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Kvartsialtistuminen ja sen hallinta
rakentamisessa.

Työsuojelurahaston (TSR) hanke 2021-2022

Toteuttajat: Työterveyslaitos, Lotus Demolition, Tapaturva

Yrityskumppanit: CONSTI, Destia, Hartela-yhtiöt
ja NCC Suomi

Rahoitus: TSR, Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT 

14.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 2

Altistumisen luokittelu, alveolijakeinen kvartsi

Altistuminen
(mg/m3)

Osuus
HTP8h:sta

Altistumisen suuruus

Alle 0,005 Alle 10 % Vähäistä
0,005-0,02 10-40 % Kohtalaista
0,02-0,05 40-100 % Merkittävää
0,05-0,1 Yli 100 % Liiallista
Yli 0,1 Yli 200 % Ylittää lakisääteisen raja-

arvon
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Kvartsialtistumisen hallintasuunnitelma SFS (ISO 31000/BS 18004 perustuen)

RISKITASO/ALTISTUMINEN 
(% HTP)

TOIMINTA JA AIKATAULU

1. VÄHÄINEN: <10 % Ei tarvita toimenpiteitä eikä ASA-ilmoitusta

2. KOHTALAINEN: 10..40 % ASA-ilmoitus tehtävä. Noudatetaan hyviä käytäntöjä altistumisen hallintaan. 
Suojaudutaan tarvittaessa erityisten altistavissa tehtävissä. On harkittava 
parempaa ratkaisua tai parannusta, joka ei aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia. 
Valvontaa tarvitaan sen varmistamiseksi, että hallintatoimenpiteitä ylläpidetään.

3. MERKITTÄVÄ: 40..100 % On ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin riskien vähentämiseksi, torjuntakustannukset 
huomioiden. Riskin vähentämisen toimenpiteet tulisi toteuttaa määrätyn ajan 
kuluessa. Suojautuminen altistavissa tehtävissä on tarpeen.
Terveystarkastukset ovat tarpeen seurausten monitoroimiseksi ja 
lisähallintatoimenpiteiden tarpeen määrittämiseksi.

4. LIIALLINEN: 100..200 % Riskiä tulisi vähentää ja suojaimia on käytettävä altistavissa työvaiheissa. 
Huomattavia voimavaroja voi olla tarpeen varata riskin poistamiseen. Jos riski 
liittyy käynnissä olevaan työhön, kiireelliset toimenpiteet tulisi toteuttaa. 
Terveystarkastukset tarpeen. Altistavaa työtä ei voi tehdä ilman suojaimia.

5. ”LAITON”: > 200 % Työtä ei tulisi aloittaa tai jatkaa ennen kuin on varmistettu, että riskiä on 
vähennetty. Jos ei ole mahdollista vähentää riskiä edes rajoittamattomilla 
voimavaroilla, työn tulee pysyä kiellettynä.

Tavoitteista
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1) Selvitetään altistumistasoja eri tehtävissä ja torjuntatoimien vaikutusta niihin

2) Luetellaan tehtäviä, jotka edellyttävät suojautumista päästölähteellä ja/tai korkealta 
yleisilman pitoisuudelta

3) Kuvataan työtehtäväkohtaisia pölyntorjuntakeinoja, joilla altistumista voidaan vähentää ja 
pölyn leviämistä estää

4) Selvitetään mitkä työntekijät tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin ja mistä tehtävistä on syytä 
hankkia käytännön yritys ja/tai työpaikkakohtaista mittausdataa altistumisen selvittämiseksi

5) Kuvataan minkä tyyppisissä tehtävissä työterveyshuollon terveystarkastukset ovat tarpeen 
ym. ohjeita työterveyshuolloille ja työpaikoille kvartsialtistumisen hallitsemiseksi sekä 
seuraamiseksi

6) Ohjeistetaan riskinarvioinnin toteutukseen liittyvä kvartsialtistumisen luokittelu työmailla

7) Modifioidaan EU:n kvartsisopimuksen mukaista pölynvalvontaprotokollaa ja raporttia 
rakennustyömaille soveltuvaksi.
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Aikatauluista
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Mittausten suunnittelu ja valmistelu, menetelmien, laitteiden
ja dokumentoinnin yhteensovittaminen. Pilotointikohde.

7.1-28.2.2021

Työnjako ja mittausten aikataulutus 15.1-31.3.2021
Esikäynnit ja työvaiheiden valinta. 1.3-30.6.2021
Mittaukset 1.4.2021-30.6.2022
Torjuntatoimet ja uusintamittaukset 1.9.2021-31.8.2022
Laboratorioanalyysit 15.4.2021-30.9.2022
Tulosten koonti ja tulkinta 1.9.2022-30.11.2022
Raportointi ja hyvät käytännöt 1.8.2022-31.12.2022

Altistumisen arviointi, alveolijae ja hengittyvän pölyn jae
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• Hiukkasten kulkeutuminen hengitysteissä ja terveyshaittojen ilmeneneminen on riippuvaista 
hiukkaskoosta: hengittyvät hiukkaset, alveolijae, pienhiukkaset, nanopartikkelit, höyryt/huurut. 

• Pölyt 0,01 – 100 m, huurut ja udut < 5 m

Hiukkasten
suhteellinen
osuus jakeessa
(EN 481) 

Aerodynaaminen halkaisija, µm 

ALVEOLIJAE
(RESPIRABLE
CONVENTION)

KEUHKOJAE
(THORACIC
CONVENTION)

HENGITTYVÄT HIUKKASET
(INHALABLE CONVENTION)

Hiukkasten suhteellinen osuus (%) jakeessa aerodynaamisen halkaisijan funktiona.
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Alveolijakeen ja hengittyvän pölyn mittaukset
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• Hengittyvän, alveolijakeisen ja torakaalijakeisen pölyn 
mittausmenetelmät keräävät pölyä kuten ihmisen hengitystiet (EN 
481) 

• aiemmin käytetty kokonaispölymittaus (SFS 3860) keräsi suuria 
(yli 20 µm) hiukkasia vähemmän kuin ihmisen hengitystiet (˷ PM10)
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ASA-ilmoitus tehtävä

Lukumäärä (sis. yleisilmat) 209
Keskiarvo (µg/m3) 0,041
Mediaani (µg/m3) 0,0024
95 % piste (µg/m3) 0,118
ASA-ilmoitettavien osuus (%) 39
Yli HTP-arvon (%) 10
Yli raja-arvon (%) 6

Ylittää HTP-arvon
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Altistuminen alveolijakeiselle pölylle ja -kvartsille
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Pölyisissä työvaiheissa suojautumisen vaikutus työpäivän
keskimääräiseen kvartsialtistumiseen
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Yleisilman pitoisuus työmailla
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Tämä hanke
Antonsson ja Sahlberg, 2019
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• Yleisilman
pitoisuuksien
vähentämisessä
(yleisilmapuhdis
timet, 
Dustcontrol)

• Porausvaunujen
käytössä
(Sandvik 
Mining)

Lisäksi selvitetään mittauksin torjuntakeinojen
tehokkuutta
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Sandvik Miningin koekentällä mitattiin poraajan
altistumista ja kvartsipölyn leviämistä
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1) Kuivaporauksessa, sukitetuilla sykloneilla

2) Märkäporauksessa, ilman sukitusta

3) Märkäporauksessa sukitetuilla sykloneilla

Koeasetelma koeporauksissa
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Sukitettu takasykloni Sukitettu etusykloni Vesisyöttö märkäporauksessa
0,4 l/min, säilön koko 40 l
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Altistuminen porauvaunua käytettäessä
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Työtapa, ilmanvaihto ja hengityssuojainten käyttö Kvartsialtistuminen 
työpäivänä 
(mg/m3)

Alveolijakeiselle 
pölylle altistuminen 
työpäivänä (mg/m3)

Poraajan altistuminen railoporauksessa ilman ohjaamoa tai
pölynerottimien sukitusta, kun vettä ei käytetä.

0,05 - yli 0,1 0,5 – yli 1 

Vaunun lähiympäristössä työskentelevien (<10 m)
panostajien altistuminen ampureikiä porattaessa ilman
pölynerottimien sukitusta kuivaporauksessa.

0,01 - 0,07 0,2 - 0,6

Poraajan altistuminen ampureikiä porattaessa
märkäporauksessa, ilman ohjaamoa.

0,02 - yli 0,1 0,5 – yli 1 

Tuloilman suodatuksella varustetussa ohjaamossa
työskentelevän poraajan altistuminen ikkunoiden ollessa
kiinni.

alle 0,001 – 0,005 alle 0,05 – 0,1

Vaunun lähiympäristössä työskentelevien (<10 m)
altistuminen ampureikiä porattaessa pölynerottimien ollessa
sukitettuina.

0,005 – 0,02 0,1 - 0,5

Vaunun lähiympäristössä työskentelevien (<10 m)
altistuminen ampureikiä porattaessa märkäporauksena,
pölynerottimien ollessa sukitettuina.

alle 0,001 – 0,005 alle 0,05 – 0,1 
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Kierrättävän ilmanpuhdisimen käyttö sisätöissä
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Altistuminen timanttisahauksessa
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Työtapa, ilmanvaihto ja hengityssuojainten käyttö Kvartsialtistuminen 
työpäivänä 
(mg/m3)

Alveolijakeiselle 
pölylle altistuminen 
työpäivänä (mg/m3)

Kiven toistuva mekaaninen leikkaaminen ilman vettä ulkona. 
Hengityksensuojainta ei käytössä. 

0,02 - 0,1 0,2 - yli 1

Ei ilmanvaihtoa tiloissa, laitekohtainen kohdepoisto.  
Kivialustan pitkäkestoinen tai toistuva sahaaminen 
sisätiloissa kuivana. Hengityksensuojain käytössä vain 
työstön aikana.

0,02 - yli 0,1 0,2 - yli 1

Kivialustan märkäsahaaminen sisätiloissa ilman 
hengityksensuojainta. Liete imuroidaan jälkikäteen irrallisella 
vesi-imurin letkulla. Ei ilmanvaihtoa.

0,03 - 0,06 0,5 - yli 1

Kivialustan märkäsahaaminen sisätiloissa käyttäen 
hengityksensuojainta. Liete imuroidaan jälkikäteen irrallisella 
vesi-imurin letkulla. Ei ilmanvaihtoa.

0,005 - 0,02 0,1 - 0,2

Kivialustan märkäsahaaminen tai märkäporaaminen 
käyttäen hengityksensuojainta sisätiloissa. Kierrättävä, 
suodattava ilmanpuhdistin lähellä pölyn lähdettä (virtaus 
2000 m3/h)

alle 0,005 alle 0,01

1Kts. Health and Safety Executive, Controlling exposure to stonemasonry dust, HSEG201, GBR 2001
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Altistuminen lattioiden hionnassa

Työtapa, ilmanvaihto ja hengityssuojainten 
käyttö

Kvartsialtistuminen 
työpäivänä (mg/m3)

Alveolijakeiselle 
pölylle altistuminen 
työpäivänä (mg/m3)

Ei kohdepoistoa laitteessa, ei hengityksen 
suojainta, ei alipaineistusta tai 
huoneistokohtaista ilmanpuhdistinta tiloissa.

yli 0,1 yli 1

Kohdepoisto laitteessa, puhaltava 
hengityksensuojain käytössä vain hionnan 
aikana, ei alipaineistusta tai huoneistokohtaista 
ilmanpuhdistinta tiloissa.

0,02 - 0,05 0,2 - 0,5

Kohdepoisto laitteessa, puhaltava 
hengityksensuojain hionnan aikana, alipaineistus 
tai vastaavan tehon omaava huoneistokohtainen 
ilmanpuhdistin tiloissa.

0,002- 0,02 0,06 - 0,2

Kohdepoisto laitteessa, puhaltava 
hengityksensuojain aina tiloissa oleskeltaessa, 
alipaineistus tai vastaavan tehon omaava 
huoneistokohtainen ilmanpuhdistin tiloissa.

alle 0,002 alle 0,06
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Altistuminen timanttiporauksessa
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Työtapa, ilmanvaihto ja hengityssuojainten käyttö Kvartsialtistumine
n työpäivänä 
(mg/m3)

Alveolijakeisell
e pölylle 
altistuminen 
työpäivänä 
(mg/m3)

Ei ilmanvaihtoa tiloissa, laitekohtainen kohdepoisto. 
Kuivaporaus timanttiterällä ja hengityksensuojain käytössä vain 
porauksen aikana.

0,01 - 0,05 1 - 0,5

Ei ilmanvaihtoa tiloissa. Märkäporausta ilman konekohtaista 
lietteenkeräystä tai hengityksensuojainta. Vesi imuroidaan pois 
porauksen aikana sekä sen jälkeen irrallisella vesi-imurin 
letkulla. Ankkuria varten porattiin 10 mm reikiä 
kuivaporauksena.

0,03 – 0,06 0,4 – 0,8

Ei ilmanvaihtoa tiloissa, laitekohtainen kohdepoisto. 
Märkäporaus timanttiterällä ilman hengityksensuojainta

0,005 - 0,01 0,1- 0,2

Ei ilmanvaihtoa tiloissa.

- Märkäporaus timanttiterällä (FFP3-luokan 
hengityksensuojain)

- Kuivaporaus timanttiterällä käyttäen aina osastolla 
oleskeltaessa puhaltavaa hengityksensuojainta

alle 0,005 alle 0,1

Timanttiporaus kuivaporauksena

14.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 20

- Konekohtainen kohdepoisto liitettävissä H-
luokan imuriin

- Käytettävä puhaltavaa hengityksensuojainta
sisätiloissa
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Sementin ja laastin sekoituspiste
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Työtapa, ilmanvaihto ja hengityssuojainten 
käyttö

Alveolijakeisen kvartsin 
keskiarvopitoisuus 
sekoituspisteessä, 
hengityskorkeudella 
(mg/m3)

Alveolijakeisen pölyn 
keskiarvopitoisuus 
sekoituspisteessä, 
hengityskorkeudella 
(mg/m3)

Ei hengityksen suojainta, ei ilmastointia, 
alipaineistusta tai huoneistokohtaista 
ilmanpuhdistinta tiloissa, ei kohdepoistoa 
sekoituspisteessä.

0,005-0,02 yli 1

Kauluksella varustettu M tai HEPA H13 -
luokan suodattimella varustettu kierrättävä 
ilmanpuhdistin (n. 1000 m3/h) 
sekoituspisteessä.

alle 0,002 alle 0,06
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Tehtyjä ohjeita

1. Rakennusten purku

Rakennusten murskaus ja purku paikalla, ulkotyöt (lapiomies)

Kaivinkonekuski ym. Ohjaamotyö

Murskainta käyttävä myllymies pulveroinnissa

2. Monttuvaihe, maarakennustyöt ja pintarakennetyöt

Lapiomies, perämies, kiviasentaja ym. ohjaamojen ulkopuolella 
työskentelevät maansiirtotyömailla

Panostajan ja lapiomies räjäytystyömailla

Laattojen ja kivipintojen leikkaukset ym. kivityöt

Alustan tasoitus ja tärytys

Muottityö, paikallavalu ym.

Maansiirto ja tasoitus sekä kivetys

3. Runkotyövaihe
Elementtien asennus

Raudoitustyöt holvilla

Muottityö, paikallavalu ym.

4. Sisätyöt, uudis- ja korjausrakentaminen

Esimiestyö
Rakennussiivous

Timanttisahaus

Betonilattioiden hionta

Ontelolaattojen poraus (kuivaus)

Timanttiporaus

Muut poraukset betoniin, kiveen tai tiileen sisätöissä

Sisätyöt, uudis- ja korjausrakentaminen (jatkuu)

Sementin ja laastien sekoituspiste sisätöissä

Tiili- ja harkkomuuraus

Väliseinien ja välikattojen tasoitus

Laattojen ja kivipintojen leikkaukset ym. kivityöt

Seinien ja lattioiden roilotus (urajyrsintä ja piikkaus) 
putkille ja sähköjohdoille.

Saumojen tasoitus

Kylpyhuoneiden saneeraus ym. laatoitustyöt

Tasoitus ja paikkaustyöt
Rakennusaputyö (muotin purku, poraukset, 
piikkaukset, sahaukset)

5. Rakenteiden purku korjausrakentamisessa

Väliseinien ja välikattojen piikkaus

Kalusteiden ja materiaalien poisto

6. Julkisivutyöt

Hiekkapuhallus

Julkisivulaattojen purku

Elementtisaumauksen uusinta

7 Infrarakentaminen

Asfaltointi

Räjäytystyöt

Porausvaunun käyttö

Käsiporaajat?

Raidesepelin lastaus ja levitys

8. Yleisohjeet

Kvartsi ja pölyaltistumisen määrittäminen

Hengityssuojainten käyttö ja valinta

Rakennuspölyn imurit

Kvartsipölyn torjunta rakennustyömailla
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Työvaiheet ja altistuminen, luettelointi
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1. Rakennusten purku
Työtehtävä ja ohjenumero Toteutus/torjuntakeinot Kvartsialtistuminen 

työpäivänä (mg/m3)
ASA Terveys 

tarkastus
1.1 Perämies/lapiomies, rakennusten murskaus ja 

purku paikalla, ulkotyöt (17)
Vettä ei käytetä tai sitä käytetään liian säästeliäästi. Ei 
hengityksensuojainta.

0,05-0,005 x x

Vettä ei käytetä. Pölyävissä työvaiheissa FFP3-luokan 
hengityksensuojain.

0,005-0,002 x

Murskattavia rakenteita ja siirrettävää betonimurskaa 
ym. jätettä kastellaan murskattaessa sekä ennen siirtoa 
tai lajittelua. Ei hengityksensuojainta.

alle 0,002

1.2 Kaivinkonekuski ym. ohjaamotyö (13) Vettä ei käytetä. Työkoneen ikkunat auki, ilmastointi pois 
päältä tai suodatin tukossa, ei hengityksensuojainta.

0,025-0,005 x x

Työkoneen ohjaamossa suodatettu tuloilma, ei 
hengityksensuojainta

0,001-0,004

1.3 Murskainta käyttävä myllymies pulveroinnissa 
(15)

Ei hengityksen suojainta, murskattava massa on kuivaa 
tai vajavaisesti kosteutettua.

yli 0,05 x x

Ei hengityksen suojainta, murskattava massa on 
läpikosteaa.

0,02-0,01 x

Hengityksen suojain oltaessa alle viiden metrin 
etäisyydessä myllystä. Murskattava massa on 
läpikosteaa.

alle 0,002

Ohjeet
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@tyoterveys
@fioh

Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos

Toistaiseksi tehdyissä altistumismittauksissa 39 % ylitti ASA-
ilmoittamisen rajan ja 10 % HTP-arvon. 

Räjäytystöissä, poraus-, piikkaus-, sahaus-, hionta- ja 
tasoitustöissä, sekä murskausjätteen pulveroinnissa ja 
hiekkapuhalluksessa on toistaiseksi mitattu suurimpia 

altistumisia. Pölyntorjunta ja tarvittaessa suojautuminen 
ovat näissä töissä erityisen tärkeitä työvaiheen aikana ja 

sisätöissä myös työpäivän aikana ko. osastolla oleskeltaessa.

KIITOS!
tapani.tuomi@ttl.fi
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