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TAVOITTEENA
• Turvallinen työmaa

• Hyvä järjestys

• Työn sujuminen, mesta ja kulkutiet kunnossa

• Pölytön ja hyvä sisäilma

• Rakenteiden kuivuminen ja hyvä laatu



JÄRJESTYKSEN PUUTTEISTA JOHTUNEITA 
TAPATURMIA

• Kompuroi portaissa loukkasi nilkkansa, 3 pv

• Nilkka vääntyi laskeutuessa pukilta puupalikan päälle, 5 pv

• Nilkka murtui laskeutuessa telineeltä sähkökelan päälle, 28 pv

• Polvistui naulaan, 4 pv

• Kompastui rappusissa, 2 pv

• Kompastui kontin edustalla, 38 pv

• Kaatui pihalla varastoaluetta siivotessa ja nilkka murtui, 81 pv

Kustannukset noin 500€/päivä



MESTA EI KUNNOSSA

• Ei edellytyksiä työn aloittamiseen

• Aikataulupaineita

• Töiden väärä järjestys

• Valmiin tuotteen laatu kärsii

• Materiaalihukka ja 
jätekustannukset



SIISTI TYÖMAA

• Mesta kunnossa

• Helppoa ja turvallista kulkea

• Siirtoihin voi käyttää apuvälineitä, ei 
tarvitse kantaa

• Ei hukkaa materiaalien 
pilaantumisesta

• Laatu > kerralla valmiiksi!

• Toisen työn arvostus

• Kustannussäästöä kaikille

• Turvallisesti kotiin



JÄTEASTIA PUUTTUU
• Ei edellytyksiä seuraavan vaiheen käynnistymiseen, ennen 

siivoamista

• Aikataulun viivästyminen

• Kiire

• Tapaturmavaara
• nyrjähdykset
• kaatumiset

• kompastumiset



JÄTTEET SUORAAN 
SOPIVAAN JÄTEASTIAAN



PÖLY JA PÖLYN HALLINTA
Rakennusalalla kymmeniä tuhansia työntekijöitä altistuu päivittäin 
pölylle  ja pölyn aiheuttamille sairauksille

Kvartsipöly

Eristepöly

Puupöly

Tasoitepöly

Asbesti

Terveysvaikutukset

➢ Kivipölykeuhkosairaus

➢ Keuhkosyöpä

➢ Iho ja hengityselinten ärsytys

➢ Asbestoosi



PÖLYN TORJUNTA
Tavoitteeksi P1 taso, pölytön 
työympäristö

• Ensisijaisesti pyritään estämään 
pölyn syntyminen

• Vähennetään syntyvän pölyn 
määrää

• Pölyn leviäminen rajataan 
kohdepoistolla ja/tai osastoinnilla

• Henkilökohtaiset suojaimet, jos 
pölyn muodostumista ei voi estää



VÄHENNETÄÄN PÖLYN MÄÄRÄÄ

• Valitaan vähemmän pölyäviä materiaaleja, 
esim. valmistasoite

• Käytetään roilotiiliä, roilotus ja paikkaus 
synnyttää ylimääräistä pölyä ja roskaa

• Käytetään tiili- laatta- tai listaleikkuria, ei sahaa

• Tilataan määrämittaan; puutavaraa ja levyjä

• Laastin sekoituspiste teltassa

• Kohdepoisto kaikissa pölyä tuottavissa laitteissa



PÖLYN HALLINTAKEINOJA
• Kohdepoisto ja imuri

• Osastointi estämään pölyn leviäminen

• Alipaineistus

• Lasta, ei harjaa

• Timanttisahaus omassa suojassa



HYVÄ JÄRJESTYS JA SIISTEYS 
KANNATTAA!

KIITOS!


