie ne niille tarkoitetuille jäteasti-

oille 

• Käytä kohdepoistoa 

• Työvaiheen päätyttyä, suojaa laite- ja rakenneosat, myös taukojen ajaksi 

• Laastien sekoitus vain sekoitushuoneessa, sekoitusasemassa tai ulkona 

mikäli mahdollista 

 

Loppusiivotut tilat 

• Älä varastoi työvälineitä tai rakennusmateriaaleja 

• Imuroi työpiste ja lajittele jätteet 

• Käytä suojatossuja 

• Mikäli joudut tekemään pölyäviä töitä, kysy lupa P1-tiloista vastaavalta työn-

johtajalta ja käytä kohdepoistoa 

• Loppusiivottujen tilojen läpikulku kielletty 
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Liite 2. 

TOIMINTAOHJEET TYÖNTEKIJÖILLE ENG 

P1 SITE INSTRUCTIONS 

 

General instructions 

• Keep doors and windows closed 

• Do not use partitioned spaces as passageways 

• Keep departmental doors closed 

• Smoking allowed only at designated spots 

 

Storage and protection of materials 

• Store materials off the floor and protection from dust 

• Store materials outdoors off the ground and take care of the necessary pro-

tection 

• Repair inadequate protection of building materials as soon as you notice it 

 

Working 

• Sort all waste resulting from your work and take them to the waste bins in-

tended for them 

• Use exctraction 

• Protect all devices and materials after work and during breaks 

• Mix mortar in the mixing room or use mixing station or outdoors if possible 

 

Final cleaning 

• Do not store tools or building materials 

• Vacuum your workstation and sort the waste 

• Use shoe covers 

• If you have to do dusty work, ask permission from the foreman in charge of 

the P1 facilities and use exctraction 

• Do not use cleaned areas as passageways 
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