


Rakennusliike 
Konttinen Oy  

Lyhyesti

• Yritys on perustettu v. 1992

• Pääomistaja on Konttinen-Yhtiöt Oy 

• Vuoden 2020 liikevaihto oli 10,7 miljoonaa 
euroa

• Toimialueena Pohjois-Savo, valtaosa
työkohteista Kuopion alueella

• Erikoistunut toimitilojen korjaus- ja 
muutosrakentamiseen

• Kokemusta ja tietotaitoa erityisesti 
sisäilmaongelmakohteista ja rakentamisen 
pölynhallinnasta/olosuhdehallinnasta.

• Henkilöstö:  toimihenkilöt ja työntekijät, 55 
hlöä

• Rakennusteollisuus ry:n jäsenyritys



Rakentamisen 
pölynhallinta

Perustelut

Miksi ja miten?



Pölynhallintaa 
on työmailta 

vaadittu 
lakisääteisesti 
vuodesta 2009

(Vna205/2009)

“… 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.”



Määräykset 
tiukentuivat ja 

kvartsiasetus on 
ollut voimassa  

1.1.2020 alkaen 

(Vna1267/2019)

“6§ Altistumisen estäminen ja vähentäminen: 

Jos riskien arvioinnin perusteella on olemassa vaara
työntekijän terveydelle, työnantajan on estettävä
työntekijän altistuminen. Jos syöpäsairauden vaaraa
aiheuttava tekijä tai perimää vaurioittava aine ei ole 
teknisesti tai kohtuudella korvattavissa vaarattomalla tai 
vähemmän vaarallisella, työnantajan on varmistettava, että
syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaa tekijää tai perimää
vaurioittavaa ainetta käsitellään suljetussa järjestelmässä
niin pitkälle kuin mahdollista.

Jos suljettu järjestelmä ei ole teknisesti mahdollinen, 
työnantajan on varmistettava, että työntekijöiden
altistumisen taso vähennetään niin alhaiseksi kuin se on 

teknisesti mahdollista. “



Tärkein 
pölynhallintaa 

ohjaava 
poiminta 

lakitekstistä:

“… työnantajan on varmistettava, 
että työntekijöiden altistumisen
taso vähennetään niin alhaiseksi
kuin se on teknisesti
mahdollista..”
(Vna1267/2019)





Työmaan 
kalustossa on 

tärkeää käyttää 
vähintään Hepa13 

–suodattimia
(paras 

kustannus/hyöty 
–suhde)



Pölynhallinta-
kaluston valinta

Kaluston valinnassa kannattaa siis varmistaa suodatustaso sekä 
turvallisuuden että kustannustehokkuuden varmentamiseksi.
Vertailussa M-luokan suodatusta käyttävä ja Hepa13-suodatusta 
käyttävä ilmankäsittelylaite (sama hintaluokka, sama 
käyttötarkoitus).

Ensimmäinen laite käyttää min. HEPA H13 suodatustasoa ja on 
testattu suodatukseltaan toimivaksi kvartsipölylle (EN-standardi
EN-1822:2009, 0,3um hiukkasten min. suodatustaso 99,95 %), ja 
toinen laite on varustettu M-luokan suodatuksella eikä
valmistajan toimesta testattu…

Ilmankäsittelylaite Suodatustaso %

Laitetyyppi 1 99,98 %

Laitetyyppi 2 <25 %



Ilmanpuhdistuskertoimen vaikutus työmaan ilman todelliseen 
puhdistumisnopeuteen:

• Yleensä työmaille suositetaan 
puhdistuskertoimeksi vähintään 6xh

• Osastoimalla pölyisimmät työt, 
yleisilman puhdistuskertoimen voi 
pienentää 3-4xh

• Kukaan ei kiellä tehokkaampaa 
ilman puhdistumiskertoimen käyttöä

Työmaan ilma on 99,9 % puhdistunut 
69 min kuluttua

Työmaan ilma on puhdistunut 99,9 % 
noin 110min kuluttua

Esim. kertoimella 15 x h ilma on 
puhdistunut 99,9 % 28min kuluttua. 



Case KOHTAAMO-työmaa, 
käytössä olevaan kirjastoon 

rajoittuva ja pölyn 
leviäminen aiheuttaisi 
merkittävän vahingon

• Työmaa osastoitu ja osasto
alipaineistettu (-10Pa) 
hallitusti APAD-teknologiaa
hyödyntäen.

• Työmaan ilmanpuhdistus
kerroin 6 x h

• Kohteessa mm. seinien
purkua ja lattioiden
hiontatöitä

• Kohteessa tehtiin
työhygieenisiä mittauksia ja 
tulos: altistuminen alle 4 % 
HTP-arvosta”



Muutamia esimerkkejä paineentasaimen 
käytöstä pölynhallinnassa:



HERÄSIKÖ KYSYMYKSIÄ?


