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Mitä odotettavissa lähitulevaisuudessa
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• Asetettu kolmikantainen jaosto valmistelemaan 
rakennustyön turvallisuutta koskevien säännösten 
muuttamista – määräaika syksy ‐22

• Hallitusohjelmakirjaus ”Tuodaan
kuntotarkastustoiminta lainsäädännön piiriin ja asetetaan
kuntotarkastajille pätevyysvaatimukset.” 

• Asbestilainsäädännön mahdolliset uudistukset: 
pätevyysvaatimukset asbesti‐ ja haitta‐ainekartoittajille –
jälkitarkastuksen tekijän objektiivisuuden vahvistaminen



Ilman epäpuhtaudet
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• Työntekijää vahingoittavan tai häiritsevän ilman epäpuhtauksien (pöly, savu, kaasu tai höyry) 
leviämisen estäminen mahdollisuuksien mukaan

‐ eristämällä epäpuhtauden lähde

‐ sijoittamalla se suljettuun tilaan tai laitteeseen

‐ epäpuhtauksien riittävä kokoaminen ja poistaminen tarkoituksenmukaisella ilmanvaihdolla

• Syöpädirektiivi – kiteinen piidioksidi – kvartsipöly, 
kovapuupöly



Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran 

torjunnasta - kvartsipöly

o Asetus on tuli voimaan 1. päivänä tammikuuta 2020

o Kiteiselle piidioksidipölylle (kvartsipöly) altistava työ tuli asetuksen soveltamisalan 
piiriin 

o Kvartsipölyyn sovelletaan jatkossa myös lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä 

o Kiteiselle piidioksidille altistuu arviolta noin 48 000 työntekijää Suomessa 

o Työnantajan on ilmoitettava keväästä ‐21 lähtien merkittävästi kvartsipölylle 
altistuneet*) työntekijät ASA‐rekisteriin

*) 20 päivänä vuodessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle aineelle altistavaa työtä merkittävä osa (2–4 tuntia) työpäivästä



o Kiteistä piidioksidia esiintyy yleisesti kivissä, kalliossa, hiekassa ja savessa

o Rakennustuotteet sisältävät usein kiteistä piidioksidia, jota on monissa tilanteissa 
vaikea poistaa tai korvata

o Tuotteiden käsittelyssä ja työstössä syntyy hengitettävää kiteistä piidioksidipölyä 

o Yleissääntö: Jos kiteistä piidioksidia sisältävää pölyä näkyy ilmassa, se ylittää lähes aina 
Euroopan unionin hengitettävän kiteisen piidioksidin työperäisen altistumisen raja‐
arvot

Lähde: European Commission, ohjeet kansallisille työsuojelutarkastajille, johtavien työsuojelutarkastajien komitea (SLIC)



Markkinointia…..
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• Olemme XX laboratoriolla aloittaneet kvartsipölyn analysoinnin ilmanäytteistä, 
ja näin lyhyen aikavälin otannalla on selvää, että työmailla raja arvot ylittyvät 
(HTP). Olemme käyneet teidän työmaalla aliurakoitsijan kutsumana tekemässä 
mittaukset, joissa mittaustulokset ylittävät raja-arvot huomattavasti..

• uhkailipa siinä sivussa hieman, mille viranomaisille ilmoituksia tehtäisiin ym. 
Haluaa järjestää tapaamisen, jossa voidaan käydä läpi miten näitä mittauksia 
”yhdessä jatkossa tehdään” eikä suostu kertomaan, mistä työmaasta oli kyse 
jolla kävivät. 



Työntekijän altistumisen määrittäminen
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• AVIn tulkintalinja: jos työntekijän altistumista vaaralliselle pölylle ei voida muutoin 
luotettavasti arvioida, on suoritettava mittauksia säännöllisesti ja aina kun olosuhteissa 
tapahtuu altistumista lisäävä muutos – tulkinta epäselvä, miten ja milloin arvioidaan 
työntekijän altistuvan kvartsipölylle. HTP‐arvo on 0,05 ja asetuksen asettama sitova raja‐arvo 
on 0,1 mg/m3 kahdeksan tunnin mittauksena

• Viranomaisten tulkintalinjaukset mittausten edellyttämisestä tosiasiallisesti vaihtelevat 
alueittain. Virallista yhtenäistä linjausta siitä, koska työntekijän katsotaan altistuvan 
kvartsipölylle, ei ole Kvartsipölylle altistuvat on ilmoitettava ASA‐rekisteriin – tulkinta 
epäselvä, kenen katsotaan altistuvan kvartsipölylle viitaten edelliseen kohtaan

• Mikäli altistumista ei ole selvitetty mittaustuloksin, ASA ‐rekisteriin merkitään henkilöt, jotka 
vähintään 20 työpäivänä vuodessa tekevät altistavaa työtä vähintään 2 tuntia

• RT:n näkemys asiasta: sellaisia töitä tekevät, jotka voivat altistua työtehtävissään kvartsipölylle, 
merkitään ASA‐rekisteriin 

• TTL:n kanta – ilmoitusrajana pidetään 10 % HTP‐arvosta (0,005)! 

• HTP‐jaosto ottaa kantaa asiaan syksyn aikana



Vaarojen tunnistamiseen perustuva 
pölyntorjuntasuunnitelma
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• Rakennustyömaalla pölyhaitat minimoidaan tehokkaalla 
pölyntorjunnalla

• Oleellista on vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin perustuva 
pölyntorjuntatoimien suunnittelu (mitä tekniikkaa ja laitteita 
käytetään) ja toteutus sekä sen seuranta – tarvittaessa ulkopuolinen 
asiantuntija – päätoteuttaja tekee työvaiheittain ja kukin urakoitsija 
osaltaan  RISKIARVIO

• Tehokas pölyntorjuntasuunnitelma ja sen noudattamisen valvonta

• Pölyntorjuntasuunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan hankkeen 
edetessä tarpeen mukaan – miten poistetaan kertynyt pöly pinnoilta ja 
millä välineillä

• Seurattava suojelu‐ ja ehkäisytoimenpiteitä ja tiedotettava niistä 
työntekijöille



Kvartsipölyn torjunta
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Pölyntorjuntatoimenpiteet toteutetaan seuraavassa järjestyksessä

1. Poistetaan pölyhaitta

‐ pyritään suunnittelemaan työprosessit siten, että pölyhaittaa ei synny

2. Estetään pölyhaitan syntyminen
‐ pyritään käyttämään vaihtoehtoisia, vähemmän kvartsia sisältäviä 

materiaaleja 

3. Tekniset suojaustoimenpiteet
‐ käytetään työvälineissä laitekohtaista kohdepoistoa, osastoidaan ja 

alipaineistetaan pölyävät työvaiheet sekä käytetään tehokkailla suodattimilla 
varustettuja ilmanpuhdistimia – pölyn leviämisen rajoittaminen

4. Hallintakeinot
‐työalueelle pääsyä rajoitetaan, työntekijöiden riittävä tietämys varmistetaan 

tarvittavalla koulutuksella ja ohjeistuksella

5. Henkilönsuojaimet
‐ valitaan oikeat henkilönsuojaimet tehtävän riskienarvioinnin mukaisesti, 

huolehditaan niiden kunnosta ja huollosta



Kvartsipölytulkinnat
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• Kvartsipölyn aiheuttamat vaarat torjutaan tehokkaalla pölyntorjunnalla. Olennaista on niiden työvaiheiden 
vaarojen ja riskien tunnistaminen, jossa työntekijä voi altistua kvartsipölylle. Ja edelleen kyseisten 
työvaiheiden suunnitteleminen siten, ettei työntekijä altistu kvartsipölylle

• Työvaiheista muodostuva kvartsipitoinen pöly on poistettava kohdepoistoilla tai muilla 
tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä, tarvittaessa työtilat on osastoitava ja alipaineistettava, viime kädessä 
tulee käyttää henkilökohtaisia hengityksensuojaimia – AVIn linjauksena koneiden ja työvälineiden osalta 
M/H‐luokka – Rakennusteollisuus ry:n kanta on lähtökohtaisetsi H‐luokka  ‐ pölynimurit, kohdepoistolaitteet 
ja ilmanpuhdistimet varustettuina HEPA H13 suodattimilla‐ tai jos muulla tavoin voidaan saavuttaa riittävä 
puhtaus  

• Purkuaines siirrettävä suojatusti, muodostuvan pölyn poistaminen tehokkailla toimenpiteillä, estettävä pölyn 
leviäminen

• Poistuttaessa työalueelta, jossa on muodostunut kvartsipitoista pölyä, tulee huolehtia työvaatteiden ja 
työvälineiden puhdistamisesta siten, että pölyä ei pääse leviämään työalueen ulkopuolelle

• Rakennuttajan tulee turvallisuusasiakirjoissa määritellä työmenetelmävaatimukset – kvartsipölylle altistuvien 
työntekijöiden altistumisen poistamiseksi/vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet – pitäisi ottaa huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa

• Rakennuttajan tuotava esille, onko tarvetta suorittaa mittauksia. Jos ei ole tarvetta (pystytään toteamaan 
huolellisella pölyntorjuntasuunnitelmalla ja työmenetelmillä kvartsipölylle altistumisen estäminen), 
rakennuttajan tulee määritellä kvartsipitoista pölyä tuottavia työmenetelmiä koskevat vaatimukset 

• Henkilöstötilahaasteet ‐ työmaalla taukojen pitäminen jne. 



TM 30.7.20
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