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Rakentamisen osapuolet ja
pöly

•
•
•
•
•

Rakennuttaja, turvallisuuskoordinaattori
Pääsuunnittelija, suunnittelijat
Päätoteuttaja
Urakoitsijat, itsenäiset työnsuorittajat
Muut mm.: rakennusmateriaalien ja raakaaineiden valmistajat, työvälineiden
valmistajat, kunta (ympäristö ja
terveydensuojelu), käyttäjä (tilaaja)
• …
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Rakennuttaja
Rakennuspöly

se taho jonka toimeksiannosta rakennustyö toteutetaan

•

Johtaa turvallisuusyhteistyötä

•

Selvittää kohteeseen liittyvät keskeiset vaaratekijät

–
–
–

•

turvallisuusasiakirja, jota päivitetään suunnittelun ja rakentamisen edetessä
huomioitava mm. VNa 205/2009 Liite 2. kohta 2. Työt, joissa työntekijät altistuvat
kemiallisille tai biologisille aineille, jotka muodostavat erityisen vaaran työntekijöiden
turvallisuudelle ja terveydelle tai joihin liittyy määräaikainen terveyden seuranta

Määrittelee toimintaperiaatteet
–

•

nimeää pätevän turvallisuuskoordinaattorin ja valvoo tätä

kirjalliset turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, pidetään ajan tasalla
(mm. työhygieenisten mittausten työnantajia koskevat menettelyt)

Valitsee ja nimeää pätevän päätoteuttajan sekä sivu-urakoitsijat ja
hyväksyy aliurakoitsijat

– rakennuttaja vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävistä, jos päätoteuttajaa ei ole
kirjallisesti nimetty

•

Huolehtii, että suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön
toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja
aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle

•
•

Pitää työturvallisuuden aloituskokouksen
Johtaa työmaan työturvallisuutta

•

Hyväksyy lopputuloksen

–

Mm. varmistaa että päätoteuttaja on tehnyt työmaan turvallisuussuunnitelmat

–
–

hyvä käytäntö on järjestää turvallisuuspalaveri hankkeen lopussa
rakennuskohteen käyttö ja huolto-ohjeiden laatiminen

Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7
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Rakennustöiden puhtausluokitus P1
(Sisäilmastoluokitus 2018)

• Ei ole lakivaatimus vaan vaatimus koskee lopputuotteen sisäilman puhtautta ja laatua
• Koska vaatimus edellyttää pölynhallintatoimenpiteitä rakentamisen aikana, vähentää se myös
työntekijöiden kokonaisaltistumista pölylle
• Puhtauden arvioinnin edellytyksenä ovat rakennuttajan asettamat sisäilmasto- ja
puhtaustasovaatimukset. Käyttäjän vaatimus lopputuotteelle.
• Rakennuttaja valvoo pölynhallinnan toteutusta ja toimivuutta
• Päätoteuttaja laatii työmaan puhtaudenhallintasuunnitelman (varastointi, siivous, jätehuolto,
kohdeilmanvaihto, väliaikainen osastointi, pölymittaukset jne.)
• Urakoitsijat huolehtivat osastoinnin ja alipaineistuksen toimivuudesta sekä riittävästä
siivouksesta
• Työntekijöitä motivoidaan kohdepoistolaitteiden käyttämiseen ja huolehtimiseen,
alipainelaitteiston ja osastoinnin toiminnasta huolehtimiseen ja pölyämättömien
siivousmenetelmien käyttöön
• Tiedottaminen alkavista työvaiheista, poikkeamista sekä muutoksista

Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7
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Turvallisuuskoordinaattori

Rakennuspöly

• Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan vastuullinen edustaja
rakennushankkeessa
– turvallisuuskoordinaattori on aina henkilö. Hänellä pitää olla tosiasiallinen valta
puuttua asioihin

• Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava siitä, että rakennuttajalle
rakennushankkeessa säädetyt työturvallisuusvelvoitteet tulevat hoidetuksi
• Rakennuttaja nimeää turvallisuuskoordinaattorin ajoissa hankkeen
suunnittelu ja valmisteluvaiheessa ja huolehtii että tämä hoitaa tehtävänsä
• Huolehtii, että eri osapuolten yhteistyö työturvallisuudessa toimii, mm.
– Rakennushankkeen suunnittelijoiden toimeksiannot työturvallisuuden
huomioimisesta suunnittelutyössä ja eri suunnitelmien yhteensovittamisessa
– vaarojen ennaltaehkäisy rakennusprosessin eri vaiheissa
– yhteistyö päätoteuttajan kanssa
– toteutuksen turvallisuussuunnitelmien valvonta
– rakennuskohteen ylläpitoon, huoltoon, kunnossapitoon ja korjaamiseen liittyvät
työturvallisuusvelvoitteiden huomiointi

• Turvallisuuskoordinaattorin oltava riittävän pätevä rakennushankkeen
vaativuus huomioiden; ymmärrettävä mm. perusteet työhygieniasta, jotta
hän osaa valvoa mm. pölyntorjunnan suunnitelmia ja toteutusta VNa 205/2009 5–9§
Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7
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Rakennuttajan (turvallisuuskoordinaattorin)
turvallisuusyhteistyö suunnittelijoiden kanssa

koordinoi, ohjaa ja valvoo suunnittelua
varmistaa, että tarpeelliset suunnitelmat, työselostukset ja –ohjeet
valmistuvat suunnittelun aikana
huolehtii, että kaikilla suunnittelijoilla on käytössään tarpeelliset
lähtötiedot turvallisuuden ja terveellisyyden toteuttamisen
kannalta
huolehtii, että suunnittelusopimuksiin on sisällytetty
työturvallisuus (myös työturvallisuutta koskevat suunnitteluohjeet
ja suunnittelua koskevat vaatimukset)
varmistaa että tehdyt suunnitelmat ovat riittävän kattavat, eivät
sisällä turvallisuuteen liittyviä puutteita ja ovat yhteensopivia
keskenään
huolehtii suunnittelijoiden välisestä yhteistyöstä
huolehtii, että suunnitelmat ovat työmaalla käytössä ajallaan
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Rakennuspöly

Rakennuttaja (turvallisuuskoordinaattori),
pöly mm.

• valitsee ja selvittää rakennustyön aikana käsiteltävät
materiaalit
(mm. haitta-ainekartoitus, vähemmän pölyävät
materiaalit?, valmisosat?, …)
• huomioi pölyn turvallisuusasiakirjassa
(mm. työhygieeniset mittaukset,
pölyntorjuntamenettelyt ja –vaatimukset suunnitelmien hyväksyminen ja valvonta yleisellä
tasolla, …)
• huolehtii, että suunnittelijat ja päätoteuttaja saavat
riittävät tiedot pölyntorjuntaa varten
(esim. keskuspölynimuri, järjestys ja
siisteysjärjestelyt, maa-aineksen ominaisuudet, …)
Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7

Finnoonlaaksontie 2
02270 Espoo

© Tapaturva

7

www.tapaturva.fi
www.facebook.com/tapaturva

Päätoteuttaja

Rakennuspöly

• Nimeää kohteeseen työsuojelusta vastaavan työnjohtajan sekä

työsuojelupäällikön
• Päätoteuttajalla oltava tosiasiallinen valta puuttua havaitsemiinsa
epäkohtiin
– jos epäselvyyksiä: rakennuttaja vastaa

• Vastaa työsuojelusta työmaalla

– riskin arviointi ja toimenpiteet vaarojen poistamiseksi
– rakennustöiden turvallisuussuunnittelu huomioiden turvallisuusasiakirjan tiedot,
suunnitelmat esitettävä rakennuttajalle kirjallisesti ja niitä on päivitettävä
•
•

•

VNa 205/2009 10§ 4 mom. mm. 11) pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen; 12)
työhygieenisten mittausten menettelyt; ja 11§ 3 mom. 8) työmaan järjestys ja siisteys sekä
pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien rakenteiden ja laitteiden sijoitus ja
VNa 205/2009 Purkutyöt 49 § 6 mom. Terveydelle vaarallista ainetta, kuten asbestia sisältävän
rakenteen purkamisesta säädetään erikseen (mm. kvartsipöly); 50§Purkujäte 2 mom. Pöly on
poistettava ilmastoinnilla, kohdepoistoilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä.
Tarvittaessa pölyn leviäminen on estettävä käyttämällä rakennustyön aikaisia suojaseiniä. Pöly
on siivottava riittävän usein työtiloista.
Päätoteuttaja vaatii vastaavat turvallisuussuunnitelmat myös urakoitsijoilta

– johtaa ja valvoo työskentelyä ja turvallisuusyhteistyötä työmaalla
– perehdyttää kaikki työmaalla työtä tekevät työmaahan
– huolehtii työsuojelutarkastuksista (mm. viikkotarkastukset)

• Vastaa lopputuloksesta
Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7
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Päätoteuttaja, pöly mm.

Rakennuspöly

• laatii työmaan pölyntorjuntasuunnitelman ja määrittää vastuutahot
(menettelyt kohteittain ja työvaiheittain, työmaa-alueen
pölyntorjunta, )
• huolehtii, että urakoitsijat saavat tarvittavat tiedot pölyntorjuntaa
varten (työmaalla käytettävissä olevat välineet, omille välineille
asetettavat vaatimukset, seuranta, raportointi, )
• töiden vaiheistuksesta ja ajoituksesta huolehtiminen
(osastointivaatimukset ja järjestelyt, seuranta, )
• työhygieeniset mittaukset toteutetaan päätoteuttajan laatiman
mittaussuunnitelman perusteella, jotka laaditaan rakennuttajan
menettelyohjeet huomioiden (VNa205/2009 70§ 6 - 7 mom.)
– Pölymittauksia on tehtävä mikäli rakennushankkeesta vastaavat
henkilöt eivät muutoin voi luotettavasti arvioida esiintyviä
pölypitoisuuksia. Rakennustyöpaikoilla on tehtävä työolojen seurantaa
tarvittaessa sopivin välein mittauksin

Tapaturva Oy
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Pölyntorjuntasuunnitelma

• Työalueiden suojaustarpeet, ilmanvaihdon
suojaaminen
• Vaiheittainen yli-/alipaineistus
• Suojaseinien sijainti ja rakenteet
• Tilapäiset ovirakenteet ja leviämisen estäminen
• Työmenetelmien valinta
• Pölynhallintakalusto
• Tilapäiset poistoilmareitit ja niiden toteutus
• Jätteiden käsittely
• Paloturvallisuuden (pölyräjähdyksen) huomiointi
Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7
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Rakennuspöly

TR-mittaus 6b. Pölyisyys

• Merkinnät lomakkeeseen
• 1 jokaisesta ruudusta
• Arvioidaan vain, kun talo on ”ummessa”
• Ei merkintää, jos pinta on märkä

• Kunnossa, kun
•
•
•
•

Pinnassa ei silmin nähtävää pölyä
EI kokeilla sormella tms.
EI VARSINKAAN tömistetä
Imuroitu pinta on OK

Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7
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Maanrakennusalan työt

Rakennuspöly

• Pölyntorjunta on huomioitava suunnitteluvaiheessa
valittaessa työmenetelmiä ja työkoneita sekä muuta
kalustoa
– Mm. työkoneiden ohjaamossa ylipaine ja toimivat
suodattimet

• Työmaateiden, työpisteiden työtehtävien pölyämistä
torjutaan vesikastelulla ja/tai suolaamalla
– Uusitaan tarvittaessa ja/tai jatkuva kastelu

• Lisäksi liikenneväylien puhdistaminen ja mm. kuormaautojen renkaiden mukana kulkeutuvasta maaaineksesta torjunta rengas-/alustapesurien avulla.
• Kunnilla usein vaatimuksia pölyn
leviämisen estämiseksi rakennustyömaalta

Tapaturva Oy
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Urakoitsija
(ja itsenäinen työnsuorittaja)

Rakennuspöly

• Tunnistaa ja arvioi oman työnsä vaarat ja toteuttaa
vaarojen poistamisen ja hallinnan
– Tiedottaa muita jäljelle jääneistä vaaroista

• Huolehtii oman työnsä osalta turvallisuuteen vaikuttavien
tietojen antamisesta päätoteuttajalle – osallistuu
turvallisuussuunnitteluun
• Vastaa työntekijöidensä ammattitaidosta ja
opastamisesta: opastaa omat työntekijänsä työn
vaaratekijöihin ja näiden torjuntatoimenpiteisiin
• Valitsee ja hyväksyttää omat aliurakoitsijansa
(rakennuttajan ja päätoteuttajan ohjeiden mukaisesti)
• Valvoo ja johtaa omaa työtään
• Osallistuu työsuojeluyhteistyöhön
Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7
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Urakoitsija, pöly mm.

Rakennuspöly

– huomioiden rakennuttajan ja päätoteuttajan suunnitelmat ja
vaatimukset valitsee käsiteltävien materiaalien perusteella
mahdollisimman vähän pölyävät menetelmät ja mitoittaa
tarvittavat pölyntorjuntakeinot (kohdepoistot, osastointi,
ajoitus jne.),
– siivous työn aikana sekä sen jälkeen,
– huolehtii työntekijöiden opastuksesta pölyntorjuntaan:
• Opastuksen pääkohdat:
– pölyt ja niiden vaarallisuus
– pölyntorjuntamenetelmien oikeaoppinen käyttö sekä toiminnan
varmistaminen ja huoltotoimenpiteet
– jätteiden käsittely ja siivous
– henkilönsuojainten käyttö, huolto ja säilytys, vaatteiden puhdistus
Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7

Finnoonlaaksontie 2
02270 Espoo
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Kohdepoistot ja
siivousvälineet

Rakennuspöly
Kuvat Oulun turvapuisto

Imuri / kohdepoisto
Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7
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Pölynimurien luokitus
SFS-EN 60335-2-69

Rakennuspöly

Lähde ASTQ, https://astq.fi
Tapaturva Oy
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Raaka-ainevalinta, esim.

Rakennuspöly
! LR+ low dust

! L low dust

Base plaster

P31 Smoothing plastering mortars

P31 Smoothing plastering mortars

Finishing plaster

LOW DUST

Polymer-based sprayable or manually spread wall
levelling plaster for dry interiors.

approx. 1.2 kg/m²/1 mm layer

Good machining properties and filling capacity

LOW DUST

Polymer-based sprayable or manually spread wall
levelling plaster for dry interiors.

PRODUCT DESCRIPTION

PRODUCT DESCRIPTION
approx. 1.2 kg/m²/1 mm layer

Recommended layer thickness

Partial leveling: up to 5 mm,
total leveling: 1-3 mm

Good machining properties and filling capacity
Low dust when mixing and sanding

Recommended layer thickness

Recommended water content

Partial leveling: up to 5 mm,
total leveling: 1-3 mm

When sanding, sanding dust is reduced by
nearly one third in the breathing zone

approx. 6.4-7.2 l/20 kg

Economical

approx. 5.6 l/20 kg

Smooth painting surface

When levelling the temperature
of the substrate, plaster and
room must be over +10 °C

Recommended water content

Application temperature

Application temperature

When levelling the temperature
of the substrate, plaster and
room must be over +10 °C

Pot life (Operating time)

approx. 2 days after mixing into
water, in covered container

Pot life (Operating time)

approx. 2 days after mixing into
water, in covered container

Drying time

approx. 1 day (+20 °C)
approx. 2 days (+10 °C)
The drying time depends on
layer thickness, ventilation
and temperature. Workplace
conditions must be arranged so
that the levelling plaster dries
within about 24 hours of spraying.

Drying time

Binder

approx. 1 day (+20 °C)
approx. 2 days (+10 °C)
The drying time depends on
layer thickness, ventilation
and temperature. Workplace
conditions must be arranged so
that the levelling plaster dries
within about 24 hours of spraying.

Polymer adhesive

Polymer adhesive

Limestone, maximum grain size
0.3 mm

Binder

Aggregate

Aggregate

Fire class

Limestone, maximum grain size
0.6 mm

A2 (EN 13501-1)

Fire class

A2 (EN 13501-1)

Exposure class

RL 01…04

RL 01…04

Painting product group 2012

443.21 Levelling plasters for dry
spaces
811 Dry plasters for mechanical
application RL 01…04

Exposure class

Painting product group 2012

Gloss level

443.21 Levelling plasters for dry
spaces
811 Dry plasters for mechanical
application RL 01…04

Full-matt

Non-water-resistant

Watertightness

Watertightness

Non-water-resistant

Colour

Light white

Colour

Light white

Shelf life

24 months from date of
manufacture (unopened package,
dry space)

Shelf life

24 months from date of
manufacture (unopened package,
dry space)

Package

20 kg sack

Product certifications

CE, M1

Low dust when mixing and sanding

Economical

Saint-Gobain Finland Oy

Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7

Package

20 kg sack

Product certifications

CE, M1
01.01.2019
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Kohdepoistot kaikissa
välineissä ja koneissa

Rakennuspöly
TURVALLINEN KÄYTTÖ
Työturvallisuuden osaaja
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Katkaisusirkkeli

TURVALLINEN KÄYTTÖ
Työturvallisuuden osaaja

(Jiirisaha, Kaapparisaha)

Kulmahiomakone
(Rälläkkä)

Käytettävät suojaimet

Käytettävät suojaimet

Ei löysiä
hihansuita:
takertumisvaara

Pitkät
hiukset/parta
suojattava
takertumiselta

Tulityössä
tulityövaatetus

Pitkät hiukset/
parta suojattava
takertumiselta

Sahattaessa kovaa tai
kyllästettyä puuta

Napakat

Varmista käyttöohjeesta koneen ja laikan soveltuvuus työhön

Varmista käyttöohjeesta sahan ja terän soveltuvuus työhön

Varmistu, ettei sahattava materiaali
sisällä nauloja, hiekkaa ym. kipinöivää

Työskentely-ympäristö

Pidä kädet ja sormet pois terän
läheisyydestä. Käytä puristinta tai
muuta kiinnitystapaa

• Siisti
• Palo-, pöly- ym. suojaus

Sahan vaara-alueeseen voi koskea
vasta, kun saha on lepotilassa
(pöydän takaosassa)

Varmista, että sivulliset ehtivät
pukea kuulonsuojaimet ajoissa
päälle, kun meluava työ alkaa!

Kohdepoisto

Kahva kiinni

Rikkomasuojan kiinnitys ja
asento työhön sopiva

Ergonominen
työskentelykorkeus
ja -asento

Koneen sähköjohto
sekä pistotulppa
kunnossa

Laikka ehjä ja kiinni.
Käynnistettäessä irti kappaleesta
Ei vääntöä

Molemmat
kädet koneessa

Virtakaapelin
sijainti turvallinen
tai suojattu

Älä hio katkaisulaikalla
Kohteesta irtoavan roiskeen tai
kipinöiden sinkoamissuunta:
ei itseesi eikä työtovereihin päin

Roska- ja
ylijäämäpala-astia

Huomioi vielä:

• Viallinen kone huoltoon
• Laikan vaihto ym.:

Huomioi vielä:

irroita virtalähteestä

• Koneen rakenteisiin kertyvä pöly aiheuttaa

• Loppuun kulunutta

syttymisvaaran: imuroi säännöllisesti

• Terän kunto
• Siivoa jälkesi työn lopuksi
• Käytön päätyttyä huolto, häiriönpoisto
yms.: pysäytä kone, katkaise virta

© Työturvallisuuden osaaja

Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7

laikkaa ei saa käyttää
pienemmässäkään
koneessa

© Työturvallisuuden osaaja
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Imuri käytössä ja toimiva
- ei kipinöivässä työssä
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Rakennuspöly

Suojainten säilytys-, huoltoja pukeutumistilat
Tekniikka ja talous lehti 2019

Tapaturva Oy
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•
•
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Yhteenveto pölyt - VNa rakennustyön
turvallisuudesta 205/2009
Otteita Rakennustyömaan turvallisuusmääräykset selityksineen 2018 kirjasta:

”Rakennuttajan on esitettävä työmaan urakoitsijoille menettelyohjeissaan
periaatteet mitä työhygieenisiä mittauksia tehdään, milloin ja missä työvaiheissa
sekä kenen toimesta”
”Päätoteuttaja on yksilöitävä rakennustyön turvallisuussuunnitelmissaan, mitä
rakennuttaja velvoittaa menettelyohjeissaan urakoitsijoilta mittausten suhteen.
Erityisesti mainitaan saastuneiden maa-alueiden kunnostustyöt”
– Myös asbesti ja muut haitta-aineet purkutöissä kuulunee tähän,
– asbestilainsäädännön toimintaperiaatteiden ja menettelyjen kopioiminen myös muille
työhygieenisille haittatekijöille, kuten kvartsille?

•
•
•

”Työhygieeniset mittaukset esim. pöly/kvartsi tehdään päätoteuttajan laatiman
mittaussuunnitelman perusteella. Pölymittauksia on tehtävä, mikäli hankkeesta
vastaavat henkilöt eivät muutoin voi arvioida esiintyviä pölypitoisuuksia”
”Pölypitoisuuksien arvioinnissa voidaan käyttää vastaavanlaisissa olosuhteissa
aikaisemmin tehtyjä mittauksia”
”Pölymittauksia voidaan käytännössä vähentää, mikäli pölyävät työtä tehdään
osastoidusti, osastoissa työskentelevät käyttävät hengityksensuojaimia ja
osastoinnin toimivuus on varmistettu esimerkiksi paine-eromittauksin tai
aistinvaraisten havaintojen perusteella”
– Urakoitsija tarvitsee tietoa pitoisuudesta osastossa työskentelevien hengityksensuojainten
valintaa varten. Hengityksensuojainten huolto- ja hoitojärjestelyt

•

”Rakennustyöpaikalla on tehtävä työolojen seurantaa mittauksin tarvittaessa
sopivin väliajoin”
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Hypoteettinen esimerkki;
P1 luokan hanke 1

Rakennuspöly
Työ

PölyRakennuttaja Päätoteuttaja
Urakoitsija
pitoisuus
Laastin Tiedossa Laastin
Laastin
• Rakentaa ja mitoittaa osaston
sekoitus = mikä? sekoittami- sekoittaminen
(esittää ja hyväksyttää suunnitelman
(Huom!
sen aikana tapahtuu
päätoteuttajalla)
henkilö
pölyn
osastoidussa tilassa, • Seuraa alipainetta, dokumentoi
altistuu
leviäminen jonka sijoituspaikka • Käyttää kohdepoistoa (sekoitusasema)
myös
minimoitava on määritetty
• Osastossa työskentelevät käyttävät
muissa
kuhunkin kerrokseen hengityksensuojaimia (teholuokka?)
tehtävi• Poistoilma
• Siivoa osaston imuroimalla (kuinka
ssä)
johdetaan
usein?, imurin teholuokka?)
suodatettuna ulos • Työntekijä puhdistaa vaatteensa ennen
• Pölysuodattimet ja osastosta poistumista (miten?)
pussit kuljetetaan • Hengityksensuojainten säilytys ja
suljettuna
huolto järjestetty (miten?)
jäteastiaan
• Vaatehuolto järjestetty (miten?)
• Kommunikointi päätoteuttajan kanssa
ja turvallisuussuunnitelmien
päivittäminen
Tapaturva Oy
Finnoonlaaksontie 2
www.tapaturva.fi
Y-tunnus 2056296-7

02270 Espoo
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Hypoteettinen esimerkki;
P1 luokan hanke 2

Rakennuspöly
Työ

PölyRakennuttaja Päätoteuttaja
pitoisuus
Laastin Ei
Selvitettävä Pölypitoisuus
sekoitus tiedossa altistumis- mitataan urakoitsija
(Huom!
taso ja
NN. ensimmäisen
henkilö
osastoinnin osaston
altistuu
toimivuus
käyttöönoton
myös
mittauksin yhteydessä
muissa
Tulokset tiedotetaan
tehtävityömaalla
ssä)
Myös pitoisuus
osaston ulkopuolelta
mitataan

Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7
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Urakoitsija
• Tilaa mittauksen asiantuntevalta
taholta
• Tiedottaa tuloksista päätoteuttajalle ja
rakennuttajalle sekä tarvittaessa
toteuttaa parannustoimenpiteet ja
suorittaa uusintamittauksen
toimenpiteiden riittävyyden
todentamiseksi -> tiedotus
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Rakennuspöly

Pölyt lainsäädäntö,
rakentaminen yleinen mm.

• Työturvallisuuslaki (738/2002)
• VNa kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)
• VNa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta
(1267/2019) + ASA
• VNa terveystarkastuksista erityistä sairastumisen
vaaraa aiheuttavissa töissä 1485/2001
• VNa työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä
1176/2006
• VNa asbestityön turvallisuudesta 798/2015
• VNp henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä
• TMp rakennustyömaiden henkilöstötiloista 977/1994
…
Tapaturva Oy
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Pölyt - VNa rakennustyön
turvallisuudesta 205/2009

Rakennuspöly

70 § Työhygieeniset haittatekijät 1 – 2 mom.

• Rakennustyössä on käytettävä sellaisia koneita ja laitteita,
joiden melupäästöstä tai muista fysikaalisista
haittatekijöistä johtuvat vaarat ja haitat ovat
mahdollisimman vähäiset. Työntekijä on suojattava
kemiallisilta ja fysikaalisilta vaara- ja haittatekijöiltä
ensi sijassa koneisiin, työvälineisiin, työmenetelmiin ja
työympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä.
• Ennen kuin kaivossa, tunnelissa, säiliössä tai siihen
verrattavassa tilassa aloitetaan työskentely, on
varmistettava, että ilman happipitoisuus on riittävä ja että
ilma on puhdasta. Ilman happi- ja epäpuhtauspitoisuudet
on mitattava. Mittauksia on tehtävä myös työn aikana
Tarvittaessa on työtila tuuletettava.
Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7
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Pölyt - VNa rakennustyön
turvallisuudesta 205/2009

Rakennuspöly

70 § Työhygieeniset haittatekijät 3 – 4 mom.
• Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien vaarojen ehkäisemiseksi sekä
pölyntorjunnassa on käytettävä riittävän tehokkaita
paikallispoistolaitteita. Tarvittaessa työtilat on osastoitava ja
käytettävä paine-eron toteuttavaa ilmastointijärjestelmää ja
paine-eron aikaansaavia laitteita. Jos käytetään koneellisia
paikallispoistolaitteita, ne on pidettävä toimintakunnossa.
Laitteiden on toimittava niin, että työntekijöiden turvallisuudelle tai
terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa. Jos työntekijöiden
turvallisuuden ja terveyden kannalta on tarpeellista,
paikallispoistolaitteet on varustettava valvontajärjestelmällä,
joka ilmoittaa toimintahäiriöistä.
• Rakennustyöpaikalla on kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja
kemikaaliluettelot pidettävä työntekijöiden nähtävillä.
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Pölyt - VNa rakennustyön
turvallisuudesta 205/2009

Rakennuspöly

70 § Työhygieeniset haittatekijät 5 - 7 mom.
• Yhteisellä rakennustyömaalla on työhygieenisten mittausten
menettelyistä annettava ohjeet 8 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa
rakennuttajan laatimissa menettelyohjeissa ja 10 §:n 4 momentissa
tarkoitetuissa päätoteuttajan laatimissa turvallisuussuunnitelmissa.
• Jos työntekijöiden altistumista vaarallisille pölyille ja kemiallisille
tekijöille ei voida muutoin luotettavasti arvioida, on työnantajan
suoritettava mittauksia säännöllisesti ja aina kun olosuhteissa
tapahtuu työntekijän altistumista lisäävä muutos. Mittaustuloksia on
verrattava kemiallisista tekijöistä annettuihin raja-arvoihin. Vaaraa
aiheuttavat tekijät on poistettava siten kuin niistä erikseen säädetään.
• Jos työhygieenisten mittausten mittaustulokset osoittavat, että rajaarvot eivät ylity, on tilanteen pysyvyyden toteamiseksi suoritettava
tarvittaessa sopivin välein uusintamittauksia. Mitä lähempänä ilman
epäpuhtauksien mittausten tulokset ovat raja-arvoa, sitä useammin
mittauksia on suoritettava.
Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7
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Rakennuspöly
Ohjeet kansallisille
työsuojelutarkastajille: riskit, jotka
liittyvät työntekijöiden altistumiseen
hengitettävälle kiteiselle piidioksidille
rakennustyömailla
Johtavien työsuojelutarkastajien komitea
(SLIC)
Julkaisupäivä: lokakuu 2016
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Tapaturva lyhyesti

Rakennuspöly

Tapaturva Laki -palvelu tarjoaa helpon ja ajantasaisen www-lakikokoelman, jonka avulla esimiehet
pysyvät vaadittavan työturvallisuus- ja työsuhdelainsäädännön muutoksissa mukana. Ajantasaisen
palvelun lisäksi saatavilla on alakohtaiset paperiversiot. Lisää tietoa: www.tapaturva.fi/laki
Koulutamme erilaisia työsuojeluun liittyviä kokonaisuuksia, esimerkiksi vakioituja menetelmiä (TR, MVR,
Elmeri+), työturvallisuuskortti (työturvallisuuskortin uusiminen myös esimiesmateriaalilla), esimiesten
vastuut, turvallisuuden johtaminen, nolla tapaturmaa, riskien arviointi, kuljettajaturvallisuus, sisäinen
liikenne, …
Tieto- ja koulutusmateriaalit työpaikkojen käyttöön: mm. TehdaspakkaTM, RaksapakkaTM (myös appina)
ja asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt tieto- ja koulutusmateriaalit esim. koneturvaohjeet ja turvavartit.
Auditoimme työympäristöä ja turvallisuusjohtamista. Myös alihankkijoiden/urakoitsijoiden auditoinnit
Service också på svenska
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