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Pöly 
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 on haitallista työntekijän terveydelle 

 

 aiheuttaa runsaasti lisätöitä kuten siivousta, 
työskentelyalueen esivalmistelua ja suojausta 

 

 lyhentää sähkötyökalujen ja tarvikkeiden käyttöikää 

 

 lisää sähkötyökalujen huoltotarvetta 

 

 alentaa työskentelymukavuutta, työntarkkuutta ja 
työtehoa 



Rakennustyömailla esiintyviä pölyjä 
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 Betonipöly  

 Kvartsipöly 

 Puupöly 

 Villa 

 Home / mikrobit 

 Asbesti 

 

 

 

 Asbestityö on luvanvaraista ja vaatii erikoiskaluston sekä -

puhdistustilat.  

 Vuokrakoneita ei saa käyttää asbestityöhön. 

 

 Kvartsi on suurin yksittäinen terveyshaitta työmailla! 

 



Kvartsipöly 

Missä kvartsipölyä on? 

Kvartsipölyä eli piioksidia on eniten betonipölyssä ja yleensäkin 

rakennuspölyssä. Tutkimuksen mukaan kvartsipölylle altistuttiin eniten 

betonin piikkaus- ja hiontatyössä, tiilien saumauksessa ja siivoustyössä. 

Betonin työstössä syntyvän ja keuhkoihin asti pääsevän kvartsin 

pitoisuudet voivat ylittää jopa 200-kertaisesti haitalliseksi arvioidun HTP-

tason, joka on 0,05 milligrammaa kahdeksan tunnin aikana. 

  

Terveysvaikutukset 

 Keuhkoihin asti yltävän kvartsipölyn hengittämisen on todettu olevan 

yhteydessä silikoosiin eli kivipölykeuhkosairauteen sekä keuhkosyöpään. 

Silikoosin ja kvartsille altistumisen on todettu olevan yhteydessä myös 

munuaissairauteen. Kvartsi voi laukaista myös reumaattisia sairauksia, 

johtaa keuhkoputken tulehdukseen sekä krooniseen ahtauttavaan 

keuhkosairauteen. Tupakoivilla henkilöillä on suurempi riski saada 

kvartsista hengitystieoireita kuin tupakoimattomilla. 
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Suurin haaste pölyntorjunnassa 
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Ongelmat ja asenteet työmailla 

 

 Pidetään vaikeasti hallittavana 

 Ollaan totuttu työskentelemään pölyisessä ympäristössä 

 Ei tiedetä tarpeeksi pölyntorjunnasta  

 = käytetään vääriä koneita ja menetelmiä  

 Terveyshaitat on vaikeita todentaa 

 Kärsijöinä on monesti myös sivulliset 

 Siivouksen ja pölyntorjunnan laiminlyömisellä yritetään säästää 
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Termistöä 

 Pölyntorjunta = ratkaisuja pölyn määrän vähentämiselle ja pölyn 

leviämisen estämiselle 

 

 Korkeapaineinen kohdepoisto = työkalu tai laite kytketään soviteosalla 

pölynimuriin tai keskuspölynimuriin 

  

 Matalapaineinen kohdepoisto = ilma imetään työkohteen välittömästä 

läheisyydestä alipaineistajan suodattimeen  

 

 Osastointi ja alipaineistus= tila tehdään pölytiiviiksi ja alipaineiseksi 

alipainelaitteiden avulla     
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Pölyntorjunnan tavoitteita 

1. Estää pölyn leviäminen ympäröiviin tiloihin 

2. Vähentää pölylle altistumista työskentelyalueella 

3. Estää laitteiden, esineiden, tekstiilien yms. pölyyntyminen  

4. Estää iv-järjestelmien pölyyntyminen 

 

Kuva: V. Asikainen 
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Pölynhallinnan suunnittelu 

 Huomioidaan haitta-aineet 
 Rakennuksen ilmavaihdon ja painesuhteiden 

selvittäminen  
 Ilmavuotoreittien tukkiminen ympäröiviin tiloihin 
 Työmenetelmien valinnat 
 Osastoinnin rakenteet, suojaseinien sijainnit ja 

tilapäiset oviratkaisut 
 Käytettävä laitteisto, niiden sijoittelut ja laitteiden 

huoltovälit / suodattimien vaihdot 

 Tilapäiset poistoilmareitit sekä niiden tekninen 
toteutus 

 Henkilökohtaiset suojaimet 

 Talvirakentamisen vaatimukset 

 Palo- ja sähköturvallisuusmääräysten huomiointi  

 Jätteenkäsittelyn toteutus  

 Työmaan siivous 

 Mittaukset, seuranta ja dokumentointi  



Pölyntorjunta- 

suunnitelma 
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PÖLYNTORJUNTASUUNNTELMA  

Laatinut:   

pvm   

Työkohde   

  

    

    

Pölynhallinnan/pölyntorjunnan tavoitteet   

Estää pölyn leviäminen rakennusalueen ulkopuolelle 

Vähentää pölyn määrää rakennustyöalueella 

Muu , mikä 

Osastointia ja alipaineistusta vaativat työt 

Koko työmaa-alue 

Purkutyöt 

Laastinsekoitus 

Hionta ja tasoitetyöt 

Eristetyöt 

Kemikaalivaaralliset työt 

Muu mikä 

Osastointityössä edellytetään paine-eroseurantaa 

Kohdepoiston käyttöä edellytetään seuravissa töissä 

Poraus 

Piikkaus 

Sahaus 

Hionta ja tasoitetyöt 

Muu, mikä 

Työmaalla saa käyttää vain seuraavia pölynimureita 

Keskuspölynimuri 

HEPA- (H13) suodattimella varustettuja imureita 

muu, mikä 

Siivouksessa saa käyttää seuraavia työmenetyelmiä 

Lastasiivousta 

Nihkeäpyyhintää 

HEPA-suodattimella varustettua imuria tai keskupölynimuria 

Muu mikä   



Osastointi ja alipaineistussuunnitelma 
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Liite OSASTOINTI JA ALIPAINEISTUS Laatinut   

    Osaston  Ilmanvaihto- Ilmamäärä / Liite  nro. /  Palo- Paine-ero 

Nro. Tila  koko / m³ kerroin m³ Piir. Nro. luokka seuranta Koneet (kpl) ja suodatintyyppi 

Lisätietoja:               

  

  

  

                  



Laitteistomitoitus ja pölynhallinnan 
suunnittelu 
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Puhtaan työmaan muistilista 
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 Pölynhallinnan suunnittelu 

Aina yhteistyössä tilaajan kanssa (sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin) 

 Päivittäinen siivous ja työmaan järjestys 

Roskien keräys 

Imurointi 

Pesu 

 Hyvä imuri oikeilla suodattimilla 

Huolto säännöllisin väliajoin  

Esierottimen käyttö helpottaa huoltoa ja pidentää työskentelyaikaa 

 Rakennuksen omasta ilmanvaihdosta eriytetty ja oikein 

mitoitettu alipaineistus 

Pölyntorjunnan suunnittelu- ja mitoitusohje 

 Osastointi  

Pöly ei saa levitä työkohteen ulkopuolelle puhtaisiin tiloihin 

 Valvonta ja työhygieeniset mittaukset 

Aistinvarainen valvonta tai laitteistovalvonta 

Puhtaustason todentaminen tarvittaessa 

 

 

 



Laitteet ja menetelmät tavoitteisiin 
pääsemiseksi 
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 Päivittäinen siivous! 

 Hyvä imuri oikeilla suodattimilla (pitää ilman puhtaana) 

Huolto säännöllisin väliajoin (valmistajan ohje). 

Esierottimen käyttö helpottaa huoltoa ja pidentää työskentelyaikaa. 

 Erillinen ilmanpuhdistin tai alipaineistus (puhdistaa ilmaa) 

Oikein mitoitettu alipaineistus = ilma vaihtuu vähintään 3-4 kertaa 

tunnissa. 

Oikein mitoitettu ilmanpuhdistus  = ilma kiertää vähintään 10 kertaa 

tunnissa laitteen läpi. 

 Osastoidut tilat (estää pölyn leviämisen ympäröiviin tiloihin) 

Pöly ei saa levitä työkohteen ulkopuolelle puhtaisiin tiloihin. 

 

http://neodes.kuvat.fi/kuvat/Pullman/imutec+8.jpg


Laitteet pölyntorjuntaan 
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Osastointi ja alipaineistus 

 Edut 

Varmin tapa estää pölyn 

 leviäminen työalueen ulkopuolelle 

Poistaa pienhiukkasia 

 rakennustyömaan ilmasta 

Rakennustyömaa voidaan jakaa 

 epäpuhtausvyöhykkeisiin    

Soveltuu kaikkien ilman 

 epäpuhtauksien hallintaan 

 

 

 Haitat 

Vaatii alipaineistajan sekä 

 suodattimen päivittäisen 

 tarkastamisen, puhdistus 

 tarvittaessa 

Ei poista pölyä syntykohteen 

 välittömästä läheisyydestä  

Suunnitelmia on yleensä 

 päivitettävä sekä huomioitava 

 talvirakentamisen haasteet 
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Huomioitavia asioita osastoinnissa 

 Seinärakenne 

Rakennuksen omat vai rakennettavat seinät 

 Kulkuaukko 

Ovi, läppä, pölyntorjuntaovi, moniosainen 

 Ikkunat 

Kunto, tiiveys 

 Ilmastointi 

Tehokkuus, päälläoloaika, tulppaus 

 Paloturvallisuus 

 Palo-osaston läpi mentäessä palopelti 

 Paine-ero (ilmanvaihtokerroin, krt/h)  

  

 Havainnointi 

Merkkisavu 

Mittalaitteet 

Tallentavat järjestelmät 

 



Alipaineistus- ja ilmanpuhdistuskalustoa 
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Alipainelaitteet 

 Pieni  HC 1100   

1150 m3/h 

Kylpyhuone/pieni asunto 

 

 Keskikoko HC 2500   

2600 m3/h 

Esisuodatinkotelo 

Hiili kasettisuodatin (vain tämä malli) 

Iso asunto n. 130 m2  

 

 Suuri  HC 4000   

4190 m3/h 

Esisuodatinkotelo 

Isot osastoinnit n. 220 m2 

 

 



ILMAVIRRAT  HepaClean 4000 
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Puhallinteho (käyrä) 

• 4600 m3/h 

Laite pääty-yhteillä (toimintavalmis) 

• 4190 m3/h 

Laite puhtaalla HEPA-suodattimella 

• 3200 m3/h 

Laite kuormittuneella suodattimella 

• ? m3/h (mitoitus tästä syystä 3-4 x 3200 m3/h) 



Suodattimen valinta 
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 G4   esisuodatin  
    (suojaa pääsuodatinta, ottaa karkean pölyn) 

 
 F7    pussisuodatin pienhiukkasille 

 
 F7 + hiili   pussisuodatin pienhiukkasille ja   

   kaasuille (hajuille, MVOC endotoksiineja) 
 

 Hepa H13  käytetään kun poistoilmaa ei saada ulos tai  
   halutaan mahdollisimman suuri erotusaste 
 

 Aktiivihiilisuodatin käytetään suodattimien lisänä hajunpoistoon 
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 Eng. High Efficiency Particulate Air filter  

 Kertoo suodattimen suodatuskyvyn 

 H13 erotusaste:  

99.95 % / 0,14 µm  

99.997 % / 0,3 µm 

 Suodattaa ihmisten keuhkojen kannalta vaarallisimmat partikkelit 

(alveolijakeet) kuten asbesti- ja kvartsipölyn sekä homeitiöt.  

 

 Suodattimen toimintakuntoa on seurattava ja suodatin tulee 

vaihtaa heti kun se on kyllästynyt (täynnä). 

 Laitteissa on käytettävä vain kyseiseen laitteeseen suunniteltuja ja 

hyväksyttyjä suodattimia. 

Mitä tarkoittaa Hepa H13? 
High Efficiency Particulate Air filter 



Suodattimien keskimääräinen vaihtoväli 
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Suodatin Erityisen 
pölyävä työ 

Pölyävä työ Tavallinen 
rakennustyö 

Viimeistelytyö 

Esisuodatin G4* 2-3 kpl / vrk 2 kpl / vrk 1 kpl / vrk 1 kpl / 2 vrk 

Pussisuodatin F7¤ 1 vrk 2-3 vrk 1-2 vko 1-3 kk 

Hepa H13 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk 

*suodattimen kestoiän maksimoimiseksi suosittelemme aina käytettäväksi esisuodatinta G4. 
¤ partikkelisuodatin pölyjen suodatukseen.  



Betonirakenteiden purku 
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 Suositeltavia purkutyömenetelmiä ovat timanttileikkaus ja 

murtaminen 

 Piikkauskoneissa on suositeltavaa käyttää pölykaulusta ja imuria 

 Työmaan siivoukseen betonipölystä ei saa käyttää kuivaharjausta, 

suuret roskat kerätään käsin ja lastan avulla jonka jälkeen tilat 

imuroidaan hyvällä rakennus- / keskuspölynimurilla 

 Tehokas alipaineistus / ilmanpuhdistin aina lisäksi 

työskentelyalueelle 
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Korkeapaineinen kohdepoisto 

 Edut: 

Tehokas menetelmä toimiessaan 

Poistaa pölyn mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa 

Edullinen vaihtoehto yksitäisiin 

pieniin töihin  

 

 

 Haitat: 

Ei sovellu kaikkiin töihin (esim. 

raskaat purkutyöt, eristys) 

Joskus häiriöaltis  

Vaatii lähes aina lisälaitteen ja 

HEPA-suodattimella varustetun 

pölynimurin tai liittämisen 

keskuspölynimuriin 

Katso Video 

 Kohdepoistoon kuuluu aina sekä imuri että 

laitekohtainen pölykaulus. Työskentelyalueella 

on suositeltavaa käyttää myös alipaineistajaa / 

ilmanpuhdistajaa. Imurin suodatin Hepa H13. 

 

../MC/081217_DRS_video.exe


Hyvän rakennusimurin ominaisuudet 
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 Syklooni 

 Erillinen hienosuodatin ja Hepa H13 suodatin 

 Riittävä imuteho 

 Mahdollisimman pitkä yhtämittainen työskentelyaika 

 Helppo huoltaa 

 Esierottimen käyttömahdollisuus 

 Energiatehokkuus (taajuusmuutettu moottori) 

 Suodattimen työnaikainen puhdistusmahdollisuus 

ilman kannen avaamista 



Mobiilit-keskuspölynimurijärjestelmät 
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Kontti-keskuspölynimurijärjestelmät 



Lattianpesuautomaatit (yhdistelmäkoneet) 

 Yhdistelmäkone Tennant T2 

 työleveys 43 cm 

 imulastan leveys 69,5 cm 

 puhdasvesisäiliö 25 l 

 likavesisäiliö 35 l 

 mitat 112 x 44,5 x 93 cm 

 paino ilman akkuja 80 kg 

 huoltovapaa akku12V50Ah, 2 kpl 

 sisäänrakennettu latauslaite 
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Yhteenveto 

 Onnistunut pölynhallinta vaatii useita erillisiä toimenpiteitä, joita 

yhteen sovittamalla pölyaltistuksia voidaan olennaisesti vähentää  

 

 Suurin haaste on vallitsevien työtapojen muuttaminen  

 

 Helpoiten hallittavissa olevat menetelmät on säännöllinen siivous ja 

kohdepoistoratkaisut 

 

 Paras keino vähentää tilan pölypitoisuutta on osastoida ja 

alipaineistaa se (alveolipölymäärän vähentäminen) 

 

 Pölyntorjunnassa käytettävät mittausmenetelmät hakevat vielä 

muotoaan (Putusa-hanke) 

 

 Ramirentiltä löydät ratkaisut työnaikaisten olosuhteiden hallintaan 

 

 

 

 

 



Kiitos! 
 

Yhteystiedot: 

Sami.metso@ramirent.fi 

+358 400 552 464  

Tuotelinjapäällikkö,  

rakennuskoneet ja työmaapalvelut 

www.ramirent.fi 

mailto:Sami.metso@ramirent.fi

