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Opinnäytetyön aikana on suoritettu tutkimuksia korjausrakennustyömaalla ja niistä ana-
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on pölynhallinta korjausrakennustyömaalla. Opinnäytetyön toimeksianta-

jana toimii turkulainen rakennusyritys rakennusliike J. Martti & Co Oy. Työnjohtajana toimimisen 

aikana Rakennusliike J. Martti & Co Oy:llä huomattiin työpäällikön sekä muiden työnjohtajien 

kanssa työmaan tarvitsevan ratkaisuja pölynhallinnan suhteen. Työpäällikölle ehdotettiin opti-

moidun sahaus- ja sekoitustilan rakennuttamista työkohteeseen sekä nykyisten pölynhallintame-

netelmien tarkastelua ja työmaan järjestelemistä turvallisen ja terveellisen työympäristön saavut-

tamiseksi. Aihe oli kiinnostava johtuen aiemmasta kokemuksesta pölynhallinnan parissa ja vuo-

sien kokemuksesta asbestipurkutöistä. Kiinnostus aiheeseen kasvoi myös opinnäytetyön etene-

misen myötä. 

Pölynhallinta rakennustyömailla ei ole tehostettua, ja uusien lakien ja määräysten vuoksi yritykset 

yrittävät parantaa toimintatapojaan pölynhallinnan suhteen. Vuoden 2020 alussa tulleet raken-

nusmääräykset ja lait tiukentavat pölynhallintaa rakennustyömailla merkittävästi. Opinnäytetyön 

teko tuli tarpeelliseksi edellä mainittujen tapahtumien johdosta sekä siksi, että työmaan pölynhal-

linnan tehostamiseen ei ehditty käyttää ylimääräistä aikaa resurssien rajallisuuden ja työmaan 

hektisen aikataulun takia. 

Tämän opinnäytetyön teossa pidettiin tärkeimpänä kriteerinä selvittää lakien vaatimia lähtökohtia 

pölynhallintaan. Opinnäytetyössä perehdytään pölynhallintaa tukeviin lakeihin sekä hyväksi ha-

vaittuihin ohjeistuksiin ja menetelmiin. Tähän opinnäytetyöhön on kerätty ajantasaista tietoa pö-

lynhallinnan toteuttamisesta työmailla sekä tietoa uusimmista määräyksistä ja tietoa optimoidun 

sekoitus- ja sahaustilan rakentamisesta. 

Yrityksen tavoitteena on saada työmaalle optimoituja pölynhallintamenetelmiä viihtyvyyden ja ter-

veen työympäristön parantamiseksi. 
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2 PÖLYNHALLINTAA KOSKEVIA LAKEJA JA MÄÄRÄYKSIÄ 

Rakennusteollisuuteen kuuluvat lait ja säädökset ovat jatkuvassa muutos- ja uusiutumistilassa. 

Vanhat lait ja säädökset rakentamiseen sekä työturvallisuuslakiin uudistuvat aina uusien tutki-

musten tullessa julki.  

Rakennustyömaan pölynhallintaa koskevia määräyksiä ja ohjeita antavat muun muassa  

- rakennusmääräyskokoelma 

- valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 

- asbestilaki 

- työturvallisuuslaki  

- työterveyslaitos 

- ratu-kortit. 

2.1 Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 

Työturvallisuuslakiin tehtiin liitteeksi uusi valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran tor-

junnasta (1267/2019), joka määrittää aiemmin listattujen kolmen syöpävaarallisen aineen sijaan 

nyt jo kaksikymmentäkaksi ainetta. Aineilla on potentiaalisesti syöpäsairauksiin vaikuttavia omi-

naisuuksia. Asetuksen tarkoitus on suojella työntekijöitä syöpävaarallisten aineiden haittavaiku-

tuksilta. 

Aiemmin korjausrakennustyömailla on riittänyt pölynhallintatoimenpiteinä muun muassa asbestin 

purkutöiden suorittaminen osastointimenetelmällä ja työmaan yleissiivouksen järjestäminen päi-

vittäin. Uuden asetuksen mukaan pölynhallintaa on nyt suoritettava lähes koko rakentamisen 

ajan. Uusi asetus tuli voimaan 1.1.2020 ja asetus sisältää lisäksi raja-arvoja, jotka muuttuvat vasta 

vuonna 2023. 

 
Asetuksessa 1267/2019 mainitaan tarkasti työnantajan velvoitteet, mutta tätä ase-

tusta tulee soveltaa myös yhteisten rakennustyömaiden rakennuttajiin ja päätoteut-

tajiin. Rakennustyömailla rakennuttajan, päätoteuttajan sekä työnantajien on yh-

dessä ja kunkin omien lainsäädännöllisten velvoitteidensa osalta huolehdittava siitä, 

etteivät työntekijät altistu rakennustyössä esiintyville syöpävaarallisille aineille 
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(esim. kvartsi = kiteinen piidioksidi, puupölyt sekä dieselpakokaasut). (Työsuojelu 

2020c) 

Työnantajan tulee selvittää työntekijöiden mahdolliset altistumiset syöpäsairauden vaaraa aiheut-

taville tekijöille ja perimää vaurioittaville aineille. Työnantajien tulee myös arvioida altistumisen 

aste ja merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. 

Riskien arvioinnissa tulee ottaa huomioon kaikki altistumistavat, altistumisen luonne, altistumisen 

määrä ja kesto. 

Riskien arviointia on päivitettävä jatkuvasti ja pidettävä ajantasalla. Riskien arviointia on tarkas-

teltava erityisesti silloin, kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka voivat lisätä työntekijöiden 

altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja perimää vaurioittaville aineille. 

(1267/2019 3§) 

 

2.1.1  ASA-rekisteri 

Valtioneuvoston asetus määrää työnantajille ilmoitusvelvollisuuden ASA-rekisteriin. ”ASA-rekis-

teri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien re-

kisteri. Rekisteri perustuu lakiin (452/2020) ja Työterveyslaitos on ylläpitänyt sitä vuodesta 1979” 

(TTL 2020. ASA-rekisteri). 

Työnantajan tulee pitää luetteloa altistuvista työntekijöistä sekä ilmoittaa syöpävaarallisille aineille 

altistuneet työntekijät ASA-rekisteriin takautuvasti kerran vuodessa. 

 

Työnantajan on 

- pidettävä omaa luetteloa työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa 

aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista 

- pidettävä luetteloa altistuvista työntekijöistä 

- ilmoitettava altistuneet ASA-rekisteriin takautuvasti kalenterivuosittain. 
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Työnantajan pitämään luetteloon on merkittävä vuosittain ja työosastoittain työn antajaa koskevat 

tiedot, työssä käytetyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet ja tekijät sekä perimää vaurioit-

tavat aineet, niiden käyttömäärät vuosittain. Lisäksi luetteloon on merkittävä aineiden tai tuottei-

den käyttötapa tai muu sille altistumista aiheuttava syy, altistumismäärät, jos käytettävissä on 

mitattua tietoa, sekä työntekijöiden nimet, henkilötunnukset, ammatit ja altistumistiedon peruste. 

(TTL 2020) 

 
Työterveyslaitoksen sivuilta löytää ASA-rekisteriin liittyviä ohjeita sekä ilmoitukseen tarvittavat lo-

makkeet. 

 

2.1.2 Syöpävaaralliset aineet rakennustyömaalla 

Asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 1267/2019, määrittää monia uusia aineita, joilla 

on potentiaalinen syöpävaaraa aiheuttava riski. Asetus määrittää uudet, tutkimuksissa paljastu-

neet, rakennustyömailla esiintyvät, syöpävaaraa aiheuttavat aineet vanhojen rinnalle.  

Asetuksessa ei määritellä yksityiskohtaisesti kaikkia rakennustyömaalla ilmeneviä syöpävaaralli-

sia aineita erikseen. Esimerkiksi tulenkestävät kuidut kattavat asbestin, kivi- ja lasivillan sekä mo-

net muut tulenkestävät kuidut. 

Tarkemman tiedon kaikista syöpävaarallisista aineista antaa ASA-aine luettelo 2020. Luettelo si-

sältää myös lukuisan määrän syöpävaarallisia aineita, joita ei esiinny rakennusalalla. Tästä syystä 

kokemusperäinen, sekä opittu tieto on arvokas resurssi syöpävaaraan liittyvien riskien tunnista-

misessa rakennustyömaalla.  

Yleisimmät rakennustyömailla esiintyvät uudet listaukseen merkityt aineet ovat: 

kovapuupöly 

kromi (VI)-yhdisteet 

tulenkestävät kuidut 

kiteinen piioksidipöly 
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dieselmoottorien pakokaasut 

moottoriöljyt.  

 

2.2 Kvartsi 

Kiteinen piidioksidipöly eli kvartsipöly on syöpävaaraa aiheuttavien aineiden listalla yhtenä mer-

kittävimmistä. Kvartsille altistumista ilmenee erityisesti purku- ja hiontatöissä korjausrakennustyö-

mailla. Kvartsille altistutaan yleisimmin betonin kanssa työskentelyssä.  

 
Kvartsi on merkittävä tekijä rakennuspölyissä, sillä alveolijakeisen kvartsipölyn hen-

gittämisen on todettu olevan yhteydessä useisiin sairauksiin, kuten keuhkosyöpään. 

Tämä keuhkojen alveolialueelle päätyvä hienojakoinen pöly ei laskeudu helposti 

sekä kulkeutuu helposti ilmavirtojen mukana. Kvartsin osalta 1.1.2020 voimaan as-

tunut 8 tunnin sitova raja-arvo on 0,1 mg/m3. (Työsuojelu, 2020c) 

 
Rakennusala työllistää vuosina 2020 ja 2021 keskimäärin noin 200 000 ihmistä, joista noin 50 

000 ihmistä altistuvat kvartsille joka vuosi. Tämä on noin 25 prosenttia koko alan työntekijöistä. 

Tehokkaalla ja optimoiduilla pölynhallintamenetelmillä tätä lukua voidaan pienentää huomatta-

vasti. 

Kvartsille altistumiselle on annettu tarkat raja-arvot, mutta ”koska tämän pitoisuuden alittaminen 

ei poista työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia vaaroja, sisältyy direktiiviin ta-

voite arvon uudelleen tarkastelusta lähivuosina.” (TTL 2020. Kvartsi)  

Sitova raja-arvo 0,1 mg/m3 (8h, alveolijae) voimaan 1.1.2020 on sitova raja-arvo, 

joka ei ole täysin terveysperusteinen. Lisäksi terveysperusteisempi ohjeraja-arvo 

(HTP-arvo) 0,05 mg/m3 (8h, alveolijae) 

 
Altistumisen määrää mitataan työhygieenisissä mittauksissa, mutta tilanteissa 

joissa ”altistusta ei ole arvioitu työhygieenisessä selvityksessä, altistuneiksi ilmoite-

taan, kun työaika on vähintään 20 päivää/vuosi ja altistavaa työtä työpäivästä on 

merkittävä osa (vähint. 2h). (Uuksulainen 2020) 
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2.3 Asbesti 

Asbesti on vanhoissa rakennuksissa käytetty syöpää ja hengitystiesairauksia aiheuttava eriste-

materiaali. Ennen asbestin haittavaikutusten selviämistä, sitä käytettiin 1920-luvun alusta aina 

1990-luvun alkuun asti. Suurimmillaan asbestin käyttö oli 1960- ja 1970-luvulla.  

 
Asbestia käytetään yleisnimenä kaikille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbes-

tilla on paljon hyviä ominaisuuksia, joiden perusteella sitä on käytetty hyvin paljon 

eri rakennusmateriaaleissa. Asbestilla on hyvät palonkesto-ominaisuudet, jonka li-

säksi se toimii myös hyvänä lämmön ja sähköneristeenä, sekä parantaa tilojen 

akustiikkaa huomattavasti. Terveydelle asbesti on erittäin vaarallista ja se aiheut-

taakin suomessa eniten työperäisiä kuolemia. (Työsuojelu, 2020a) 

 
Asbesti ei ole vaarallista hyväkuntoisissa rakenteissa, mutta rikkoutuneet materiaalit saattavat 

levittää asbestipölyä ilmaan. ”Asbesti muuttuu ongelmaksi vasta, kun se poistetaan käytöstä tai 

kun asbestipitoisten rakenteiden kunto huonontuu. Käytöstä poistettaessa kaikki asbestilaadut 

luokitellaan ongelmajätteiksi. (Ympäristöhallinto, 2016. Asbesti) 

Asbestipölyn hengittäminen on vaarallista sen aiheuttaessa keuhkosyöpää, asbestoosia ja me-

sotelioomaa eli keuhkokalvon ja vatsakalvon syöpää. Asbesti aiheuttaa myös monia muita 

keuhko- ja hengitystiesairauksia. Asbestin tekee erittäin vaaralliseksi kuitujen tartuntaominaisuu-

det sekä niiden koko. Asbestikuidut ovat niin pieniä, ettei niitä näe paljaalla silmällä. Kuituja ei 

voida tunnistaa myöskään hajun perusteella. 

Asbestin joutuessa keuhkoihin se tarttuu keuhkojen seinämiin kiinni ja aiheuttaa jatkuvaa ärsy-

tystä solutasolla (kuva 1). Asbestikuiduille altistuminen voi aiheuttaa 10–30 vuoden kuluttua altis-

tumisen alkamisesta muun muassa asbestoosia, keuhkosyöpää ja keuhkopussin sairauksia. Tu-

pakointi yhdistettynä asbestialtistumiseen nostaa keuhkosyövän riskiä viisikymmenkertaiseksi 

verrattuna altistumattomaan, tupakoimattomaan henkilöön. 
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Kuva 1. Asbestikuitu mikroskoopilla (Geology, Geophysics, and Geochemistry Science Center, 

GGGSC, 2006). 

 

2.3.1 Luvanvaraisuus 

Asbestilainsäädäntö määrittää tarkkaan asbestityön luvanvaraisuuden. Asbestityölle on asetettu 

tarkempia vaatimuksia poiketen normaalin pölynhallinnan toteutuksesta.  

 
Asbestipurkutyöhön saa käyttää vain sellaista työntekijää, jolla on vaadittu päte-

vyys, ja joka on rekisteröity 12 §:ssä tarkoitettuun asbestipurkutyöhön pätevistä hen-

kilöistä pidettävään rekisteriin. Pätevyysvaatimuksena asbestipurkutyöntekijällä on 

soveltuva ammattitutkinto tai sen osa. (Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista 

vaatimuksista 22.5.2015/684, 2§) 

Lupaa ei kuitenkaan tarvita lyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yhteydessä ei käsi-

tellä murenevia asbestimateriaaleja, hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien 

materiaalien kapselointiin tai päällystämiseen tai asbestikartoitukseen ja muuhun 

näytteiden ottoon. (684/2015, 3§) 
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Asbestipurkutyörikkomisesta tuomitaan yleensä sakkoihin, ellei muualla laissa säädetä ankaram-

paa rangaistusta. Rangaistuksen suuruuteen voi vaikuttaa sen vakavuus ja millaista vaaraa toi-

minta tuottaa ulkopuolisille henkilöille. Yritysten kohdalla lain rikkominen voi johtaa esimerkiksi 

toimiluvan menetykseen. 

 

2.3.2 Purkumenetelmät 

Osastointimenetelmällä tarkoitetaan työkohteen eristämistä muusta tilasta. Osastointimenetel-

mällä purettava työkohde rajataan suojaseinin, ettei asbestipöly pääse leviämään ympäröiviin ti-

loihin. Osastoon käynti tapahtuu kolmiosaisen sulkutunnelin avulla. Altistumisalue on lisäksi eris-

tettävä ilmastollisesti vähintään -5 pascalin (Pa) ja krokidoliittia purettaessa vähintään -10 pasca-

lin paine-erolla. Paine-eron pysyvyyttä seurataan paine-ero loggereilla, jotka rekisteröivät paineen 

ja hälyttävät raja-arvojen alittumisesta altistumisalueella (Laki eräistä asbestipurkutyötä koske-

vista vaatimuksista 684/2015, 13§) 

”Osastointimenetelmä on asbestipurkutyön päämenetelmä. Se on myös suojauksen minimitaso, 

ellei hankeasiakirjoissa ole osoitettu, että jokin muu menettely on riittävä, tai ellei hankkeelle ole 

määritelty tarkempia vaatimuksia.” (Mäkelä 2019, 20) 

Sulkutunneli toimii nimensä mukaisesti erillisenä sulkuna, jonka tarkoitus on toteuttaa kulku osas-

toituun kohteeseen ja samalla estää pölyn kulkeutuminen osastosta ulos. Sulkutunnelin suunnit-

telussa ja rakennuksessa on huomioitu niin kutsuttu vuotosuoja, jonka tarkoitus on ehkäistä pölyn 

kulkeutumista osaston ulkopuolelle mahdollisen ylipaineen vuoksi. Sulkutunnelin läpi kulkeminen 

tapahtuu vaiheittain (kuva 2). 
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Kuva 2. Osastointi (Laine & Heinoo, 2002. 6)  

 

Alipaine Osastoinnin paine-eron tulee olla vähintään -5 pascalia (Pa) 

ja krokidoliittia purettaessa vähintään -10 Pa. 

Kohdepoisto ja sen määräykset Vuoden 2016 alussa tulleen uuden asbestilain mukaan 

kaikki asbestin kohdepoistomenetelmät ovat kielletty, pois 

luettuna Finnflex-laattojen ja asbestipitoisen mustan bitumi-

liiman kohdepoisto porraskäytävistä, silloin kun lattiatasoite 

ei sisällä asbestia. 

Ilmamittaus Ilmanpuhtaus varmistetaan ilmanäytteillä. Ilma näyte-

pumppu imee siihen liitettävän ilmanäytekapselin läpi ilmaa 

kohteesta ja mahdolliset epäpuhtaudet tarttuvat kapselin si-

sällä olevaan kalvoon. Ilmanäyte analysoidaan laboratori-

ossa mikroskoopilla.  
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2.3.3 Asbestityöstä vaadittavat dokumentit 

Asbestityöstä vaadittavien dokumenttien selvityksessä on konsultoitu aluehallintovirastoa sekä 

Asbestmen Oy:n työnjohtoa. Konsultoinnin tuloksista on koottu listaus, millaisia dokumentteja 

pääurakoitsija voi vaatia asbestitöitä suorittavalta aliurakoitsijalta, sekä mitä dokumentteja asbes-

tiurakoitsijan tulee toimittaa työmaalle ennen purkutöiden aloitusta. Vaaditut asiakirjat ovat 

 

- asbestikartoitus 

- purkutyön ennakkoilmoitus 

- työturvallisuussuunnitelma 

- ilmanäyteanalyysi 

- paine-eron seurantakaavio 

- todistus jätteen loppusijoituksesta. 

 

Opinnäytetyössä liitteenä 1 oleva dokumentti ”Vaaditut dokumentit asbestipurkutöistä” antaa tar-

kemman selostuksen vaadituista dokumenteista sekä mitä kyseisten dokumenttien tulee sisältää.  
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3 PÖLYLTÄ SUOJAUTUMINEN 

Tässä luvussa käsitellään pölynhallintaan vaadittavia henkilökohtaisia hengityssuojaimia. Tässä 

luvussa ei käsitellä muita työturvallisuutta parantavien suojainten käyttöä. Tämä luku on suun-

nattu tukemaan opinnäytetyön aihetta, jonka takia muut suojaimet on poisluettu, joko osittain tai 

kokonaan. 

Henkilökohtaiset suojaimet ovat ensiarvollisen tärkeitä työterveyden kannalta. Hengityssuojainten 

käyttö ehkäisee pölykeuhkon syntymistä ja sairastumista muun muassa silikoosiin. 

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työn 

teossa on otettava vähemmän haitalliset työmenetelmät käyttöön ja työntekijöille on hankittava 

henkilösuojaimet altistumisen vähentämiseksi, jos työn vaaratekijöitä ei pystytä poistamaan 

muilla toimenpiteillä. (TTL, 2020). Valtioneuvoston päätöksen 1407/1993 mukaan hengityssuo-

jainten valinnassa tulee ottaa myös huomioon työntekijän terveyden tila. 

 
Työterveyshuolto toimii hengityssuojainten valintojen kanssa kriittisessä roolissa. Astmaatikoille 

ja hengitystiensairauksista kärsiville väärien suojaimien käyttö saattaa aiheuttaa vakavia oireita. 

Henkilöille, joilla on hengitysvaikeuksia ei tule antaa hengitystä liikaa kuormittavia suojaimia, vaan 

valita esimerkiksi puhaltimella toimiva suodatinsuojain tai hengitykseen reagoiva puhaltimella va-

rustettu suodatinsuojain, joka puhaltaa kasvoille ilmaa ainoastaan sisään hengittäessä. Suojai-

men käyttäjä ei siis joudu hengittämään tulevaa ilmavirtausta vastaan. 

3.1 Hengityssuojaimien valinta 

Työmaalla käytetään myös FFP2 ja FFP3 luokan hengityssuojaimia, niiden tehon ollessa riittävä 

pölyltä suojautumiseen. FFP2 on yleensä työmaan minimivaatimus pölyltä suojautumiseen 

FFP1-luokan hengityssuojaimet suojaavat suojaimen käyttäjää lähinnä näkyviltä hiukkasilta, ku-

ten pölyltä ja sahausjätteeltä. FFP1-luokan hengityssuojaimet eivät siten ole optimaalisia raken-

nusalalla työskentelyyn. 

FFP2-luokan hengityssuojaimet suojaavat suojaimen käyttäjää P1-luokassa mainittujen asioiden 

lisäksi terveydelle vaarallisilta kiinteiltä ja nestemmäisiltä hiukkasilta, kuten siitepölyltä ja 
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katupölyltä. FFP-luokan hengityssuojain on yleensä minimivaatimuksena korjausrakennustyö-

mailla tapahtuvissa pölyävissä työvaiheissa. FFP2-luokan suojain suodattaa vähintään 94 % il-

man epäpuhtauksista. 

FFP3-luokan hengityssuojaimet (kuva 3) antavat parhaan suojaustason edellä mainituista hengi-

tyssuojaimista. Ne suojaavat käyttäjää P1- ja P2-luokan lisäksi myrkyllisiltä pölyiltä, kuten esimer-

kiksi homepölyltä. (Syrjänen, 2021. Allergia- iho- ja astmaliitto) 

 

Suodattimien valinta ja käyttö edellyttää, että työmaalla on tehty riskikartoitus. Epä-

puhtaudet on tunnistettava ja niiden pitoisuudet mitattava. Tarvittava suojausker-

roin, suojain ja suodatintyyppi määritetään arvioimalla haitallisten aineiden ominai-

suudet, käyttäjän tarpeet, työn luonne ja työpaikan olosuhteet. (ETRA, 2020. Työ-

turvallisuustiedotteet 2019 – 2020) 

 

 

 

Kuva 3. FFP-luokan hengityssuojaimet (Kainuun Sote 2020).  
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Taulukossa 1 on lueteltuna hiukkassuodattimia ja niiden erilaisia tehoja. 

 

Taulukko 1. PRO2000-suodattimien ominaisuuksia (Scott safety 2011). 

Hiukkassuodattimien teho EN 143 

 

Luokka Kapasiteetti 

Maksimi sallittu hiukkasten lä-
päisy-% Suojauskerroin 1) 

 

Natriumkloridi Parafiiniöljy  

P1 
Pienitehoinen (karkeat ja 

vähemmän vaaralliset 
kiinteät hiukkaset) 

20% 20% 4 x HTP-arvo 

 

 

 

P2 
Keskitehoinen (kiinteät ja 

nestemäiset haitalliset 
hiukkaset) 

6% 6% 

Puolinaamarilla 10 
x HTP-arvo Koko-

naamarilla 15 x 
HTP-arvo 

 

 

 

P3 

Suuritehoinen (kiinteät, 
nestemäiset vaaralliset 

hiukkaset, mm. mikro-or-
ganismit ja radioaktiiviset 

hiukkaset) 

0.05% 0.05% 

Puolinaamarilla 30 
x HTP-arvo Koko-
naamarilla 400 x 

HTP-arvo 

 

 

 

 

 
 

Oheinen Taulukko 1 tarjoaa tietoa hiukkasuodattimien tehosta. Suodattavia suojaimia, joita ei ole 

varustettu puhaltimilla, ei tule valita fyysisesti kuormittavaan, kuumaan tai pitkäkestoiseen työhön. 

 

3.2 Siisteys 

Työmaan yleisen siisteystason tulee perustua siihen annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin. Työ-

maalla tulee noudattaa hyväksi havaittuja siivous tapoja. Työmaan pölyn siivoamisen tulee tapah-

tua esimerkiksi imuroimalla, ei harjaamalla, sen nostaessa pölyä tarpeettomasti hengitysilmaan. 

(Säteri J. Pölytön työmaa)  
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Työmaan järjestyksen tulee olla kunnossa. Työmaan järjestystä ja siisteystasoa voidaan valvoa 

esimerkiksi TR-mittauksilla. Hyvään järjestykseen kuuluu, että työpaikalla olevat käytävät, ulos-

käynnit, kulkutiet ja työskentelytasot ovat esteettömiä ja turvallisia. Tavaroiden kuljetu, varastointi 

ja järjestely tulee myös järjestää hyvin. Työvälineet, laitteet ja jätteet tulee sijoittaa niille varatuille 

paikoille. 

Huono järjestys on usein osasyy vaaratilanteissa ja työtapaturmissa. Hyvä järjestys pienentää 

riskiä esimerkiksi työtapaturmiin ja se myös keventää tavaroiden siirtotöitä, koska siirtoon tarkoi-

tettuja työkaluja, kuten nokkakärryjä, on helpompi käyttää. 

Työkohteen siisteys parantaa myös huomattavasti kohteen sisäilmaa. Siisteys kasvattaa myös 

viihtyvyyttä työpaikalla ja parantaa motivaatiota työntekoon. Järjestystä ja siisteyttä on myös yllä-

pidettävä työmaan sosiaalitiloissa. 

Tilojen siivous on järjestettävä siten, ettei siivoustöistä aiheudu vaaraa työntekijöille. Siivous täy-

tyy tarvittaessa järjestää työpaikan normaalin työajan ulkopuolella. Siivoukseen erikoistuneet 

työntekijät tulee myös perehdyttää huolellisesti työmaan olosuhteisiin, oikeaoppisiin työtapoihin 

sekä kemikaaliturvallisuuteen. (Työsuojelu, 2020b.) 

Rakennustyömailla siivous on kriittinen osa työmaan kokonaispölynhallintaa. Siivoustyöt tulisi jär-

jestää vähintään 2–3 kertaa viikossa, mutta yleensä ne järjestetään päivittäin tarpeen niin vaa-

tiessa. 

 

3.3 Pölyämätön purkutyö 

Pölyämätön purkutyö tarkoittaa pölynhallintaa työvaiheen aikana pölyn leviämisen estämiseksi. 

”Pöly on poistettava ilmastoinnilla, kohdepoistolla tai muulla tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. 

Tarvittaessa pölyn leviäminen on estettävä käyttämällä rakennustyön aikaisia suojaseiniä. Pöly 

on siivottava riittävän usein työtiloista.” (Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 

23.6.1994/629, 44. §.) 

Ympäristöministeriön asetus (1009/2017) uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 

kiteyttää yksinkertaisuudessaan sisäilman vaatimukset. ”Sisäilmassa ei saa esiintyä terveydelle 
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haitallisessa määrin hiukkasmaisia epäpuhtauksia, fysikaalisia, kemiallisia tai mikrobiologisia te-

kijöitä eikä viihtyisyyttä jatkuvasti heikentäviä hajuja.” 

 

Pölyntorjunnan tavoitteiden saavuttamiseksi on käytettävissä viisi pääkeinoa (Ratu TT 9.11, 

2013, 3) 

 

1. Estää pölyn syntyminen mahdollisimman hyvin. 

2. Vähentää syntyvän pölyn määrää. 

3. Rajoittaa syntyneen pölyn leviämistä. 

4. Siivota tilat säännöllisesti hyvillä menetelmillä. 

5. Käyttää henkilökohtaisia suojaimia. 

 

3.4 Pölynhallintamenetelmät 

Tässä luvussa käsitellään rakennustyömailla käytettäviä pölynhallintamenetelmiä. Pölynhallinta-

menetelmiin luetaan kuuluvaksi osastointimenetelmät ja kohdepoistomenetelmät. Siivous ja hen-

gityssuojainten oikeaoppinen käyttö ovat myös tärkeitä pölynhallintamenetelmiä.  

 

3.4.1 Osastointimenetelmät 

Osastointimenetelmä perustuu pölyävän työkohteen suojaamiseen siten, ettei pöly pääse leviä-

mään työkohteen ulkopuolelle. Osastointi suoritetaan rakentamalla suojaseiniä leviämisen eh-

käisyksi. Tarvittaessa työkohde varustetaan alipaineistajalla, joka poistaa pölyn huoneilmasta. 

Kyseistä menetelmää käytetään myös laajemmalla toteutuksella asbestipurkutöissä. 
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Suojaseinät voidaan tehdä esimerkiksi teippaamalla muovikalvo olemassa oleviin 

rakenteisiin, pingoittamalla muovi puurimoilla katon ja lattian väliin tai rakentamalla 

pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut seinät puurungon ja -levyjen avulla. Kaikissa me-

netelmissä on tärkeätä, että seinien liitokset sekä putket ja muut läpiviennit tiiviste-

tään huolellisesti teipillä tai saumanauhoilla. Kulkuaukot voidaan tehdä erilaisilla 

muovi- tai muovilevyovilla. Mikäli on vaarana, että suojaseinän kulkuaukosta pää-

see liikaa pölyä korjattavan tilan viereiseen tilaan, on rakennettava kahdesta ovesta 

koostuva sulkutila (asbesti- ja mikrobipurkutöissä kolmiosainen.) (Ratu TT 9.11, 

2013, 6) 

Alipaineistus- ja kohdepoistolaitteiston sekä osastoinnin kunto ja toimivuus tarkiste-

taan päivittäin.  

Suodattimet on tarkistettava säännöllisesti ja vaihdettava tarvittaessa laitevalmista-

jan ohjeiden mukaisesti. Vaihtoväli riippuu käyttöolosuhteista ja suodattimesta. 

Etenkin HEPA-suodattimien pinta-alat vaihtelevat huomattavasti valmistajasta ja 

suodatintyypistä riippuen.  

Seuraavien aikamäärien tarkoitus on antaa käsitys vaihtovälin suuruusluokasta, ei-

vätkä ne siis ole ohjeellisia vaihtovälejä. Keskimääräiset suodattimien vaihtovälit: 

esisuodattimet joka toinen päivä, hienosuodatin 1-4 viikon välein ja HEPAsuodatin 

1-3 kuukauden välein. (Ratu TT 9.11, 2013, 6) 

 

Osastoituun tilaan käynti tapahtuu läpällä varustetun oven kautta. Oven läppä on kaksiosainen, 

joista toinen on asennettu oviaukon ulkopuolelle edesauttaakseen kohteen alipaineistusta, ja toi-

nen on asennettu osastoidun kohteen sisäpuolelle ehkäistäkseen mahdollisen ylipaineen aiheut-

tama vuoto ympäröiviin tiloihin.  

 

3.4.2 Kohdepoistomenetelmät 

Kohdepoisto on hetkellisen pölyävän työvaiheen pölynhallinnan tehostamista. Erinäiset työkoneet 

ja laitteet varustetaan imurilla, joka poistaa työvaiheesta syntyvän pölyn ennen niiden leviämistä 
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työntekijän hengitysvyöhykkeelle. Tätä menetelmää kutsutaan kohdepoistoksi. Kohdepoistoa 

käytetään rakennustyömaalla esimerkiksi pöytäsirkkeleissä, laastin sekoituksessa, hionnassa ja 

monissa muissa pölyä hetkellisesti aiheuttavissa vaiheissa. (Ratu TT 9.11, 2013, 8.) 

 
Työmaalla olevat sahat ja suurin osa työkoneista on varustettu jo valmiiksi imuriin sopivalla koh-

depoistoadapterilla pölynhallinnan tukemiseksi ja pölyn leviämisen ehkäisemiseksi.  

 

3.5 Perehdytys 

Työntekijöiden huolellinen perehdytys toimii osaltaan myös pölynhallinnan tukena. Opinnäytetyön 

aikana toimeksiantajalle tehtiin myös perehdytyksen lisäliite (liite 4), johon kerättiin tietoa pereh-

dytykseen sisällytettävästä tiedoista koskien pölynhallintaa. 

Rakennustyöntekijöitä työmaahan ja työhön perehdytettäessä tulee käsitellä pölyntorjunnasta 

seuraavat asiat 

- pölyävät työvaiheet ja työt sekä syntyvät pölyt ja niiden haitallisuus 

- käytettävät pölyntorjuntamenetelmät  

- laitteiden oikea käyttö ja toimintakunnosta huolehtiminen 

- menettelytavat: osastoivien seinien tiiveydestä huolehtiminen, kulkuaukkojen ja 

sulkutilojen sulkeminen, vaatteiden puhdistus, olosuhteet, jolloin tuulettaminen sal-

littua, ei harjasiivousta, jne. 

- henkilökohtaisten suojaimien, erityisesti hengityksensuojaimien käyttö ja huolto 

- työntekijän velvollisuus ilmoittaa havaitut viat ja puutteet esimiehelle 

(Ratu TT 9.11, 2013, 5) 

 

Työntekijät tulee perehdyttää työhön, työkohteeseen sekä sen olosuhteisiin. Perehdytyksessä tu-

lee myös mainita työkohteen välittömässä läheisyydessä olevista töistä. Työntekijä 
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perehdytetään myös työturvallisuustoimiin, nousuteiden, nostolaitteiden ja henkilönostimien käyt-

töön. (Ratu 0406, 2012. Piikkaus ja paikkaus) 

 

Tarkistetaan henkilökohtaisten suojavarusteiden saatavuus ja varmistetaan niiden 

käyttö. Rakennustyömaalla käytetään kypärää, työolosuhteiden edellyttämiä sil-

miensuojaimia ja huomiovaatetusta. Koneellinen työstö vaatii lisäksi kuulonsuo-

jaimia. Piikkauksessa- ja timanttiporauksessa ja -sahauksessa käytetään soveltu-

vaa kasvojensuojainta, vahvaa työvaatetusta ja tukevia työkenkiä. (Työturvallisuus-

laki 23.8.2002/738) 

 

Perehdytyksen aikana informoidaan myös missä, miten, ja milloin hengityssuojaimia tulee käyt-

tää. Opastetaan työntekijöitä työmaalla käytettävien pölyntorjuntamenetelmien käyttöön ja ohjeis-

tetaan työntekijöitä ilmoittamaan ongelmatilanteista, puutteista ja laitteistojen väärinkäytöstä. 
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4  SAHAUS- JA SEKOITUSTILAT TYÖKOHTEESSA 

Sahaus- ja sekoitustilat ovat työmaalla toimiva erillinen osastointi, jonka sisällä suoritetaan työ-

maalla tapahtuvat sahaus- ja sekoitustyöt. Osastoimalla ja alipaineistamalla sahaus- ja sekoitus-

tilat, voidaan estää pölyävistä työvaiheista syntyvän pölyn leviäminen osaston ulkopuolelle. Kun 

tila on osastoitu, pidetään se alipaineisena poistamalla pölypitoinen ilma suodattimilla varustetun 

alipaineistajan avulla. Sahaus- ja sekoitustila toimii siten myös muiden pölynhallintaa vaativien 

työvaiheiden tukena. Sahaus- ja sekoitustilaan käynti tapahtuu läpällä varustetun oven kautta. 

Sahaus ja sekoitustilojen ilmanvaihto on suunniteltu toimivan mekaanisesti. Tilan ilmanvaihdon 

riittävyys on esitetty taulukossa huoneen tilavuuden mukaan. Taulukossa 2 kerrotaan suositelta-

van laitteiston minimiteho tehostetun pölynhallinnan tueksi. Taulukon arvot on laskettu käyttäen 

hyväksi asbestipurkuun määrättyjä ilmanvaihdon kriteerejä. 

  

Alipaineistuslaitteiston imutehon ja alipaineen tulee olla riittäviä ja laitteisto tulee 

muutenkin mitoittaa siten, että osaston ilma vaihtuu kuusi kertaa tunnissa tai puh-

tailla suodattimilla varustetun alipaineistuslaitteiston ilmavirrasta arvioituna kymme-

nen kertaa tunnissa. (Työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä asbestipurku-

työssä käytettävistä menetelmistä ja laitteista, 231/1990, 4§) 

 

Alipaineistajien valmistajat ilmoittavat tavanomaisesti laitteiston keskimääräisen ilmanvaihdon te-

hon jo laitteen nimessä. Esimerkkinä voidaan mainita kohteeseen vuokrattu STRONG 600 – ali-

paineistaja, joka poistaa ilmaa kohteesta keskimäärin 600 m3/h.  

Poistoilma suodatetaan alipaineistajan suodattimien läpi ja johdetaan ilmansiirtoletkuilla osaston 

ulkopuolelle, yleensä ulos. Huoneilmaan tulee tuoda myös korvausilmaa. Korvausilma tulee ottaa 

puhtaasta tilasta tai vaihtoehtoisesti käyttää korvausilmana ulkoilmaa.  

 

Osastoidun tilan tulisi olla 5 – 15 Pa alipaineinen. Liian suuri alipaine voi rikkoa suo-

jaseinien tiivistyksiä, estää ovien aukeamista ja mm. haitata rakennuksen ilmanvaih-

tojärjestelmän toimintaa. (Ratu TT 9.11, 2013, s.6) 
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Taulukko 2. Ilmanvaihtotaulukko. 

 

 

ILMANVAIHTOTAULUKKO 

 
Huoneen tila-

vuus (m3) 
Ilmanvaihtuvuus. 

min. (m3/h) 
ilmanvaihtuvuus. 

Max. (m3/h) 
Korvaus-

ilma (m3/h 
korvausilma 

l/s 
 

10 60 100 20 5.55556 
 

20 120 200 40 11.11112 
 

30 180 300 60 16.66668 
 

40 240 400 80 22.22224 
 

50 300 500 100 27.7778 
 

60 360 600 120 33.33336 
 

70 420 700 140 38.88892 
 

80 480 800 160 44.44448 
 

90 540 900 180 50.00004 
 

100 600 1000 200 55.5556 
 

200 1200 2000 400 111.1112 
 

300 1800 3000 600 166.6668 
 

400 2400 4000 800 222.2224 
 

500 3000 5000 1000 277.778 
 

600 3600 6000 1200 333.3336 
 

700 4200 7000 1400 388.8892 
 

800 4800 8000 1600 444.4448 
 

900 5400 9000 1800 500.0004 
 

1000 6000 10000 2000 555.556 
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5 CASE-KOHTEEN PÖLYNHALLINTA 

Tässä luvussa käsitellään Jaaninalueen korjausrakennustyömaalle rakennettua sekoitus- ja sa-

haustilaa. Sekoitus- ja sahaustilan rakentaminen tuli ajankohtaiseksi linjasaneeraustyömaalla val-

litsevan laajan pölynhallintaongelman takia. Työmaan kellaritiloissa suoritettiin kaikki sahaus- ja 

sekoitustyöt, mutta aluetta ei rajattu erikseen pölynhallintaan sopivaksi töiden lyhytkestoisuuden 

takia. Toimeksiantajalla oli tavoitteena terveellinen ja viihtyisä työmaa, joten optimoitu sahaus- ja 

sekoitustila tuli ajankohtaiseksi. Opinnäytetyön tavoite oli kerätä ajantasaista ja hyödyllistä tietoa 

optimoidun tilan rakentamista varten ja samalla hyödyntää lakien ja annettujen ohjeistuksien mää-

räämiä asioita sen toteuttamiseen. 

Sahaus- ja sekoitustilan suunnittelu alkoi sopivan tilan etsinnällä. Kellaritiloista oli purettu jo häk-

kikellarit, joten ne toimivat hyvänä kohteena optimoidulle tilalle. Sekoitus- ja sahaustilan valin-

nassa otettiin huomioon, että huoneessa sijaitsee myös toinen ovi, jota kautta tilassa käytettävä 

materiaali kuljetetaan kohteeseen, ja että vastaavanlainen tila löytyisi myös seuraavista työn alle 

tulevista kerrostaloista.  

Huoneen tilavuus oli 52 m3. Ideaalinen alipaineistajan teho kohteeseen olisi ollut 500 m3, mutta 

valitsimme STRONG  600 m3 alipaineistajan kohteeseen vuokraamon sen hetkisen rajoitetun va-

likoiman takia. Alipaineistajan koko määritettiin taulukon 2. mukaan. 

Työmaan sahaus- ja sekoitustilassa tulee toimimaan Collomixin kohdepoistolla varustettu pakko-

sekoitin sekoitustöitä varten. Sekoitin on varustettu kannella, johon on integroitu imurille tarkoi-

tettu adapteri. Kansi on varustettu tunnistimella, jonka takia kannen on oltava alhaalla sekoittimen 

toimimiseksi. Sekoitin ja imuri ovat rinnakkain kytkettyjä toisiinsa siten, ettei sekoitinta voi käyttää 

ilman vaadittua kohdepoistoa. 

Työmaalla kokeiltiin myös Consairin kohdepoistoon tarkoitettua ilmanpuhdistinta, joka asetettiin 

pakkosekoittimen viereen pölynhallinnan tehostamiseksi. Vaikka kohdepoistaja oli tehokas ja toi-

miva, se ei soveltunut riittävän hyvin kannelliseen pakkosekoittimeen. Ilmanpuhdistimen käyttö 

suoraan työkohteessa olisi ollut toimivampi ratkaisu, mutta työvaiheiden lyhytkestoisuuden ja il-

manpuhdistimen taloudellisten vaikutusten takia se ei soveltunut nopeatempoiseen linjasanee-

raukseen. Tästä syystä työkohteeseen oli välttämättömyys saada kunnolliset sekoitus- ja sahaus-

tilat 
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5.1 Tutkimukset 

Sopivan tilan löydyttyä työkohteessa aloitettiin tutkimukset. Tutkimusten tarkoitus oli luoda opti-

moitu ratkaisu korjausrakennustyömaan käyttöön, jonka takia sekoitus- ja sahaustilojen kokoa 

vastaava tila tuli löytyä myös työmaan seuraavista kerrostaloista. Tutkimuksen aikana potentiaa-

linen tila rajattiin ja tilaan pyrittiin luomaan -5 pascalin (Pa) ja -15 Pa:n välinen paine-ero pölyn-

hallinnan tehostukseksi. 

STRONG  600 – alipaineistajan asennuksen, ja osastoinnin kulkuaukon rakentamisen jälkeen 

tilaan kytkettiin MIRAN DL–P1 dataloggeri valvomaan kehittyvää alipainetta. Dataloggeri mittaa 

tehdyn osastoinnin ja sen ulkopuolisen tilan välistä paine-eroa, kertoen reaaliaikaisesti osastoin-

nissa olevan paineen. Dataloggerissa on myös hälytysominaisuus, joka saa laitteen tuottamaan 

välkkyvää, kirkasta, punaista valoa, kun hälytyksen raja-arvot alittuvat. Minimiarvon dataloggerin 

hälytykselle voi määrittää itse. 

Kohteessa käytetty dataloggeri oli etäluettava, joten se lähetti jatkuvasti informaatiota datan luke-

miseen käytettävälle ohjelmistolle. Dataloggerissa toimivan näytön ansiosta tutkimus oli helppo 

suorittaa reaaliaikaisena. Dataloggeri luo mitatusta paine-erosta käyrän (liite 2), jonka avulla ali-

paineeseen vaikuttavia tilanteita voi tarkastella jälkikäteen. 

Sekoitus- ja sahaustilan tutkimukseen käytettyä laitteistoa ei muutettu tutkimuksen aikana, vaan 

ainoana muutoksena otettiin huomioon kulku sekoitustilaan. Kulku sekoitustilaan on yksi kriitti-

simmistä käytännön asioista, joka vaikuttaa sekoituskopin toimivuuteen. Tutkimuksessa kokeiltiin 

kahta eri vaihtoehtoa ja verrattiin niiden antamia tuloksia optimoidun sekoituskopin tueksi. 
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5.1.1 Ensimmäinen testi 

Sahaus- ja sekoitustilassa kokeiltiin ensin yleisintä läppämallista oviaukkoa (kuva 4). Paine-ero 

kohteessa oli aloittaessa -22,9 Pascalia (Pa). Paine-eron suuruuden takia korvausilma aukko teh-

tiin hallitusti samalla seuraten paine-eroa. Paine-ero tiputettiin hallitusti -15 Pa:n ja -5 Pa:n välille. 

 

 

Kuva 4, Läppämallinen oviaukko. 
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Testin aikana sekoitus- ja sahaustilan läppä avattiin kaksi kertaa noin viiden sekunnin ajaksi an-

taen alipaineen pudota hieman alle -1 Pa:n, matkien kohteeseen kulkua ja ulostuloa. Paine-erojen 

lyhytaikaisuuden vuoksi loggeri (kuva 5) ei merkinnyt heittoja raporttiinsa, eikä raporttiin siten tul-

lut huomattavia muutoksia.  

 

 

Kuva 5. MIRAN DL – P1 Dataloggeri käytössä. 
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5.1.2 Toinen testi 

Seuraavaksi kokeilimme kulun kannalta optimoitua oviaukkoa (kuva 6), joka teoreettisesti pitäisi 

alipainetta, antaisi lävitseen korvausilmaa kohteeseen ja samalla takaisi helpon kulun tilojen vä-

lillä. Paine-ero kohteessa -7.2 Pa. 

 

Kuva 6. Havainnekuva kohteessa kokeillusta toisesta ovimallista  

Testin aikana ovi avattiin kolme kertaa matkien kohteeseen kulkua ja ulostuloa. Häirinnän aikana 

kohteen alipaine laski sisään mennessä -3,2 Pa:n lukemiin hiljalleen ja ulos tullessa laski vielä -

1,6 Pa:n lukemiin. Ulostulon ja hetken tutkimisen jälkeen oviaukon asentoa korjattiin ja paine-ero 

saatiin kasvamaan -7 Pa:n lukemaan. Kulkuaukkoa häirittiin vielä kerran, jolloin sen paine putosi 

-0,3 Pa:n lukemiin oviaukon auki jäämisen vuoksi.  
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Tutkimuksen aikana havaittiin, että oviaukon materiaalina käytetty muovi ei soveltunut riittävän 

hyvin käyttötarkoitukseensa. Muovin pehmeyden vuoksi se ei palautunut oletetusti, jonka takia 

limittäin olevat läpät olisi pitänyt aina asetella kulun jälkeen paremmin alipaineongelman korjaa-

miseksi.  

Vaikka uusi läppämalli oli teoreettisesti toimiva alipaineen ja kulun helppouden vuoksi, oli se huo-

mattavasti työläämpi rakentaa, ja kulun jälkeen sitä tulisi aina oikaista sen oikeaoppisen toiminnan 

takaamiseksi. Läpän täydellinen toimivuus vaatisi vahvempaa materiaalia edesauttaakseen sen 

palautumista. Työmaan rajallisten resurssien takia vahvemman muovin käyttäminen ei ollut mah-

dollista, joten sekoitus- ja sahaustilan oviaukoksi jäi käyttöön ensimmäisessä testissä rakennettu 

läppä. 
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6 TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN TOIMINTAMALLIKSI 

Opinnäytetyön aikana yritykselle optimoitiin uusi pölynhallinnallinen toimintamalli, joka perustuu 

opinnäytetyön aikana hankittuun tutkittuun ja kokemusperäiseen tietoon. 

Toimintamalli tulee osaksi työmaan pölynhallintasuunnitelmaa korvaamatta alkuperäisiä doku-

mentteja. Toimintamalli sisältää sahaus- ja sekoitustilan ylläpidon, muutoksia työmaan perehdy-

tyksiin sekä muistilistan työnjohtajille. 

 

Toimintamalli sisältää muun muassa seuraavat kohdat: 

1. Perehdytys 

2. Työmenetelmien valinta 

o Työmenetelmien valinnassa noudatetaan kohteeseen luotua pölynhallintasuunni-

telmaa, pölynhallinta liitettä sekä pölynhallinnan kannalta hyväksi todettuja mene-

telmiä. 

3. Laitteisto 

o Sekoitustilan alipaineistaja valitaan taulukon 1 mukaan. Työkaluihin ja laitteisiin 

käytetään ainoastaan valmistajan hyväksymiä ja/tai teettämiä kohdepoistolaitteita. 

4. Tarkastukset 

o Työkohde ja laitteistot tarkastetaan päivittäin, sekä viikoittaisen TR-mittauksen ai-

kana. 

o TR-mittauksessa tarkastetaan huoneiden ja työmaatilojen silmänmääräinen puh-

taus pölyn suhteen sekä työkaluihin ja laitteisiin käytetyt kohdepoistoon liittyvät 

tarvikkeet ja välineet. 

Tarkastetaan hengityssuojainten saatavuus työmaalla. 

5. Valvonta 

o Työntekijöiden työskentelyä ja suojavarusteiden käyttöä valvotaan jatkuvasti. 

o TR-mittaukset. 



32 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Vihervirta 
 

 

6.1 Työnjohtajien muistilista 

Opinnäytetyön aikana tuotettiin työnjohtajien muistilista (liite 3), joka sisältää muun muassa tietoa 

sahaus- ja sekoitustilojen tarkastusväleistä, ohjeita TR-mittaukseen, valvonnasta sekä esimerkin 

näyttämisestä työmaalla. Muistilistan tarkoituksena on auttaa työnjohtajia työmaan pölynhallin-

nassa sekä terveyden ja turvallisuuden takaamisessa. Työnjohtajien muistilista otetaan työmaan 

pölynhallintasuunnitelman lisäliitteeksi. 

 

Seuraavassa lyhyesti dokumentin sisältämät asioista. 

- varmistetaan hengityssuojainten saatavuus. 

- ylläpidetään sekoitus- ja sahaustilan yleiskuntoa. 

- tarkistetaan ja huolletaan sekoitus- ja sahaustilan laitteisto säännöllisesti. 

- näytetään esimerkkiä työmaalla. 

- mallityökansioon merkinnät käytetyistä menetelmistä ja suojaimista. 

- tuetaan terveellisten työtapojen toteutusta. 

- perehdytetään työntekijät hengityssuojainten oikeaoppiseen käyttöön. 

- luodaan TR-mittauksille aikataulu ja pyritään vaihtamaan mittausten suorittajaa. 
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6.2 Työntekijöiden perehdytysohje 

Opinnäytetyön aikana toimeksiantajalle luotiin perehdytyksen tueksi lisäliite (liite 4), joka osaltaan 

auttaa työnjohtajia kertomaan vaaditut asiat työmaan pölynhallinnasta, työmenetelmistä ja suo-

jautumiskeinoista- 

Työjohto voi osaltaan edesauttaa pölynhallinnan toteutumista ja ehkäistä pölystä syntyviä ter-

veysriskejä työntekijöiden riittävän perehdytyksen avulla. Työntekijöiden tiedon lisääminen pölyn 

todellisista haitoista ja terveysriskeistä edistää työntekijöiden kykyä tunnistaa pölyävien työvai-

heiden riskit ja auttaa työntekijöitä suojautumaan pölyltä asianmukaisesti.  

Työntekijät tulee perehdyttää pölynhallintaan liittyviin menetelmiin sekä pölyn aiheuttamiin ter-

veysongelmiin huolellisesti. Perehdytyskansioon tulee lisätä dokumentti, joka kertoo työmaan toi-

mintatavoista pölyn suhteen ohjaten työntekijöitä terveellisempiin olosuhteisiin. 

Työntekijöitä tulee ohjeistaa ja ohjata terveellisempiin työtapoihin ja taata hengityssuojainten 

saanti työmaalla. Hengityssuojainten tulee olla helposti saatavilla. 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli muuttaa yrityksen pölynhallintamenetelmiä ajantasaisemmiksi 

sekä lisätä tietoa pölynhallintaan ja sen menetelmiin liittyen. Työn tukena käytettiin hyväksi pö-

lynhallintaan liittyviä lakeja ja hyväksi havaittuja ohjeistuksia. Opinnäytetyön aikana lait ja niiden 

määräämät asiat muodostuivatkin tärkeimmäksi informaation lähteeksi opinnäytetyön kokonai-

suuden kannalta.  

Opinnäytetyön aikana mielenkiintoisinta oli optimoitujen sahaus- ja sekoitustilojen rakentaminen. 

Aiempiin kokemuksiini dataloggereista kuului datan manuaalinen keräys, joten etäluettavan 

paine-erologgerin käyttö oli myös miellyttävä kokemus. 

Opinnäytetyö täydensi laajasti henkilökohtaista ja yksityiskohtaista tietämystä aiheesta, lain mää-

räyksistä sekä muista pölynhallintaan annetuista ohjeistuksista. Suurin osa ohjeista oli jo valmiiksi 

hyvin tuttuja, mutta niiden laaja alainen läpikäynti paransi suhtautumistani pölynhallinnan tärkey-

teen. 

Opinnäytetyön aikana luodut dokumentit ovat tärkeitä ja tarpeellisia asiakirjoja työmaan pölynhal-

linnan kokonaisuuden kannalta. Vaikka yrityksen työnjohtajilla onkin selkeät näkemykset ja käsi-

tykset niiden sisältämistä asioista, niin ne täydentävät jo olemassa olevia suunnitelmia sekä edes-

auttavat uusien työntekijöiden ja työnjohtajien toimimista työmaalla suuresti. 

Työn suurimpia kehitettäviä asioita olisivat olleet kokonaisvaltaisemmat tutkimukset, kuten ilma-

mittaukset ja pidemmät seurantajaksot sekoitus- ja sahaustilojen paine-erotutkimuksissa. 
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Asbestityöstä vaadittavat dokumentit 

Säilytettävä työmaalla työkohteen välittömssä läheisyydessä. 

1. Asbestikartoitus, josta selviää mm. purettavat materiaalit. 

2. Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus 

· Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus tulee toimittaa asbestipurkutöitä valvovalle viran-

omaiselle (aluehallintovirasto) vähintään seitsemän vuorokautta ennen varsinaisen as-

bestipurkutyön aloittamista (ns. hätätöiden kohdalla, eli esimerkiksi putkivuotojen ta-

pauksessa tästä voidaan joustaa). 

· Ennakkoilmoituksesta tulee ilmetä vähintään seuraavat asiat: 

1. Asbestipurkutyön suorittaja ja kohde 

2. Asbestipurkutyön tilaaja ja ajankohta 

3. Asbestikartoituksen tekijä, päivämäärä ja havainnot 

4. Asbestipurkutyömenetelmät 

5. Asbestipurkutyöhön käytettävät laitteet ja niiden tiedot 

6. Purkutyöntekijät ja heidän terveystarkastuksiensa voimassaolot 

7. Purkutyöntekijöiden käyttämät henkilökohtaiset suojaimet ja purkutyöntekijöi-

den henkilökohtaiseen puhdistautumiseen käytettävät laitteet 

8. Asbestipitoisen jätteen käsittely, eli loppusijoituspaikka ja loppusijoituksesta 

vastaava organisaatio 

9. Päiväys, ilmoittajan nimi ja yhteystiedot 
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3. Työturvallisuussuunnitelma 

· Asbestipurkutyötä varten tulee aina laatia työturvallisuussuunnitelma. 

· Työturvallisuussuunnitelma tulee laatia jokaisesta osastosta/kohteesta erikseen. 

· Työturvallisuussuunnitelmasta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat: 

1. Kohde 

2. Purettava, asbestipitoinen materiaali 

3. Purkumenetelmä 

4. purkutyöhön käytettävät koneet ja laitteet 

5. Altistumisalueen rajaaminen ja siellä toimiminen 

6. Varoitusmerkinnät 

7. Ennakkoilmoituksen sijainti työmaalla 

8. Normaalista poikkeavat, työturvallisuuteen vaikuttavat olosuhteet 

9. Henkilökohtaiset suojavälineet 

10. Hätätilanteessa toimiminen 

11. Teknisen vian (esimerkiksi putkivuoto) sattuessa toimiminen 

12. Työvälineiden käsittely (työnaikaiset huoltotoimenpiteet, jne) 

13. Asbestipitoisen jätteen käsittely (merkinnät, loppusijoitus, varastointi, jne) 

14. Purkutyöalueen puhtauden varmistaminen 

15. Työturvallisuussuunnitelman seuranta ja ajan tasalla pitämien 

16. Tilaajan tai tilaajan edustajan kuittaus, että työt voidaan aloittaa kyseistä työ-

turvallisuussuunnitelmaa noudattaen. 
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4. Työmaalla tulee olla kyltti, josta ilmenee työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen 

kesto, paikka, jossa työ tehdään, ilmoituksen tekijä ja tämän yhteystiedot. 

 

5. Asbestipurkutyön jälkeisen ilmamittauksen ilmanäyteanalyysi 

· Asbestipurkutyön jälkeinen ilmanäyte tulee analysoida asbestikuituja tutkivassa labo-

ratoriossa. 

· Ilmanäyteanalyysiraportista tulee selvitä sisältääkö kyseinen näyte yli vai alle 0,01 as-

bestikuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa. 

· Suojausrakenteita ei saa purkaa ennen kuin ilma on näytteellä todettu puhtaaksi 

 

6. Asbestityöntarkastuspöytäkirja tulee tehdä työn tilaajan sekä urakoitsijan välillä 

· Asbestityöntarkastuspöytäkirjasta tulee ilmetä kohde, jossa asbestipurkutöitä on suori-

tettu sekä asbestipurkutyön suorittanut yritys ja henkilöt. 

· Tämän lisäksi asbestipurkutyöntarkastuspöytäkirjassa tulee olla työn suorittaneen yri-

tyksen edustajan kuittaus sekä tilaajan tai hänen edustajansa kuittaus, sekä päivämäärä 

ja paikkakunta. 

 

7. Paine-eron seurantakaavio 

· Asbestipurkutyöalueen ja sen ulkopuolisen alueen paine-ero tulee mitata ja mittaustu-

lokset tulee tallentaa esimerkiksi kaaviomuotoon. 

· Kaaviosta tulee selvitä asbestipurkutyön aikainen paine-ero ja sen vaihtelut. 

· paine-eron seurantakaavio tulee toimittaa työn tilaajalle pyytämättä 
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8. Todistus asbestipitoisen jätteen toimittamisesta hyväksyttyyn loppusijoitus-

paikkaan 

· Jätteenkäsittelylaitoksen antama jätteen siirtoasiakirja ja punnitustosite. 

 

 

 

Tämän dokumentin valmistelussa on konsultoitu: 

Asbestmen oy:n työnjohtoa 

Lounais-Suomen aluehallintovirastoa 
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Sekoitus- ja sahaustila testi, paine-ero data
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TYÖNJOHTAJIEN MUISTILISTA  

Tämä muistilista on laadittu Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy:lle ja se on tärkeä osa työ-

maiden turvallisuuteen ja -terveellisyyteen liittyvää pölynhallintaa. Pölynhallinnalla viitataan 

kaikkiin työmaihin liittyviin pölynhallintamenetelmiin, jotka yhdessä tukevat toinen toisiaan ja 

pyrkivät takaamaan turvallisen, terveellisen ja laadukkaan rakennustyön lopputuloksen.  

Tämä muistilista otetaan työmailla pölynhallintasuunnitelman lisäliitteeksi. Tämä muistilistan 

tarkoitus on minimoida rakennustyön aikaisen haitallisen pölyn aiheuttamat riskit seuraavin 

keinoin: 

1. Tarkastukset 

2. Esimerkki 

3. Valvonta 

4. TR-mittaukset 

 

 

TARKISTUKSET 

1. Hengityssuojainten saatavuus • →Hengityssuojaimia tulee säilyttää paikassa, jossa ne ovat hel-

posti saatavilla, kuten esimerkiksi työntekijöiden sosiaalitilassa. 

Työnjohtajien tulee tarkistaa päivittäin, että hengityssuojaimia 

on saatavilla riittävästi 

2.  Sekoitus- ja sahaustilan 

•      yleiskunto 

→ Sekoitus- ja sahaustilan yleiskunto tulee tarkastaa päivit-

täin. Tilasta tulee tarkastaa sen siisteys, jäteastioiden tilanne 

sekä suojaseinien kunto. 

•  

3. Sekoitus- ja sahaustilan lait-
teisto 

→ Sekoitus- ja sahaustiloista tulee tarkistaa päivittäin laittei-

den toimivuus. Alipaineistajasta ulkotiloihin kulkevan sukan 

kiinnitys ja eheys ja että tilassa olevissa laitteissa käytetään 

kohdepoistolaitteistoa osastoinnin kokonaispölynhallinnan tu-

kena. 

 

Lisäksi tarkistetaan: 

Alipaineistajan esisuodattimet joka toinen päivä, hienosuoda-

tin 1-4 viikon välein ja HEPA suodatin 1-3 kuukauden välein 
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ESIMERKKI 

4.  Esimerkin näyttäminen 

•  

→ Työnjohtajien tulee käyttää hengityssuojainta sekoitus- ja 

sahaustiloissa, sekä seuratessaan pölyävien työvaiheiden 

edistymistä kohteessa. Työnjohtajat näyttävät esimerkkiä jo 

muiden suojavarustusten kanssa, joten hengityssuojainten 

käytön esimerkillisyyden ei kuulu olla erityisasemassa. 

•  

5.  Mallityöt 

•  

→ Mallityökansioon tulee merkitä turvallinen ja terveellinen 

työtapa. Pölynhallintaa vaativiin töihin tulee merkitä työssä 

käytettävä hengityssuojain. 

 

 

 

VALVONTA 

6.  Terveellisten työtapojen 

•       toteutus 

→ Valvotaan työmaakierrosten yhteydessä töiden vaatimia 

pölynhallintamenetelmiä ja osastoinnin ja/tai kohdepoistolait-

teistojen käyttöä. 

 

Valvotaan että työt tehdään mallitöiden ohjeistuksen mu-

kaan. 

•  

7.  Hengityssuojainten oikeaoppi-
nen 

•     käyttö 

•  

→ Valvotaan, että työntekijät käyttävät hengityssuojaimia oi-

keaoppisesti niissä töissä, joissa niitä erikseen vaaditaan. 

esimerkiksi purkutyöt, työt sekoitus- ja sahaustiloissa,  

 

•  
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TR-MITTAUKSET 

8.  TR-mittaukset → Työnjohtajien tulee valvoa työmaan yleistä siisteyttä, turval-

lisuutta ja suojainten käyttöä viikoittaisten TR-mittausten 

avulla. 

•  

9.  Ajankohta 

•  

→ TR-mittaukset on suoritettava viikoittain. TR-mittausten 

ajankohdille tulee suunnitella aikataulu ja noudattaa sitä. Näin 

vältytään työmaan kiireen aiheuttamista mahdollisista laimin-

lyönneistä. 

•  

10. Malli → TR-mittausten suoritukseen tulee luoda yhteinen malli, 

jonka mukaan TR-mittaukset suoritetaan. Mallissa määrite-

tään työmaan laadulliset kriteerit ja tavoitteet sekä miten mit-

taukset merkitään. Mittausten tekijää on myös hyvä vaihtaa 

mahdollisuuksien mukaan ”putkinäön” välttämiseksi. 

•  
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Perehdytysliite  

Tämä liite on laadittu Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy:lle ja se on tärkeä osa työmaiden 

turvallisuuteen ja -terveellisyyteen liittyvää pölynhallintaa.  

Tämä liite on tarkoitus ottaa työmailla työnjohtajien perehdytysohjeeksi pölynhallintaan liit-

tyen. Tämä liitteen tavoitteena on lisätä työntekijöiden tietoa työmaan pölynhallintaan liittyen. 

Perehdytysliitteessä mainitut ohjeet perustuvat työturvallisuuslakiin sekä Ratu ohjekortteihin. 

 

PEREHDYTYS 

Työjohto voi osaltaan edesauttaa pölynhallinnan toteutumista ja ehkäistä pölystä syntyviä 

terveysriskejä työntekijöiden riittävän perehdytyksen avulla.  

1. Työntekijöiden tiedon lisääminen pölyävistä työvaiheista, pölyn todellisista hai-

toista ja terveysriskeistä edistää työntekijöiden kykyä tunnistaa pölyävien työvai-

heiden riskit ja auttaa työntekijöitä suojautumaan pölyltä asianmukaisesti.  

 

2. Perehdytyksen aikana uusille työntekijöille osoitetaan sekoitus- ja sahaustilojen 

sijainti sekä missä hengityssuojaimet sijaitsevat. Opastetaan työntekijöitä hengi-

tyssuojainten käyttöön ja huoltoon. Perehdytetään työntekijät laitteiston ja osas-

toinnin oikeaoppiseen käyttöön ja huoltoon. 

 

3. Perehdytyksen aikana uusille työntekijöille osoitetaan mallityökansion sijainti ja in-

formoidaan pääpiirteittäin mallityökansion sisältö.  

 

4. Perehdytyksen aikana informoidaan missä, miten, ja milloin hengityssuojaimia tu-

lee käyttää. Opastetaan työntekijöitä työmaalla käytettävien pölyntorjuntamenetel-

mien käyttöön ja ohjeistetaan työntekijöitä ilmoittamaan ongelmatilanteista, puut-

teista ja laitteistojen väärinkäytöstä. 

 

Perehdytyksen apuna voidaan käyttää esimerkiksi työmaan aluesuunnitelmaa sekä pölyn-

hallintasuunnitelmaa. 
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