
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö, 

Rakennusterveysasiantuntija 

RTA 2016 – 2017 

Helsinki 2017 

 

TITTA MANNINEN 

 

Loppusiivouksen laadunvarmistus  

on tärkeä osa rakennushankkeen  

pölyn- ja puhtaudenhallintaa 

 

 

 

 



1 

 

   Tiivistelmä 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelma 45 op. Opinnäytetyön jättöpäivämäärä 

Tekijä(t) 

Titta Manninen 

Ryhmä 

RTA  2016 - 2017 

Opinnäytetyön nimi 

Loppusiivouksen laadunvarmistus on tärkeä osa rakennushankkeen 

pölyn- ja puhtaudenhallintaa 

 

 

 

Sivu- ja 

liitesivumäärä 

51  

 

Opinnäytetyössä käsitellään rakennushankkeen pölyn- ja puhtaudenhallintaa kokonaisuutena 

huomioiden puhtaustasovaatimuksiltaan erilaiset hankkeet sekä korjaus- ja uudisrakentaminen. 

Pääpainotus on loppusiivouksen laadunvarmistuksen toteuttamisessa. Työssä esitellään myös 

rakennuksen käytön aikaisen korotetun siivoustason laadunvarmistus.  

 

Aineistona on käytetty erilaisia korjaus- ja uudisrakentamisen hankkeita, joihin pölyn- ja 

puhtaudenhallinta on sisältynyt osana muita laadunvarmistustoimenpiteitä. Näistä saadun 

kokemuksen ja laadunvarmistusta ohjaavien INSTA800:2010 ja Sisäilmastoluokitus 2008:n 

perusteella on esitelty käytännön toimenpiteitä, joilla saavutetaan loppusiivouksen hyvä taso ja 

onnistunut toteutus siivoustyön valvojan näkökulmasta. Esitettyjen tapojen ei ole tarkoitus olla 

muita poissulkevia, vaan niitä täydentäviä, jotta pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistuksen 

toteutus lisääntyisi erilaisissa rakennushankkeissa.  

 

Rakennushankkeen pölyn- ja puhtaudenhallinta parantaa työmaaolosuhteita, työturvallisuutta ja 

rakentamisen laatua sen lisäksi, että sen avulla taataan pölyttömät, puhtaat ja turvalliset tilat 

tuleville käyttäjille. 

 

Avainsanat 

Pölyn- ja puhtaudenhallinta, loppusiivous, laadunvarmistus 

 

Luottamuksellisuus 

julkinen 



2 

 

   Abstract 

Experts of Healthy Buildings - Training Program 45 cr.  Thesis submission date 

Author(s) 

Titta Manninen 

Class 

RTA 2016 - 2017 

Title 

Methods of dust management and dust quality assurance are important 

part of construction projects  

 

 

 

Number of pages and 

annexes 

51 

 

 

The work introduces the dust management protocols and the dust quality assurance methods 

during the building construction and renovation processes. 

 

Aim of the work is in practical approaches to control of formation and spreading of dust during 

the construction work. Final goal is to show the basic methods that ensure disappearance of 

construction dust from surfaces to guarantee good indoor air quality (IAQ) for the end users. 

Methods are based on INSTA800:2010 and Classification of Indoor Environment 2008 

guidelines.  Methods and working instruction described here are based on practical work during 

different types of construction and renovation sites that have varied on their quality levels (P1 or 

P2). Experience have been gathered over several years. Purpose of the work is to quide supervisors 

in their dust management work. 

 

In addition to good IAQ for end users, dust management in construction projects also improves 

worksite conditions, safety and quality. 

 

 

 

 

Keywords 

Dust management and quality assurance methods, indoor air quality 

Confidentiality   

public 

 



3 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 
1. Johdanto .............................................................................................................................. 4 

2. Pölyn- ja puhtaudenhallinta ................................................................................................ 5 

2.1. Pöly, rakennuspöly ...................................................................................................... 5 

2.2. Rakennustyön puhtausluokitus .................................................................................. 11 

2.3. Pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistus ......................................................... 13 

3. Rakennusaikainen pölyn ja puhtaudenhallinta .................................................................. 14 

3.1. Pölynhallintasuunnitelma .......................................................................................... 15 

3.2. Pölynhallinnan tekniset ratkaisut ja pölyävät työvaiheet .......................................... 17 

3.3. Suojaus ja osastointi .................................................................................................. 19 

3.4. Rakennussiivous ........................................................................................................ 23 

4. Loppusiivous ja laatuvaatimukset ..................................................................................... 25 

4.1. Pinnat ......................................................................................................................... 28 

4.2. Ilmanvaihtojärjestelmä .............................................................................................. 31 

4.3. Loppusiivouksen onnistunut toteutus ........................................................................ 32 

5. Loppusiivouksen laadunvarmistus .................................................................................... 36 

5.1. Silmämääräinen tarkastus .......................................................................................... 36 

5.2. Mittaava laadunvarmistus ja virhelähteet .................................................................. 37 

6. Korotettu käytön aikainen siivous ja jälkiseuranta ........................................................... 40 

6.1. Korotetun siivoustason laadunvarmistus ................................................................... 41 

6.2. Korotetun siivoustason tulokset ja tulosten tulkinta .................................................. 42 

6.1. Mineraalivillakuitu- ja pyyhintäpölynäytteet ............................................................ 43 

7. Irtaimen puhdistaminen .................................................................................................... 43 

8. Yhteenveto ........................................................................................................................ 46 

9. Kiitokset ............................................................................................................................ 47 

10. Lähdeluettelo ................................................................................................................. 48 

 

  



4 

 

1. JOHDANTO 

 

Siivoustyön mittaavasta laadunvarmistuksesta on viimevuosien aikana tullut vakiintunut 

käytäntö edistyksellisillä uudis- ja korjausrakennustyömailla. Rakennuttajat, 

rakennusurakoitsijat, siivouspalveluyrittäjät ja käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä 

laadunvarmistuksella saavutettuihin puhtaisiin tiloihin rakennushankkeen aikana sekä sen 

jälkeen käyttäjien ottaessa tilat käyttöön. 

Pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistus kattaa parhaimmillaan koko rakennushankeen 

sisältäen rakennushankeen työmaa-aikaisten pölynhallintaratkaisujen suunnittelun, 

rakennusaikaisen siivouksen, loppusiivouksen, ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden 

varmistamisen sekä luovutuksen jälkeen tehtävän korotetun siivoustason onnistumisen 

varmistamisen. Eniten pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistus- ja valvontatyötä tilataan 

kuitenkin loppusiivouksen onnistumisen varmistamiseen mittaavin menetelmin. 

Loppusiivouksen onnistuminen ja tilojen pölyttömyys takaavat hyvän rakennustöiden jälkeisen 

sisäilman tuleville käyttäjille. Pölyn- ja puhtaudenhallinnan onnistumisen edellytykset ovat 

hyvät, jos asia huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Varsinkin P1-luokitelluissa kohteissa on 

asetettu erityisvaatimuksia pölyn- ja puhtaudenhallinnalle. 

Lopputyössä esitetyt ohjeet ja toimintatavat ovat muovautuneet työssä esitettyyn muotoon 

erilaisten asiakasprojektien kautta, useamman vuoden ajalta. Laadunvarmistuksen kohteina 

ovat olleet rakentamisen, siivouksen ja sisäilman laatutasoiltaan erilaiset julkiset rakennukset 

kuten toimistot, päiväkodit ja koulut. 

Pölyn- ja puhtaudenhallinnan valvojan rooli on tärkeä. Hän suunnittelee laadunvarmistuksen 

toteutuksen, limittää sen rakennushankkeen muuhun aikatauluun, tiedottaa, opastaa, todentaa 

ja raportoi tiloille asetetun puhtausvaatimuksen täyttymisen. Valvoja tekee tiivistä yhteistyötä 

siivoushenkilöstön ja rakennushankkeessa mukana olevien henkilöiden kanssa ja yhdessä, 

yhteiseen päämäärään sitoutuneena, he saavuttavat parhaan lopputuloksen.  

Toivon, että tästä lopputyöstä on konkreettista hyötyä käytännön työn toteutukseen eri 

osapuolille erilaisissa rakennushankkeissa. Loppuun erään urakoitsijan kommentti, joka 

toivottavasti herättelee tilaajia ja rakennuttajia: ”Meille riittää se, mikä riittää asiakkaalle”. Eli 

sitä tehdään mitä tilataan. Toivottavasti pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistuksen 

tilaaminen lisääntyy tulevaisuudessa. 
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2. PÖLYN- JA PUHTAUDENHALLINTA 

 

2.1. Pöly, rakennuspöly  

 

Pöly voi koostua hiukkaskooltaan erilaisista partikkeleista, ollen tyypillisesti välillä 1-100 µm 

(kuva 1). Jaottelu voidaan käyttää esimerkiksi seuraavaa: karkeat hiukkaset (2,5-10 µm), 

pienhiukkaset (< 2,5 µm) ja ultrapienet hiukkaset eli nanohiukkaset (<0,1 µm). Näkyvää pöly 

on silloin kun sen koko on vähintään 20 µm (Kanerva 2012, Hyttinen 2016). Hiukkasmaisten 

epäpuhtauksien aiheuttamaa terveysvaaraa työpaikoilla arvioidaan standardin EN481 mukaan, 

jossa jaotteluna käytetty jaottelu on: hengittyvä jae, kehkojae ja alveolijae.  

Pölyn koostumus, hiukkaskoko, määrä sekä altistumisaika määrittelevät pölyperäistä ihmisen 

kokemaa sisäilma- tai terveyshaittaa. Pölyn koostumus vaihtelee pölyn alkuperän mukaan eli 

käytännössä sen mukaan, mistä ympäristöstä pöly on peräisin. Pöly voi koostua mm. 

tekstiilihiukkasista, ulkoilman mineraalihiukkasista, kivipölystä, metallihiukkasista, 

siitepölystä, itiöistä, tai rakennuspölystä (Säämänen ym. 2004, kuvat 1 ja 2). 

 

Rakennuspölyyn poikkeaa tavallisesta huonepölystä ja sen vaikutuksia ihmisen terveydelle 

pidetään haitallisempina. Rakennuspölyn ongelmallisuus liittyy sen koostumukseen ja pölyn 

ominaisuuksiin, kuten leijailuun (TTK 2008, Säämänen ym. 2004). Rakennuspöly voi olla 

betoni-, kvartsi-, tasoite-, kivi-, tiili-, laasti-, maali- tai mineraalivillapölyä tai näiden sekoitus 

(Asikainen ym. 2009, kuva 2). Purkutöissä syntyvä pöly voi lisäksi sisältää erilaisia haitta-

aineita tai mikrobiepäpuhtauksia (Kokkonen ym. 2013). 
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Kuva 1.  Erilaisia hiukkaskokoja, joista pöly voi koostua. Kuva: www.rakennuskone.fi.  

 

Kuva 2. Erilaiset rakennuspölyt, altistuvat työntekijäryhmät ja terveysvaikutukset. Kuva: 

mukaeltu Asikainen ym. 

http://www.rakennuskone.fi/
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Alla on listattu pölyn yleisiä ominaisuuksia: 

 Karkea pöly (2,5-10 µm) laskeutuu nopeasti (minuuteissa, tunneissa) pinnoille, eikä 

nouse uudelleen ilmaan (Hyttinen, 2016). 

 Pienhiukkaset (< 2,5 µm) nousevat ilmaan ilmavirtausten, tavaroiden liikuttelun sekä 

siivouksen vaikutuksesta, ”leijuu” ja pysyvät ilmassa päiviä (Säämänen 2004, Hyttinen 

2016). 

 Ultrapienten hiukkasten (< 0,1 µm) tutkimus on osin keskeneräistä mutta tiedetään, että 

niiden muodostuminen on lisääntynyt ja aiheuttanut huolta terveysvaikutuksista 

ihmiseen. Lähteinä ovat esim. palamisreaktiot, liikenne, maalit, kosmetiikka, 

elektroniikka, lääkkeet, jopa urheiluvälineet. Vapauduttuaan ne leviävät nopeasti 

ilmakehään ja niiden hengitysilman nanohiukkaspitoisuus jää alhaiseksi (Säntti 2016, 

Tiede 2013).  

 Hieno pöly tarttuu pystysuorille pinnoille. Ilmassa hieno pöly kerääntyy suuremmiksi 

hiukkasiksi, jotka aikaa myöten laskeutuvat vaakasuorille pinnoille. Takertumisen saa 

aikaan lämpöliike, hiukkasten liike, maanvetovoima, sähköiset tai aerodynaamiset 

voimat. (Säämänen 2004). 

 Pölyyn voi sitoutua kemiallisia yhdisteitä (Butte ja Heinzow, 2002). 

 Hienopölyä sisältävä ilma aistitaan kuivana ja tunkkaisena (Putus, 2017). 

 

Ihmisen elimistöllä on kyky poistaa hiukkasia, kuten pölyä mm. nenän värekarvojen ja liman 

avulla, aivastamalla ja yskimällä (Nienstedt ym. 1997, Tiilikainen ym. 1998). Poikkeuksen 

muodostavat keuhkoihin jäävät pölyjakeet, kuten asbesti (Putus 2016, Kokkonen ym. 2013, 

kuvat 3 ja 4). Toisaalta normaaliympäristön mikrobipitoinen pöly voi vahvistaa 

immuunipuolustustamme ja vähentää allergioiden määrää (von Herzen 2012). Rakennuspölyn 

terveysvaikutuksia on tutkittu laajalti, mm. Työterveyslaitoksen taholta (Sauni) ja pölylle on 

määritelty haitalliseksi tunnettuja pitoisuuksia työhygieenisen ja työlääketieteellisen 

tietämyksen perusteella. Esimerkiksi Suomessa epäorgaanisen pölyn HTP-arvo (8 h) on 10 

mg/m3 (STM 2016).  
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Huonepölystä voidaan tutkia mm. raskasmetalleja, torjunta-aineita ja ftalaatteja (Roberts ym. 

2009) sekä mikrobeja viljely- ja DNA-pohjaisin menetelmin (mm. Verhoef ym. 1990, 

Pitkäranta 2012). Huonepölystä eristettyjen mikrobien toksiinintuottokykyä on tutkittu 

laboratoriossa (Salkinoja-Salonen, 1999) ja huoneilman pölyn sisältämiä endotoksiineja on 

tutkittu mm. monitilatoimistoissa (Lappalainen ym. 2017). Pölyn toksisuuden 

mittausmenetelmiä kehitetään kosteusvaurioituneiden rakennusten tutkimiseksi (Tirkkonen, J. 

ym. 2016 ja 2017). 

 

Ihmisen altistumista hengitysteitse arvioidaan usein epäsuorasti pölyn toksiinipitoisuuden 

avulla eikä varsinaista toksiinialtistusta ole mitattu. Toksiinialtistuksen ja terveyshaitan syy-

yhteyden todistaminen on vaikeaa koska vaikutusten arviointia varten tulisi määrittää 

altistumisen laatu, määrä, altistusreitti ja imeytyminen elimistöön. Lisäksi herkkyys 

mikrobitoksiineille vaihtelee yksilöiden ja populaatioiden välillä. Hengitysteitse altistumiselle 

on otettu käyttöön ohjeellinen turvaraja, TTC (treshold of toxicological consern), jonka mukaan 

ilmapitoisuuden 30 ng/m3 ei oleteta uhkaavan terveyttä elinaikaisenkaan altistumisen 

seurauksena. (Huttunen ym. 2017).  

 

Siivoajien altistumisesta pienhiukkasille ja kemikaaleille on tutkittu (Hyttinen ym. 2015) mutta 

rakennuspölylle altistumisesta on vähän tietoa. Rakennussiivoajien oireiden yleisyydestä ja 

keuhkojen toiminnasta on julkaistu selvitys 1980-luvulla ja on näyttöä, että keuhkojen toiminta 

olisi alentuneempi kuin verrokeilla (Kivekäs, 1984). Tulosten tulkintaa kuitenkin vaikeuttaa 

siivoushenkilöstön tupakoivuus ja suuri vaihtuvuus. Kansanterveyslaitos ja Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos on tehnyt oirekyselyitä siivoajille 1990-luvulla, joiden mukaan siivoajilla 

on ärsytysoireita ja keuhkofunktio on heikompi kuin opettajilla. (Putus, 2016). 

Rakennussiivoajien terveyshaittoja voivat aiheuttaa mikrobit, orgaaninen ja epäorgaaninen 

pöly, kemialliset epäpuhtaudet, siivousaineet, pH, entsyymit, koneet, siivousvälineet, heikko 

valaistus, liukkaus, kiire, yksintyöskentely ja epämääräiset sosiaalitilat (Putus, 2017).  
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Kuvat 3 a ja b. Erilaisia pölyjä elektronimikroskoopilla kuvattuna. Kuvissa esitetty asbestia (a) 

ja siitepöly (b). Mittajana joko 10 µm (a) tai 5 µm (b).  Kuvat: J. Säntti.  

 

 

Kuva 4. Alle 0,1 µm kokoisten hiukkasten pääasiallinen keuhkodepositio on keuhkoalveolit (50-

60 % kokonaisdepositiosta).  Kuva: P. Yli-Pirilä, kuvan pohjana on Hinds (1999) Aerosol 

Tecnology -kirja. 

 

Työmaan pölyn- ja puhtaudenhallintaa on esitetty mm. Purkutyö RATU-kortissa 82-0129 

vuonna 1998 sekä Työmaan puhtauden hallinta -mallissa, jota kehitettiin Jyväskylän 

aikuisopiston Puhtaus Palvelut Puhuttavat -hankkeen koordinoimana 2000-luvulla. 

Toimintamalleja kehitettiin myös Nanoscience -hankkeessa Terve Talo -projektina vuosina 

2003-2004. Toimintamallit keskittyivät työmaan yleiseen puhtaudenhallintaan, eikä niissä vielä 

a) b) 
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huomioitu puhtauden laadunvarmistamista pintapölyä mittaamalla (Andersson, 2004, 2005). 

Lähtökohdat pintapölyjen määrille esiteltiin Sisäilmastoseminaarissa 2008 (Andersson, 2008) 

ja myöhemmin ne kirjattiin myös Sisäilmastoluokitukseen 2008. Sisäilmastoluokituksessa 

2000 pölymäärien raja-arvoja ei vielä ollut, vaan ilman laadun hiukkaspitoisuuksille oli esitetty 

enimmäisarvot sisäilmastoluokissa S1-S3. Lisäksi oli kirjattu, kuinka P1-luokassa huomioidaan 

suojaukset, osastoinnit, työmenetelmät ja rakennusaikainen siivous (Sisäilmastoluokitus 2000). 

Sisäilmastoluokituksen uudistuksessa, joka julkaistaan syksyllä 2017, tullaan päivittämään 

myös rakennustöiden puhtauteen liittyviä tekijöitä ja pintapölymittausta (Säteri, 2017). 

Erityistilojen puhtausvaatimuksia ja suunnittelussa huomioitavia asioita on kuvattu 

helmikuussa 2017 valmistuneissa RT-korteissa Hygienia sisätiloissa, RT91-11249 ja 91-11250. 

Ohjeistuksessa tuodaan esiin, kuinka suunnittelulla, valinnoilla ja huollolla voidaan edistää 

hygieenistä sisäympäristöä. Suunnittelijoille on tarjottu yksityiskohtaista tietoa mm. 

toteutusratkaisuista (liukuovet, automaattiovet- ja katkaisijat, muut materiaalit). 

Materiaalivalinnoilla on merkitystä siivoustyön kannalta, esimerkiksi tekstiilimattojen 

puhdistus vie kaksi kertaa enemmän aikaa kuin kovapintaisen lattiapinnan pudistaminen 

(Vänskä 2017). Siivoustilan suunnittelussa ja sijoittamisessa tulisi ajatella siivoustyön 

suorittamisen esteettömyyttä ja siivousvälineistön hygieenisyyden säilyttämistä (mm. riittävä 

ilmanvaihto). Oikeilla suunnitteluratkaisuilla voidaan tilojen hygieenisyyden ja puhtauden 

lisäämisen lisäksi vähentää sisäilman pölyyn liittyviä sisäilmahaittoja.  

 

Siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä ja tehtävän arvioinnin yleiset 

arviointiperusteet on kuvattu INSTA800:2010-standardissa (SFS 5994, 2010), joka perustuu 

standardissa EN 13549:2001 määritettyihin yleisiin periaatteisiin. INSTA800:2010-standardin 

ovat laatineet yhteistyössä Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan siivousalan yrittäjien, julkisen 

ja yksityisen sektorin kiinteistöomistajien, työnantajajärjestöjen, tutkimuslaitosten ja 

ammattijärjestöjen edustajat. Näissä maissa standardi on myös julkaistu sisällöltään identtisenä. 

Rakennushankkeen pölyn- ja puhtaudenhallinnan keinot ovat erilaiset rakennushankkeen eri 

vaiheissa ja erilaisissa rakennushankkeissa. Lähtötilanne, eli mm. se mitä ollaan siivoamassa, 

määrittelee paljon sitä, miten toivottuun lopputulokseen päästään. Seuraavissa luvuissa on 

käsitelty ensin rakennusaikaista pölyn- ja puhtaudenhallintaa ja sen jälkeen luovutusvaiheeseen 

liittyvää pölyn- ja puhtaudenhallintaa. 
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2.2. Rakennustyön puhtausluokitus 

 

Rakennustöille sekä ilmanvaihtoteknisille töille voidaan asettaa puhtausluokka P1 tai P2 

Sisäilmastoluokituksen 2008 mukaisesti. Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on 

varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan käyttäjälle ja että 

rakennuksen käytön aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia 

epäpuhtauksia. Rakennustöiden puhtausluokituksessa asetetaan vaatimuksia 

rakennusmateriaalien kuljetukselle, varastoinnille, korjaustyöalueen osastoinnille, työmaa-

alueen puhtaudelle ja lisäksi tilojen käyttöönotolle.   

 

Valitun puhtausluokan mukaan tulee huomioida seuraavia asioita: 

 

 Työalueiden työnaikainen osastointi, alipaineistus ja olosuhteiden seuranta  

 Työalueiden puhtaus ja pölyämättömät työmenetelmät  

 Rakennustarvikkeiden suojaaminen kastumiselta ja likaantumiselta kuljetus-  ja 

varastointivaiheessa  

 Vaatimukset käytettävien rakennusmateriaalien päästöluokitukselle  

 Tilojen puhtauden ja pölyttömyyden varmistaminen ennen tilojen käyttöön 

luovutusta.  

 

Rakennustöiden puhtausluokitus P2 toteutetaan ilman erityisiä puhtausvaatimuksia. 

Rakennustyö täytyy tehdä kuitenkin Suomen Rakentamismääräyskokoelman vaatimusten 

mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen.  Urakoitsija huolehtii, että työskentelyalueet ovat 

siistit ja että työaluetta siivotaan. Purkutöiden jälkeen ennen uusien materiaalien asentamista 

kaikki korjattavat pinnat imuroidaan huolellisesti.  

 

Mikäli rakennustyö on luokiteltu P1-tasoiseksi, ovat puhtausvaatimukset tiukemmat kuin P2-

tasossa. Työmaan sisäpintojen tulee olla mm. imuripuhtaita (Terveen talon toteutuksen kriteerit, 

2003) ja työmaalla edellytetään osastointi- ja alipaineistusratkaisuja sekä pölyämättömiä 
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työmenetelmiä. Lisäksi on asetettu erityisvaatimuksia materiaalien varastoinnille, kuljetukselle 

ja vähäpäästöisyydelle. 

 

Rakentamismääräyskokoelmassa RakMK D2 on määritelty, että ilmanvaihtojärjestelmän tulee 

olla rakennettu niin, että se luo omalta osaltaan edellytykset tavanomaisissa sääoloissa ja 

käyttötilanteissa terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle sisäilmastolle. Sisäilmastoluokitus 

2008 auttaa tavoitteen asettamisessa ja saavuttamisessa. Uuden ilmanvaihtojärjestelmän 

puhtausluokituksessa käytetään kahta puhtausluokkaa eli P1 tai P2. Luovutusvalmiin 

ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymä saa olla P1-tasossa enintään 0,7 g/m3 ja P2-

tasossa 2,5 g/m3 suodatinmenetelmällä mitattuna tai visuaalisesti arvioituna.  

 

Hankkeelle voidaan määritellä, että työmaan puhtaus toteutetaan puhtausluokituksen P2 

mukaisesti, ilmanvaihtotyöt puhtausluokituksen P1 mukaisesti ja loppusiivoukselta 

edellytetään puhtaustasoa P1. Tavoiteltava puhtausluokitus määritetään 

hankesuunnitteluvaiheessa. Rakennushankkeen puhtausluokitus voi vaihdella eri tiloissa, 

riippuen niiden tulevasta toiminnasta ja käyttötarkoituksesta.  

 

Rakennushankkeessa tulisi huomioida seuraavaa: 

 

 Rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmien puhtausluokat on ilmoitettava ennen 

rakennustöiden toteutuksen suunnittelua. 

 Rakennuttaja ja tilaaja valitsevat sovellettavat tavoitearvot yhteistyössä suunnittelijan 

kanssa. 

 Sisäilmastotavoitteet kirjataan mahdollisimman selkeästi ja saatetaan kaikkien 

suunnittelijoiden tietoon. 

 Kukin suunnittelija huolehtii, että hänen oman suunnittelualansa ratkaisut 

mahdollistavat tavoitteiden täyttämisen. 

 Tavoitteiden asettamisen jälkeen suunnittelijoiden on ilmoitettavat ne tekniset ratkaisut, 

joilla tavoitteet saavutetaan. 

 

Rakennustöiden puhtausluokitus P1 mukaisilla rakennustöillä ja ilmanvaihtojärjestelmällä sekä 

M1-luokitelluilla materiaaleilla saavutetaan sisäilmastoluokitukset S1 (yksilöllinen 
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sisäilmasto) ja S2 (hyvä sisäilmasto). P2-rakentamisella saavutetaan sisäilmastoluokitus S3 

(tyydyttävä sisäilmasto). 

2.3. Pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistus 

 

Rakennushankkeen pölyn- ja puhtaudenhallinta on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään 

rakennusaikaisen pölyn- ja puhtaudenhallinnan, loppusiivouksen sekä korotetun siivoustason 

laadunvarmistuksen (kuva 5). Pölyn- ja puhtaudenhallinnan laatuvaatimukset määritetään 

hankesuunnittelun aikana, jolloin esimerkiksi päätetään rakennustöiden puhtausluokasta (P1 tai 

P2). Pölyn- ja puhtaudenhallinnan toteutusmenetelmät on esitetty pölynhallintasuunnitelmassa 

sekä muissa laadunvarmistusasiakirjoissa. Korotetun siivoustason toteuttaminen on 

suositeltavaa erityisesti sisäilmakorjauskohteissa sekä puhdastilakohteissa, kuten sairaaloissa. 

 

 

 

Kuva 5. Rakennushankkeen pölyn- ja puhtaudenhallinta on laaja kokonaisuus, joka voi kattaa 

rakennushankkeen lisäksi myös tilojen luovutuksen jälkeisen korotetun siivoustason 

laadunvarmistuksen. Rakennushankkeen loppusiivouksen toteutuksessa huomioidaan 

ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja sen todentaminen. Kuva: T. Manninen. 

 

Laadunvarmistuksessa käytetään silmämääräisen tarkastuksen lisänä pölynpeittoprosentin 

mittaamista BM Dustdetector -mittalaitteella (kuva 6). Näytteenoton suunnittelu, toteutus ja 

tulosten tulkinta ovat INSTA800:2010 -standardin ja Sisäilmastoluokitus 2008:n ohjeiden 

mukaisia. Luovutettujen tilojen pölymääriä on kirjallisuuden perusteella tutkittu myös ATP-

luminometrillä (orgaaninen lika) ja AERO TRAK 8820 -hiukkaslaskurilla (Järvinen, 2010). 
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Kuva 6. Kuvassa on esitetty yksinkertaistettuna missä vaiheissa pölyn- ja puhtaudenhallinnan 

laadunvarmistusta käytetään silmämääräistä tai mittaavaa laadunvarmistusta (BM 

Dustdetector). Mittaavaa laadunvarmistusta käytetään siivoustyön loppusiivouksen ja 

korotetun siivoustason puhtauden osoittamiseen. Ilmanvaihtokanaviston pölymääriä voidaan 

myös mitata BM Dustdetector -mittalaitteella. Kuva: T. Manninen. 

 

Pölyn- ja puhtaudenhallinan laadunvarmistuksen työmenekkiarvio on n. 100 tuntia jos se 

käsittää koko työmaan laadunvalvonnan ja 10-20 tuntia jos kyseessä on vain loppusiivouksen 

laadunvarmistus. 

3. RAKENNUSAIKAINEN PÖLYN JA PUHTAUDENHALLINTA 

 

Työmaan pölyn- ja puhtaudenhallinnalla pyritään vähentämään pölyämistä, joka johtuu joko 

työstettävistä ja/tai purettavista materiaaleista. Hyvin suunniteltu ja toteutettu työmaan 

pölynhallinta estää rakennuspölyn kulkeutumisen työmaa-alueelta muihin tiloihin sekä lisää 

työmaan viihtyvyyttä, työturvallisuutta ja korjausten onnistumista kun esim. rakennustyön 

aikana pinnoitusalustat ovat puhtaita. Ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista 

koskevista suunnitelmista ja selvityksistä edellytetään mm., että rakennuksen korjaus- tai 

muutostyössä purku- ja suojaussuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joilla rakenteet, 

rakennusosat ja pinnat suojataan purkamisen ja rakentamisen aikana. Lisäksi on esitettävä 

toimenpiteet alipaineistuksesta sekä korjaustyöalueen erottamisesta rakennuksen käytössä 

olevasta osasta (YMa 216/2015). 
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Purkutöissä rakenteissa voi pölyämisen lisäksi olla terveydelle haitallisia aineita kuten kosteus- 

ja mikrobivaurioituneita rakenneosia, materiaalien sisältämiä haitta-aineita (Kokkonen ym. 

2013, Asikainen ym. 2009) tai kaasumaisia epäpuhtauksia (RT 18-11238). Rakennusosissa 

mahdollisesti olevia epäpuhtauksia on esitelty mm. ohjekortissa Haitta-ainetutkimus (RT 18-

11244) ja Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku (Ratu 82-0383). Asbestin 

pölynhallintaan on laadittu ohjekortti vuonna 2009, Asbestia sisältävien rakenteiden purku 

(Ratu 82-0347), jossa asbestipurkutyön toteutusta ja siihen liittyvää pölynhallintaa on 

ohjeistettu. Uusimman lakiuudistuksen myötä asbestipurkutyö toteutetaan luvanvaraisena 

koulutettujen, pätevien henkilöiden toimesta ja siihen kuuluu työalueen toteuttamiseen liittyviä 

erityisohjeita ja työalueen puhtaaksi osoittaminen purkutyön päätyttyä. Lisäksi asbestikartoitus 

vaaditaan tehtäväksi aina ennen purkutöitä (Vna 798/2015). 

 

3.1. Pölynhallintasuunnitelma 

 

Rakennusaikaista pölyn- ja puhtaudenhallintaa ohjaa pölynhallintasuunnitelma. Hyvä 

pölynhallintasuunnitelma sisältävää suunnitelmat mm. korjaustöiden aikaisille osastoinneille, 

suojauksille, puhtaanapidolle, rakennusmateriaalien kuljetukselle ja varastoinnille työmaa-

alueella sekä tilojen käyttöönotolle korjauksen jälkeen.  

Alla on listattu pölynhallintasuunnitelmassa huomioitavia asioita: 

 Työjärjestys 

 Osastointi ja suojaus (sis. vaatimukset mm. olosuhteille ja alipaineistukselle) 

 Irtaimiston siirto tai suojaus 

 Jätteenkäsittely, työmaan puhtaanapito  

 LVI- ja sähkölaitteiden toimenpiteet 

 Rakennustarvikkeiden suojaus ja säilytys 

 Terveydelle haitallisten aineiden esiintyminen 

 Mahdolliset erikoispurkutyöt ja purkutekniikat 

 Laadunvarmistustoimenpiteet osastoinnin ja purkutöiden aikana 

 Siivoustöiden suoritus, työohjeet, mallityöt, laadunvarmistus ja noudatettavat kriteerit 
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 Irtaimiston puhdistus 

 

Urakoitsijalla on vastuu työmaan pölynhallinnan suunnittelusta. Urakoitsija voi nimetä 

vastuuhenkilön, joka vastaa oikeanlaisten laitteiden käytöstä, ilmansuodattimista ja 

pölynhallintamenetelmistä eri työvaiheissa (kuva 7). Vastuuhenkilö valvoo myös 

aliurakoitsijoita. Urakoitsija luo riittävät edellytykset työmaan aikaiselle pölynhallinnalle 

huolehtimilla työmaalle tarvittavat, toimintakuntoiset laitteet, koneet ja suojaimet sekä valvoo 

niiden kuntoa työmaan aikana. Urakoitsija perehdyttää työntekijänsä kohteen pölynhallintaan 

ja sen erityispiirteisiin. Perehdytystilaisuuksien suunnittelussa on otettava huomioon työmaan 

kesto, työntekijöiden vaihtuvuus ja työntekijöiden kielellinen tausta. Pitkäkestoisella työmaalla 

perehdytystilaisuuksia järjestetään myös työmaan edetessä, aina kun uusia työntekijöitä tulee 

työmaalle töihin ja tilaisuudet järjestetään tarvittaessa tulkin avustuksella. Purku- ja 

rakennusvaiheen pölyntorjunnasta on laadittu toteutus – ja suunnitteluohjeita (Ratu 1225-S, 

KorjausRYL 2016) sekä ohjekortti homevaurioituneen rakenneosan puhdistusohje (RT 18-

11238). Pölynhallintasuunnitelma tulisi laatia aina, kun rakennustyöt tehdään P1-luokan 

mukaisesti. Pölynhallintasuunnitelman tulee olla riittävän yksityiskohtainen ja tekstin 

yleisluontoisuutta tulee välttää. Esimerkiksi korjauskohteissa merkitään selvästi mitkä ovat 

osastoinnin rajat ja miten osastoitujen alueiden alipaineistusta mitataan. Siivouksen suhteen on 

määritettävä haluttu laatutaso. 

  

Kuvat 7 a ja b. Hyväkään pölynhallintasuunnitelma ei toimi, jos sitä ei noudateta. 

Työmaajohdon tulisi huomioida mm. erilaiset pölyävät työvaiheet ja niiden sijoittelu. 

Sahaustöitä ei tehdä rakennuksen sisällä (a), vaan sahauksille osoitetaan erillinen leikkauspiste 

rakennuksen ulkopuolta (b). Pienikin sisäpuolinen sahaustyö likaa tehokkaasti esimerkiksi 

puhdistettuja alakaton yläpuolisia pintoja aiheuttaen lisäpuhdistustarpeen ja viivästyttäen 

(turhaan) niiden sulkemista. Kuvat: T. Manninen. 

a) b) 
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3.2. Pölynhallinnan tekniset ratkaisut ja pölyävät työvaiheet 

 

Työmenetelmien valinta on erittäin tärkeää pölyntorjunnan sekä työturvallisuuden kannalta 

(Asikainen ym. 2009). Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 § 16 mukaan rakennustyömaalla 

on ainakin kerran viikossa suoritettavissa kunnossapitotarkastuksissa tarkastettava mm. 

työmaan ja työkohteiden yleisjärjestystä ja muita turvallisuuden kannalta merkittäviä asioita. 

Saman asetuksen pykälän 70 mukaan ”Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien vaarojen 

ehkäisemiseksi sekä pölyntorjunnassa on käytettävä riittävän tehokkaita paikallispoistolaitteita. 

Tarvittaessa työtilat on osastoitava ja käytettävä paine-eron toteuttavaa ilmanvaihtojärjestelmää 

ja paine-eron aikaansaavia laitteita.”  

 

Pölynhallinta toteutetaan käyttämällä työmenetelmiä ja -välineitä, joilla pölyn muodostus on 

mahdollisimman vähäistä (kuva 9). Työvälineissä ja koneissa käytetään riittävän tehokkaita 

kohdepoistolaitteita. Purkutöihin suositeltavin työmenetelmä on murtaminen, mikäli materiaali 

ei sisällä asbestia. Timanttileikkausta tulee välttää leikkauksessa käytettävän veden takia, joka 

voi myös joskus aiheuttaa myöhempää mikrobivaurioitumista materiaalissa. 

Pölyttömäksi siivouksessa suositellaan käytettäväksi vähintään H13-luokan suodatinta ja M- 

tai H- luokan erotuskyvyllä varustettua rakennus- tai teollisuusimuria (RT 18-11238). Pölyn 

leviämistä voidaan hallita työmaa-aikaisilla kevytrakenteisilla osastoivilla seinillä esimerkiksi 

portaikon ja käyttötilojen välillä, kun ne on toteutettu asianmukaisesti (kuva 8).  

 

Pölyn- ja puhtaudenhallinnan valvoja tarkastaa myös tekniset laitteet, että ne ovat 

käyttötarkoitukseen sopivia.  
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Kuvat 8 a ja b. Portaikon ja käyttötilojen välille asennettu kevytrakenteinen seinämä, jonka 

tarkoituksena oli estää pölyn kulkeutumista. Käytännössä muovikalvoa pidettiin auki (a) ja 

lopulta seinämä irtosi (b). Pölynhallinta parani työmaan loppupuolella, kun kohtaan 

asennettiin väliovi ennen loppusiivouksen toteutusta. Kuvat: T. Manninen. 

 

Alla on listattu yleisiä pölyäviä työvaiheita: 

 

 Sementtiliiman poisto 

 Piikkaus- ja betoninhiontatyö, seinä- ja kattotasoitteen hionta, lattiatasoitteen hionta 

 Seinä- ja kattotasoitteen levitys 

 Puuntyöstö sirkkelillä 

 Ruiskumaalaus- ja laatoitustyö 

 Eristystyöt 

a) 

b) 
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Kuvat 9 a ja b. Pölyäviä työvaiheita ovat mm. leikkaus- (a) ja piikkaustyöt (b), joissa käytetään 

riittäviä kohdepoistolaitteita ja suojauksia. Kuvat: K. Laine. 

 

3.3. Suojaus ja osastointi  

 

Ratu-ohjeistusten mukaisesti terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita sisältäviä tai kosteus- 

ja mikrobivaurioituneita rakenteita purettaessa päätyömenetelmänä käytetään 

osastointimenetelmää (kuvat 10 ja 11). Osastoinnin tarkoituksena on estää työmaa-aikaisen 

pölyn (ja melun) leviäminen käytössä oleviin tiloihin, sekä estää ulkopuolisten pääsy 

korjausalueelle. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, ettei korjaustyössä syntyvä pöly ja muut 

mahdollisesti terveydelle haitalliset aineet pääse kulkeutumaan työalueelta ympäröiviin 

tiloihin. Kaikki korjattavaan tilaan jäävät kiinteät kalusteet ja mahdollinen muu irtain suojataan 

pölyltä muovikalvoilla huolellisesti. 

 

Osastointi tehdään yleensä oviaukon kohdalle. Osastoinnin alipaineistuksen toimivuutta 

seurataan jatkuvatoimisella paine-eromittauksella silloin, kun työmaa-alueen viereiset tilat ovat 

käytössä tai niissä varastoidaan irtaimistoa. Osastointi voidaan tehdä esim. sahatavarasta tai 

kertopuusta ja muovikalvosta niin, että osastoinnin rakentamisessa huomioidaan myös 

osastointimateriaalien kestävyys. Vaneri ja kipsilevy ovat kestävämpiä kuin muovikalvot. 

Muovikalvojen kyky päästää hajuja lävitseen (esim. PAH) vaihtelee.  

a) b) 
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Korjausrakentamisessa esimerkiksi -10 Pa paine-ero purkutöiden aikana on hyvä, ja muiden 

korjaustöiden aikana tulee alipaineen olla vähintään -5 Pa. Liiallinen alipaine voi vaikeuttaa 

rakennustöitä, kuten tiivistyksiä tai aiheuttaa esimerkiksi lattiapäällysteiden pintaan kuplia. 

Näin ollen alipaineisuuden suuruutta tulisi miettiä myös sen hetkisten työvaiheiden mukaan. 

Ilman vaihtuvuus osastoidussa tilassa tulee olla työn aikana n. 4 kertaa tunnissa. Alipaineistus 

pidetään yllä koko korjaustöiden ajan tiloissa, joissa estetään pölyn leviäminen ympäröiviin 

tiloihin purkutyön aikana, siihen asti, kun korjattava tila on valmis ja työalue siivottu. 

Alipaineisuutta on suositeltavaa seurata jatkuvatoimisilla, tallentavilla paine-eromittareilla. 

Painesuhteiden ylläpitoon on tarjolla erilaisia kaupallisia ratkaisuja, kuten APAD-teknologiaan 

perustuvia paineentasaajia, jotka ylläpitävät hyvin haluttua paine-eroa, tallentavat sitä ja 

hälyttävät muutoksista. Teknologian etuna on myös energiatehokkuus. 

Urakoitsijan on hyvä laatia suojaus- ja osastointisuunnitelma rakennuttajan hyväksyttäväksi 

ennen purkutöiden toteuttamista, jossa mm. urakoitsija suunnittelee riittävän korvausilman 

saannin ja huolehtii, että osastoidulla alueella on riittävä lämpötila.  

 

Suojaus- ja osastointisuunnitelmassa tulisi huomioida vähintään seuraavat tekijät: 

 

 Terveydelle haitallisten aineiden esiintyminen työalueella 

 Suojattavan alueen laajuus ja kulku osastoidulle alueelle 

 Osastointitapa ja osastointiin käytettävät materiaalit 

 Kalusteiden ja kiintokalusteiden toimenpiteet 

 Alipaineistuksen toteutustapa ja vaatimukset 

 Lämpötilavaatimukset työalueelle ja mahdollinen lisälämmitystarve 

 Suojausten purkamisen toimenpiteet 

 Purkutyössä sovellettava menetelmä ja vaatimukset 

 Mahdolliset seurantamittaukset osastoinnin aikana 

 Rakennustarvikkeiden suojaus 
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Kuvat 10 a ja b. Osastoinnilla estetään pölyn leviäminen rakennustyömaan ulkopuolisiin 

tiloihin. Kulku työalueella järjestetään sulkutilan kautta (a, b), ei käyttötiloista. Kuvat: K. 

Laine. 

 

Kuva 11. Osastoinnissa huomioidaan myös hissit ja alakattorakenteet. Kuva: K. Laine. 

 

 

a) 

b)

) 
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Merkittävä ongelma paine-erojen hallinnassa ja pölyn leviämisessä osastoinnin ulkopuolelle on 

tuulettaminen. Alipaineistetuissa tiloissa ei sallita tuulettamista, ikkunat ja ovet pidetään kiinni, 

jotta tavoiteltu alipaineistus pysyy. Toinen paine-erojen hallitsemisongelma liittyy 

riittämättömään tiivistämiseen ja/tai riittämättömään alipaineistuksen mitoitukseen.  

 

Korjattavien tilojen tietotekniset laitteet, irtokalusteet ja varusteet siirretään pois korjattavista 

huonetiloista ennen korjaustöiden aloittamista. Urakoitsija irrottaa tarvittaessa lämmityspatterit 

ja putket, sähkökourut yms. kiinteät asennukset, kalusteet ja varusteet sekä sähköasennukset ja 

varastoi ne korjaustöiden ajaksi tilaajan osoittamiin tiloihin. Ennen korjaustöiden aloitusta 

tarkastetaan yhdessä tilaajan kanssa suojattavien tilojen kunto ja tarvittavien suojausten laajuus. 

 

Urakoitsija suojaa kovalevyjen ja vanerien avulla kulkureitin (lattiapinnat) korjattaviin tiloihin 

ulko-ovelta lähtien. Muoveilla ja teippaamalla suojataan korjattavan tilan ilmanvaihto- ja 

jäähdytyslaitteet, valaisimet yms. tilaan korjaustöiden ajaksi jäävät kiinteät asennukset (kuva 

12). Lisäksi muoveilla ja teippaamalla suojataan tarvittaessa korjattavan alueen alakatot. 

Lattiakaivot ja viemäreiden reiät on suojattava, eikä niihin saa päästä roskia tai esineitä. 

Uudisrakentamisessa rakennuksessa on suojattavia pintoja selkeästi vähemmän kuin 

korjauskohteissa ja suurin osa asennettavista rakennusosista on suojattu tehtaalla. 

Uudisrakentamisessa huomioidaan erityisesti ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset ja 

kanavaosien tulppaukset. 

 

  

Kuvat 12 a ja b.  Suojauksilla voidaan tehokkaasti hallita pölyn kulkeutumista ja helpottaa 

myöhempää loppusiivousta (a). Oikean puoleisessa kuvassa ilmanvaihtojärjestelmän suojaus 

on pettänyt ja kanavisto tulee nuohota ennen luovutusta (b). Kuvat: K. Laine. 

 

a) b) 
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Rakennustyön henkilösuojaimista annetaan määräyksiä mm. valtioneuvoston asetuksessa 

rakennustyön turvallisuudesta (VNa 2005/2009) ja valtioneuvoston päätöksessä 

henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä (VNp 1407/1993). Rakennustyössä tulee käyttää 

tarpeenmukaisia henkilösuojaimia. Urakoitsija on vastuussa siitä, että työntekijöillä on 

kuhunkin työvaiheeseen soveltuva suojaus. Työnjohto hankkii työssä tarvittavat 

henkilösuojaimet ja työntekijä huolehtii henkilökohtaisten suojainten siisteydestä. 

Homevauriokorjauksissa työntekijä suojautuu normaalien rakennustöihin liittyvien 

suojavarusteiden lisäksi kertakäyttöisellä suojahaalarilla, suojakäsineillä ja moottorimaskilla 

(P3/A2) (RT18-11238). Tavanomaisissa pölyävissä työvaiheissa riittää matalampi 

suodatusteho. 

 

3.4. Rakennussiivous 

 

Rakentamisen aikainen siivous aloitetaan muutos- ja peruskorjaushankkeissa heti purkutöiden 

käynnistyttyä ja uudisrakennushankkeissa runkotyövaiheen lopussa ennen sisärakennustöitä. 

Rakennussiivouksessa poistettava lika on pääasiassa rakentamisessa syntynyttä kuivaa 

irtolikaa, tahroja, pakkausjätettä sekä ulkoa sisälle kulkeutuvaa likaa (Andersson, 2004). 

 

Pintojen ja lattioiden pöly poistetaan vähintään HEPA13-suodattimella varustetulla rakennus- 

tai teollisuusimurilla mahdollisimman pian pölyävien työvaiheiden jälkeen, jotta pöly ei leviä 

(kuva 13). Kuivaharjaus on kielletty ja harjan sijaan tulee käyttää lastaa. Rakennussiivouksen 

menetelmiä on kuvattu tarkemmin julkaisussa ”Rakennussiivous” (Andersson, 2004). 

Siivoushenkilöstön tulisi käyttää hengityssuojaimia hengitettävän pölyn aiheuttaman 

terveyshaitan välttämiseksi. Käsineillä voidaan välttää ihon kautta tuleva altistus. (TTL, 2016). 

Työmaatarvikkeiden sijoittelun pitäisi mahdollistaa siivoustoimet (kuva 14).  
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Kuvat 13 a - c. Rakennussiivouksessa lattioiden pöly poistetaan Hepa13-suodattimella 

varustetulla rakennusimurilla mahdollisimman pian pölyn synnyttyä (a). Roskat lajitellaan ja 

kerätään niille varattuihin astioihin, joita tyhjennetään riittävästi (b ja c). Kuvat: T. Manninen. 

  

Kuvat 14 a ja b. Työmaa muistuttaa välillä varastoa (a). Tarvikkeiden sijoittelussa tulisi 

huomioida kuitenkin pintojen pyyhittävyys, yksinkertaisimmillaan niin, että siivoajilla on pääsy 

tiloihin ja mahdollisuus ulottua siivousvälineistöllä kaikkiin pintoihin. Työkaluille voidaan 

osoittaa tietty tila yleisen siisteyden hallitsemiseksi (b). Kuvat: T. Manninen. 

 

a) b

) 

a) b) c) 
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4. LOPPUSIIVOUS JA LAATUVAATIMUKSET 

 

Rakennushankkeen loppupuolella, sen luovutusvaiheessa pölyn- ja puhtaudenhallinta keskittyy 

tilojen puhtaaksi saattamiseen tuleville käyttäjille. Luovutettavissa tiloissa ei saa esiintyä 

Sisäilmastoluokkien S1 ja S2 määritelmien mukaisesti näkyvää likaa, irtolikaa, kiinnittynyttä 

likaa tai tahroja (Sisäilmastoluokitus 2008). Tässä vaiheessa pölyn- ja puhtaudenhallinnan 

onnistumista on hyvä valvoa laadunvarmistusmenettelyllä. 

 

Loppusiivous suoritetaan, kun rakennustyöt ovat päättyneet. Loppusiivous vaatii erityistä 

tarkkuutta (kuva 16) ja huolellisuutta silloin, kun laatuvaatimukseksi on asetettu P1 tai 

homepölysiivous. Silloin tavanomainen rakennussiivous ei riitä.  

 

Siivous toteutetaan yleensä kahdessa vaiheessa: 

 

 Ennen IV-toimintakokeita puhdistetaan kaikki pinnat pölypuhtaaksi, myös ne, jotka 

eivät jää valmiissa rakennuksessa näkyviin. Kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja 

lattiapinnat sekä erityisesti alakattojen yläpuolella olevat pinnat. Alakatot suljetaan, 

kun ne on todettu puhtaiksi laadunvarmistusmenettelyllä (kuva 15). 

 Ennen rakennuksen luovutusta puhdistetaan kaikki näkyvät pinnat pölypuhtaiksi ja 

tahrattomiksi kuten katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä kalusteiden sisäpinnat, 

pl. alakattojen yläpuoliset pinnat, jotka on jo tarkastettu. Tässä vaiheessa suoritetaan 

lattioiden käyttöönottopesut. Tilat ovat luovutusvalmiit, kun ne on todettu puhtaiksi 

laadunvarmistusmenettelyllä. 

 



26 

 

  

Kuvat 15 a ja b. Alakattoja ei suljeta ennen kuin niiden puhtaus on osoitettu 

laadunvarmistusmenettelyllä (a). Alakattojen yläpuoliset pinnat on todettu puhtaiksi ja valvoja 

on antanut luvan asentaa alakattolevyt paikoilleen (b). Alakattojen alapuoliset rakennustyöt 

ovat lähes valmiit, pieniä listojen asennuksia ja sähkötöitä lukuun ottamatta. Lattioissa on 

suojaukset, väliovet on asennettu. Loppusiivous etenee alakaton alapuolisille pinnoille. 

Loppusiivouksen laadunvarmistus mittaavin menetelmin suoritetaan vasta, kun kaikki pinnat 

ovat valmiit ja puhdistetut.  

Ennen loppusiivouksen toteutusta pidetään palaveri siivoustyötä suorittavan yrityksen kanssa. 

Palaverissa käydään läpi mm. siivoukselta vaadittu laatutaso ja sen totuttamiseksi vaadittavat 

toimenpiteet (mallihuone: kuva 17), siivoustyön käytännön toteutus eli käytettävät 

henkilöresurssit ja välineet sekä työmaan ja siivoustyön aikataulu. Siivoushenkilöstöllä on 

ammattitaito siivoustyön tekniseen toteutukseen, kun laatutaso on tuotu heille selkeästi ilmi. 

Loppusiivousta on ohjeistettu mm. teoksessa Rakennussiivous Andersson, 2004 ja 

mikrobipurkutöiden jälkeistä siivousta Työterveyslaitoksen julkaisemassa ”ohje siivoukseen ja 

irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjauksen jälkeen” (TTL 2016). Sen 

mukaisesti siivoustyö tehdään HEPA-imuroimalla ja nihkeäpyyhintää käyttäen, käyttämättä 

kuitenkaan desinfiointiaineita tai voimakkaita (haisevia) puhdistusaineita. 

 

a) 

b

) 
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Kuvat 16 a ja b. Loppusiivous vaatii tarkkuutta. Hankalasti puhdistettavia pintoja ovat mm. 

lämmityspattereiden taustat ja sisäosat (a) sekä erilaiset profiiliurat (b). Kuvat M. Koskivuori. 

 
Kuva 17. Mallihuone. Alakatot suljettu ja lattiasuojaukset poistettu. Loppusiivouksen 

laadunvarmistuksen ajankohta ennen IV:n toimintakokeita on lähellä. 

 

 

 

a) b) 
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4.1. Pinnat 

 

Loppusiivous toteutetaan käytännössä joko P1- tai P2-laatutason mukaisesti. P2-tason 

laadunvarmistukselta ei voida vaatia mittaavan menetelmän eli BM Dustdetectorin käyttöä eikä 

P2-laatutason pölymäärille ole asetettu raja-arvoja. Kokemuksemme mukaan 

pölypeittoprosenttien mittaaminen tukee kuitenkin silmämääräistä tarkastusta myös P2-tason 

työmaalla mutta P2-tason raja-arvot eivät voi olla yhtä tiukat kuin P1-tasolle on asetettu. P2-

kohteissa voidaan soveltaa esimerkiksi INSTA800 -standardin mukaista hyvälle sisäilmalle 

asetettua laatutasoa 4.  

 

Luovutusvaiheessa P1-tason pinnoilla ei saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa (ml. 

pölyä), kiinnittynyttä likaa tai tahroja ja pintojen (pl. lattiapinnat) pölynpeittoprosentit ennen 

IV-toimintakokeita saavat olla 5 % ja IV-toimintakokeiden jälkeen pintojen pölykertymät 

saavat olla enintään 1 % ja lattiat 3 % (Sisäilmastoluokitus 2008). Alakattojen yläpuolisten 

pintojen pölyttömyys ja puhtaus voidaan tarkastaa aistinvaraisesti (kuva 18), kun tarkastus 

tehdään huolellisesti kaikki pinnat huomioiden. Tarkastuksessa tarvitaan nostinta tai telineitä, 

yleensä samoja joiden avulla siivoustyö on toteutettu.  

 

Laitevalmistaja suosittelee kolmen rinnakkaisen geeliteippinäytteen ottamista, joista käytetään 

keskiarvoa. Käytännössä tämä ei ole tarpeen, erityisesti kun loppusiivouksen 

laadunvarmistuksessa yhdestä huonetilasta otetaan useampi näyte, joiden tuloksista nähdään 

kyllä ovatko ne linjassa toistensa kanssa. Kolmen rinnakkaisen näytteen ottaminen kustakin 

mitattavasta kategoriasta isoimman huonetilan tapauksessa tarkoittaisi yhdeksän 

geeliteippinäytteen sijaan 27 geeliteippinäytettä. Koko rakennuksen mittaukset huomioiden, 

kolmen rinnakkaisen näytteen otto lisäisi näytemäärän valtavaksi.  
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Kuva 18. Alakattojen yläpuoliset pinnat sisältävät usein erilaisia levy- ja kivipintoja sekä 

metallisia kanavan osia, kouruja ja johdotuksia. Alakattojen yläpuolisten pintojen pölyttömyys 

voidaan varmistaa aistinvaraisesti, kun se tehdään huolellisesti. Kuva T. Manninen. 

 

Loppusiivouksen laadunvarmistuksen ja siivoustyön toteutus riippuu paljon siitä, onko 

kyseessä korjaus- vai uudisrakennushanke (taulukko 1). Korjausrakentamishankkeessa 

rakennuksen korjaus-, käyttö- ja mahdollisesta vauriohistoriasta johtuen epäpuhtauslähteet ja 

epäpuhtauksien määrä ovat huomattavan erilaisia ja runsaampia kuin 

uudisrakentamiskohteessa. Korjaus- ja uudisrakentamisen eroja ja loppusiivouksessa näiden 

osalta huomioitavia tekijöitä on esitetty taulukoissa 1 ja 2. P1-tason toteuttaminen on 

helpompaa uudistyömaalla, jossa puhdistettavaa pintaa on vähemmän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Taulukko 1. Korjaus- ja uudisrakentamiskohteet eroavat epäpuhtauslähteiden ja 

loppusiivouksen laajuuden osalta merkittävästi ja tämä tulee huomioida suunniteltaessa 

loppusiivousta ja sen laadunvarmistusta. Loppusiivous on huomattavasti helpompi toteuttaa 

uudisrakennushankkeessa kuin korjauskohteessa. 

Pinta Korjausrakentaminen Uudisrakentaminen 

Alakattotilat ja 

kattopinnat 

Erilaisia epäpuhtauksia kuten pölyä, 

rakennusjätettä, mineraalivillakuituja, 

mikrobiepäpuhtauksia, vuosien ja 

vuosikymmenten ajalta sekä 

rakennusaikaista pölyä. Voivat sisältää myös 

haitta-aineita. Alakattotiloissa on asennettu 

talotekniikkaa. 

Rakennusaikaista pölyä. 

Talotekniikka-

asennukset tehdään 

tyhjille pinnoille. 

 

Lämmityspatterit, 

valaisimet, sekä 

muut putki- ja 

sähköasennukset 

Usein pölyisiä, likaisia, vuosien ja 

vuosikymmenten aikana kertynyttä pölyä. 

Korjauksissa kertynyttä pölyä. Puhdistetaan 

loppusiivouksessa, vaikka olisi suojattu 

rakennustöiden ajaksi. 

Uusia, puhtaita, 

muovitettu. 

Varusteet, 

kalusteet ja muu 

irtain, esim. 

huonekalut 

Voivat sisältää mikrobiologisia tai 

kemiallisia epäpuhtauksia. Irtaimen 

puhdistaminen ja puhtauden varmistaminen 

loppusiivouksen yhteydessä, osa 

irtaimistosta pitää yleensä hävittää. 

Tilaan tuodaan uusia, 

puhtaita varusteita ja 

kalusteita. 

Lattia-, katto- ja 

seinäpinnat 

Tiloissa osittain olemassa olevia 

materiaaleja, joiden pintojen puhdistettavuus 

voi olla haasteellista 

Voidaan valita jo 

suunnittelussa helposti 

puhdistettavia pintoja 
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4.2. Ilmanvaihtojärjestelmä 

 

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastukseen kuuluu kanaviston puhtauden tarkastamisen 

lisäksi IV-konehuoneen ja koneiden puhtauden tarkastaminen eikä toimintakokeita aloiteta 

ennen kuin mahdolliset havaitut puutteet on korjattu (kuva 19). 

 

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus tarkastetaan ennen ilmanvaihdon toimintakoetta kun 

kanavatyöt on tehty. Sisäilmastoluokitus 2008 edellyttää, että valmiin järjestelmän kanavan 

sisäpinnan pölykertymän keskiarvon on oltava P1-tasossa alle 0,7 g/m3 ja P2-tasossa alle 2,5 

g/m3. Koneiden ja päätelaitteiden pinnoilla ei saa olla näkyvää pölyä (Narvanne ym. 2011, 

LVI39-10409-2007).  Käytännössä raja-arvot sallivat melko likaiset kanavat, joten 

silmämääräinen tarkastus ja sormipyyhkäisy voi olla paikoin suositeltavampi tapa tarkastaa 

ilmanvaihtokanaviston puhtaus. Erityisesti uusille ilmanvaihtokanaville voidaan soveltaa 

visuaalista tarkastusmenettelyä (Jumpponen ym. 2004, kuva 18). BM Dustdetector soveltuu 

hyvin kanaviston likaisuuden ja puhdistustarpeen osoittamiseen aistinvaraisen arvioinnin 

tukena. Geeliteipeillä mitattujen pölynpeittoasteen (%) perusteella voidaan arvioida kanaviston 

puhtautta (g/m3). Esimerkiksi mitattu pölynpeittoaste 5…8 % vastaa suodatinmenetelmällä 

mittaustulosta alle 0,7 g/m3 ja pölynpeittoaste 16…20 % vastaa suodatinmenetelmällä 

mittaustulosta alle 2,5 g/m3 (Jalonen 2000, Takkunen 2013). 

 

Korjauskohteissa ilmanvaihtojärjestelmässä on enemmän epäpuhtauksia kuten pölyä, likaa ja 

mineraalivillakuituja (taulukko 2). 

 

    

Kuvat 19 a ja b.  Ilmanvaihtojärjestelmän silmämääräisessä tarkastuksessa tarkastetaan mm. 

ilmanvaihtokoneet (a) ja kanavisto (b). Kuvassa ilmanvaihtokone (a) on puhdas ja kanava on 

likainen (b). Kuva T. Manninen. 

a) b

) 



32 

 

Taulukko 2. Korjaus- ja uudisrakentamiskohteet eroavat epäpuhtauslähteiden osalta myös 

ilmanvaihdon suhteen. 

Pinta Korjausrakentaminen Uudisrakentaminen 

Ilmanvaihto-

järjestelmä 

Usein likainen, käytön aikaista pöly- ja 

likakertymää. Usein kuitulähteitä, vaatii 

korjauksia. Pitää nuohota korjausten 

jälkeen kanavistoon kulkeutuneen 

rakennuspölyn vuoksi. 

Uusia, puhtaita, kanavat 

tulpattu ja päätelaitteet 

suojattu rakentamisen 

aikana. 

 

4.3. Loppusiivouksen onnistunut toteutus 

 

Alla on listattu onnistuneeseen loppusiivouksen toteutukseen vaikuttavia tekijöitä. 

 

Valvoja ja tarkkuus. Onnistunut loppusiivous vaatii suunnittelua, ohjausta, siivoustyön 

tarkkuutta ja valvontaa. Loppusiivoukselle tulisi nimetä erillinen valvoja jo rakennushankkeen 

alkuvaiheessa, jolloin suunnittelutyössä voidaan asettaa realistiset kustannus-, toteutus- ja 

aikataulutavoitteet. Valvoja käyttää mittaavaa laadunvarmistusmenettelyä (BM Dustdetector -

mittalaitetta) aistinvaraisen tarkastuksen lisänä. Siivoustyötä suorittavalle henkilölle on eduksi 

tietty ammattiylpeys eikä valvoja saa myöskään olla liian suurpiirteinen 

puhtausnäkemyksissään. Valvojan hyviin ominaisuuksiin kuuluu myös terve rohkeus, sillä 

työmaan virheellisiin toimintatapoihin tulee puuttua. 

Valvonnan laajuus. On melko tavanomaista, että rakennushankkeen pölyn- ja 

puhtaudenhallintaa valvotaan valvojan toimesta vasta rakennushankkeen loppuvaiheessa eli 

juuri loppusiivouksen osalta. Tämä on toki osin kustannuskysymys ja ymmärrettävää, mutta se 

aiheuttaa yleensä aikataulupainetta ja lisähaastetta siivoustyön toteuttamiselle. Toisaalta on 

hyvä, että valvonta tilataan edes loppusiivoukselle mutta haastan tilaajia ja urakoitsijoita 

olemaan tässä asiassa hieman aiemmin liikkeellä ja huomioimaan siivoustyön valvonnan koko 

rakennushankkeen aikana. Ei ole olemassa” P1-vaihetta” vaan koko rakennushanke on P1. Jo 

rakennushankkeen sopimusasiakirjoissa tulee viitata pölyn- ja puhtaudenhallintaan ja sen 

toteutukseen.  
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Rakennushankkeen koko. Onnistumiseen vaikuttaa luonnollisesti hankkeen koko. Pieniä 

rakennustöitä on helpompi suunnitella, toteuttaa ja valvoa kun isommat (yli 10000 bm2), 

vaativat jo todellista osaamista. Isoissa hankkeissa pölyn- ja puhtaudenhallintaan, erityisesti sen 

loppuvaiheeseen, valitaan sellaiset toimijat, joilla on riittävä kokemus rakennushankkeen 

pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistuksesta. 

Mallihuone. Loppusiivouksen toteutuksen kannalta olennaista on ohjeistaa siivoushenkilöstö. 

Parhaiten tämä onnistuu mallihuoneen avulla, jonka avulla valvoja opastaa siivoajia käytännön 

työn toteutuksessa (apuvälineet, käytetyt aineet, koneet ja tarkkuus). Samalla varmistetaan 

riittävät henkilöresurssit ja nimetään kohdekohtainen siivouspuolen yhteyshenkilö. 

Siivoushenkilöstön vaihtuvuus ja ammattitaito. Siivoushenkilöstöllä tulisi olla riittävä 

peruskoulutus ja perehdys työmaan pölyn- ja puhtaudenhallintaan. Pohjakoulutus voi olla 

esimerkiksi siivousteknikon tutkinto. Loppusiivous vaatii erityistä ammattitaitoa, jonka tilaaja 

tai pölyn- ja puhtaudenhallinnan valvoja varmistaa. Onnistumista lisää, jos siivoushenkilöstön 

vaihtuvuus ei ole suuri. Ainakin niin, että vastuullinen siivoushenkilö pysyy samana. Toivoisin 

myös, että rakentamisen aikaisessa siivoustyössä yleistyisi myös muualla rakentamisessa 

vallalla oleva ”itselle luovutus” eli siivoustyötä suorittava yritys tarkastaa itse työnsä laadun 

ennen varsinaista valvojan tekemää tarkastusta. 

Aikataulutus. Loppusiivous toteutetaan vaiheittain ja se limitetään työmaan muuhun 

aikatauluun niin, että siitä ei aiheudu haittaa työmaan etenemiselle eikä loppusiivous toisaalta 

saa alkaa liian aikaisin, kun tiloissa tehdään vielä rakennustöitä. Yleensä alakattojen yläpuoliset 

pinnat puhdistetaan ensin ja kun ne on todettu puhtaiksi, voidaan alakatot sulkea ja rakennustyöt 

etenevät. Tässä vaiheessa loppusiivous on hetken aikaa rakennusaikaista siivousta ja kun 

viimeisimmät sisäpuoliset työt (mm. lattiapinnat, valaisinten asennus) on saatu valmiiksi, niin 

siivoustyön laadunvarmistus etenee alakattojen alapuolisten pintojen ja 

ilmanvaihtojärjestelmän puhtaaksi osoittamiseen. Loppusiivouksen toteutuksen ja mittaavan 

laadunvarmistuksen ajankohdan suhteen pitää olla erityisen tarkka. Sitä määrittelee hyvin 

pitkälle se, milloin IV:n toimintakokeen päivämäärä ja luovutuspäivämäärä ovat. Siksi niillä 

työmailla, joissa kädet on nostettu pystyyn puhtauden suhteen rakennushankkeen aikana ja 

päätetty että siivotaan sitten lopussa, ovat melko varmasti niitä, joissa loppusiivous epäonnistuu 

kiireen takia. 

 



34 

 

Kommunikointi. Valvojan tehtäviin kuuluu laatia myös kirjallinen raportti siivoustyön 

valvonnasta. Loppusiivouksen valvonnan muistiot tehdään yleensä jokaisen kohdekäynnin 

jälkeen ja ne toimitetaan riittävän isolla jakelulla (siivoajat, urakoitsija/työnjohto) riittävän 

nopeasti, jotta oikea-aikainen tieto ja mahdolliset toimenpidetarpeet saavuttavat kaikki 

osapuolet. Jos muistion toimittaminen viivästyy, tulee valvojan tiedottaa ja ohjeistaa osapuolia 

jo aiemmin esim. puhelimitse ja/tai kasvotusten työmaalla. Taitava valvoja saa kaikki osapuolet 

toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi. 

Ennakkoasenteista luopuminen. Pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistus, myös P1-

taso, voi onnistua eikä siihen pidä suhtautua kielteisesti. Onnistunut pölyn- ja puhtaudenhallinta 

lisää työmaan puhtautta, viihtyisyyttä ja estää luovutuksen jälkeistä sisäilmahaittaa.  

 

Loppusiivousta ja sen toteutusta koskevia yleisohjeita: 

 Siivoustöitä aloitettaessa tulee huonetiloista olla poistettuna kaikki ylimääräiset 

materiaalit, työkalut ja suojaukset. Tiloissa ei enää tehdä rakennustöitä. 

 Kaikkien pintojen, myös hankalasti puhdistettavien, tulee olla sormipyyhkäisyllä 

tarkastettuna ja silmin havaittuna pölyttömiä. 

 Tilat tulee olla siivottuna ennen ilmanvaihdon käyttöönottoa. 

 Siivoustyöstä suoritetaan mallityö, jossa määritellään hyväksyttävä siivoustaso ja 

tarvittavat siivoustoimenpiteet tason saavuttamiseksi. 

 Kaikki tilat tarkastetaan aistinvaraisesti ja siivoustöiden tulee olla hyväksytysti 

suoritettu ennen käyttöönottoa. Hyväksytyn siivoustyön jälkeen siivotut tilat merkitään 

loppusiivotuiksi, eikä niitä saa käyttää ennen käyttöönottoa.  

 Puhtaustaso varmistetaan tarvittaessa BM Dustdetector -mittalaitteella riittävällä 

otannalla. 

 Ikkunat pestään ja sälekaihtimet nihkeäpyyhitään. 

 Tarkastuksessa mahdollisesti hylätyt tilat tarkastetaan uudelleen, kunnes siivoustyössä 

havaitut puutteet on korjattu. Tarkastuksia jatketaan, kunnes kaikki siivoustyöt on 

hyväksytty valvojan toimesta. 

 Kaikki tekstiilit ja tekstiilipinnat ensisijaisesti pestään tai vähintään imuroidaan 

huolellisesti. Tekstiilipintaisia huonekaluja voidaan myös pestä erikoismenetelmillä. 
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 Kaikki tilaan takaisin tuotava irtaimisto puhdistetaan, mikrobivaurioituneita tai muita 

epäpuhtauksia sisältäviä irtaimia ei tuoda takaisin. Myös tietotekniset laitteet tulee 

puhdistaa pölystä.  

 Lämmityspattereiden rivat ja kolot harjataan huolellisesti ja pinnat nihkeäpyyhitään. 

Lämmityspatterit voidaan tarvittaessa irrottaa ja puhdistaa vesipesulla erillisessä 

tilassa. 

 Suljettujen sähkökourujen ja –koteloiden kannet avataan ja kourut imuroidaan sisältä. 

Tarvittaessa johdot ja pinnat nihkeäpyyhitään. Urakoitsijan tulee tarkastaa 

puhdistuksen turvallisuus ja järjestelmän jännitteettömyys. 

 Alakattojen yläpuoliset tasopinnat imuroidaan ja muuta pinnat kuten kourut, johdot ja 

putket nihkeäpyyhitään. Urakoitsijan tulee tarkastaa puhdistuksen turvallisuus ja 

järjestelmän jännitteettömyys. 

 Valaisimet nihkeäpyyhitään ja rakenteeltaan avonaiset valaisimet avataan, jotta myös 

niiden sisäosat voidaan puhdistaa. Urakoitsijan tulee tarkastaa puhdistuksen 

turvallisuus ja järjestelmän jännitteettömyys. 

 Kaikki seinä-, lattia- ja tasopinnat nihkeäpyyhitään. 

 Kiintokalusteet nihkeäpyyhitään, myös sisäosat. 

 Varmistetaan, että pinnoittamattomat mineraalivillapinnat on ummistettu esim. 

alakattojen yläpuolella. Mikäli näin ei ole, ne voidaan pinnoittaa tai teipata umpeen 

siivoustyön yhteydessä.  

 Siivouksen jälkeen huonetilat sinetöidään loppusiivouksen tarkastusta varten. 

 

Esitetyt ohjeet ovat yleisiä ja niiden tarkoituksen ei ole poissulkea muita toteutusvaihtoehtoja 

halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Ne voivat kuitenkin toimia yleislinjauksina 

esimerkiksi suunnittelulle. Yksityiskohtaisen, kohdekohtaisen ja toimivan puhdistuksen 

löytäminen edellyttää yhteistyötä valvojan ja siivousalan ammattilaisten kanssa. 
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5. LOPPUSIIVOUKSEN LAADUNVARMISTUS 

 

Loppusiivouksen laadunvarmistuksessa kaikkien tilojen siivouksen onnistumisen varmistus 

tehdään silmämääräisesti tarkastamalla. Työalueen koon ja huonemäärien mukaan määräytyvät 

tilat, joista tehdään tarkemmat mittaukset. Tiloista otettavat näytemäärät, pölypeittoprosentin 

mittaaminen ja tulosten tulkinta on kuvattu alla olevissa kappaleissa ja ohjeistus noudattaa 

INSTA800:2010 -standardia.   

 

5.1. Silmämääräinen tarkastus 

 

Kaikki tilat tarkastetaan silmämääräisesti. Silmämääräisesti tarkasteltavia pintoja katsellaan 

suoraan tai viistosti. Tarkastuksessa ei saa käyttää sormia, siivouspyyhkeitä, lisävalaistusta tai 

muuta ylimääräistä (INSTA800:2010).  

 

Silmämääräinen tarkastus tulee tehdä huolellisesti siten, että kaikki pinnat tulevat tarkastetuiksi. 

Tarkastuksessa liikutaan huonekohtaisesti ja kunkin huoneen mahdolliset puutteet kirjataan 

ylös (kuva 20), jotta ne voidaan osoittaa siivoushenkilökunnalle korjattavaksi. 

Silmämääräisessä tarkastuksessa kiinnitetään erityishuomiota hankaliin paikkoihin ja 

katvealueisiin, kuten erilaisiin koloihin, kannakkeisiin, johtokouruihin ja johtonippuihin. 

Näissä kohdissa havaitaan usein puhtaustason puutteita. Valvoja voi ohjeistaa lievien 

paikallisten puutteiden korjaamisen tehtäväksi tarkastuksen yhteydessä. 
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Kuva 20. Ote kenttämuistiinpanoista, joissa pohjakuvaan on huonekohtaisesti merkitty 

silmämääräisessä tarkastuksessa havaittuja puutteita, jotka on ohjeistettu korjattavaksi. Tilat 

eivät olleet valmiit loppusiivouksen mittaavalle laadunvarmistusmenettelylle, vaan sitä 

siirrettiin, kunnes puutteet oli korjattu. Kuva: T. Manninen. 

 

5.2. Mittaava laadunvarmistus ja virhelähteet 

 

Mittaava laadunvarmistus tehdään BM Dustdetector -mittalaitteen avulla (kuva 21). 

Tarkastettavat tilat valitaan erästä ja erä voi olla kaikki rakennuksen tilat tai jos rakennus on 

iso, esimerkiksi yksi kerros. Erään kuuluvien tilojen kokonaismäärä vaikuttaa siihen montako 

tilaa siitä valitaan tarkastettavaksi. Esimerkiksi jos tiloja on erässä 10…14 kpl, valitaan 

tarkastettavaksi 7 kpl. Nämä tilat jaotellaan pinta-alojen mukaan, jotta kaikki erikokoiset tilat 

ovat edustettuna tarkastuksessa (kuva 22).  
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Kuva 21. Mittaavassa laadunvarmistuksessa tutkittavalle pinnalle painettu geeliteippinäyte 

analysoidaan BM Dustdetector -mittalaitteella, jolla saadaan selville pinnan pölykertymä 

prosentteina (%). Kuva: T. Manninen 

 

 

Kuva 22. P1-uudisrakennuskohteen ensimmäisen kerroksen pohjakuva, johon on merkitty 

mittaavalla laadunvarmistusmenettelyllä (BM Dustdetector) loppusiivouksessa tarkastetut 

tilat. Tarkastettavat tilat on valittu INSTA800:2010-standardin mukaisesti ja tarkastettavana 

on riittävä otanta pinta-alaltaan erikokoisia tiloja.  Harmaan tilan pinta-ala on välillä 35-100 

m2, mustalla rajatun välillä 15-35 m2 ja mustalla pisteviivalla rajatun <15 m2. Kaikki tilat ja 

alakattojen yläpuoliset pinnat on lisäksi tarkastettu aistinvaraisesti. Kuva: T. Manninen. 

 

Tilan koko vaikuttaa siihen montako geeliteippinäyttettä tilasta otetaan (kuva 23). Esimerkiksi 

enintään 100 m2:n tilasta otetaan kolme geeliteippinäytettä kaikista tarkasteltavista 

pintakategorioista, joita voivat olla alle 180 cm korkeat pinnat, yli 180 cm korkeat pinnat tai 

lattiapinnat. 
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Yli 100 m2:n kokoiset tilat jaetaan pienempiin tarkastusyksiköihin. Valittavan pinnan tulee olla 

vähintään A4-kokoinen, jotta se on edustava. Tämä vuoksi esimerkiksi ikkunalaudat ja 

sähkökourut eivät ole sopivia mittauspaikkoja vaikka niin on paikoin ehdotettu (Kokkonen ym. 

2013). Ikkunalaudoilla saattaa olla myös ilmavuotoreittien kautta kulkeutuvaa pölyä ja 

epäpuhtauksia ellei rakenteen ilmatiiveys ole kunnossa. Mittaus tehdään vähintään kaksi tuntia 

siivouksen päättymisen jälkeen (INSTA800:2010). 

 

Mittaavan laadunvarmistusmenettelyn tulokset taulukoidaan huonekohtaisesti, aistinvaraisen 

tarkastuksen puutteet kirjataan ja tuloksista laaditaan muistio. Puutteet korjataan ennen tilojen 

luovuttamista. Pölypeittoprosentit ovat kokemuksemme mukaan lähes aina raja-arvot alittavia 

kun siivoustyö on suoritettu ohjauksessa. Joistain pinnoista voi tarttua geeliteipin pintaan 

hiukkasia vaikka siivoustyö olisi suoritettu oikein. Tällaisia pintoja ovat esimerkiksi jotkin 

keraamiset laatat sekä vasta maalatut pinnat.   

 

 

Kuva 23. Ote kenttämuistiinpanoista, joissa huonekohtaisesti on merkitty tilakohtaiset pintojen 

pölykertymät eri pintakategorioissa. Kuva: T. Manninen. 

 

Mittalaitteen eli BM Dustdetectorin käytössä merkittävimmät virhelähteet liittyvät 

geeliteippinäytteen telaamisen voimakkuuteen, geeliteippien laatuun tai huoltamattomaan 

laitteeseen. Geeliteippi on kertakäyttöinen, sillä on parasta ennen päiväys ja sen 

tartuntaominaisuudet voivat heikentyä virheellisessä säilytyksessä. Geeliteipit tulee säilyttää 
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viileässä jääkaapissa, jotta niiden tartuntaominaisuudet pysyvät hyvinä. Lämpimässä 

säilytettyjen geeliteippien tarttuvuus heikkenee. Avattu geeliteippipussi tulee sulkea tiiviisti, 

sillä kosteus haihtuu geeliteipeistä muutamassa päivässä, heikentäen niiden tarttuvuutta 

merkittävästi. INSTA800:2010 ohjeistuksen mukaan tela tulee painaa tasaisella 10 newtonin 

voimalla geeliteippiin siten, että telan varressa olevaa viivaa ei ylitetä ja teippiä telataan kolme 

kertaa. Jos voimakkuudesta ja telan toistokerroista poiketaan, voidaan saada joko yli- tai 

alikorostuneita mittaustuloksia. Geeliteippejä ei kosketella teipin taustamittauksen (nollanäyte) 

jälkeen, jotta näytemittaustulos ei ylikorostu. Myös sormenjälki geeliteipissä ylikorostaa 

mittaustulosta. BM Dustdetector -mittalaite olisi hyvä huollattaa laitevalmistajalla noin vuoden 

välein. Oman laitteen mittatuloksia kannattaa välillä vertailla vuokralaitteen kanssa, jotta 

tulokset ovat yhtenäiset. Mittalaitteen käyttö ja näytteenotto vaativat perehdytystä. 

Puhtaustarkastuksia suorittavalta konsultilta vaaditaan INSTA800:2010 -standardissa 

tietotason 3 osaamista ja SSTL:n ohjeessa puhutaan tietotasosta 4, kun tarkastaja käyttää 

mittalaitetta (SSTL Puhtausala ry, 2017). Tietotaso osoitetaan sertifioinnilla, jota ylläpitää 

SSTL Puhtausala ry ja sertifioinnin suorittaa Inspecta Sertifiointi Oy. Sertifiointijärjestelmä on 

suunniteltu siivouksen teknisen laadun arviointiin eikä siinä ole ainakaan vielä huomioitu 

mittaavan loppusiivouksen laadunvarmistuksen lisääntymistä ja sitä suorittavilta henkilöiltä 

vaadittavaa pätevyyden osoittamista. Tällä hetkellä loppusiivouksen laadunvarmistusta voi 

suorittaa tietotason 3 tai 4 henkilösertifioitu tarkastaja, jolla ei ole rakennusalan koulutusta 

koska sertifioinnin koulutusvaatimuksena on siivousalan perustutkinto. Rakennusalan 

ymmärtäminen on tärkeää loppusiivouksen mittaavaa laadunvarmistusta suorittavalle 

henkilölle. Mittaajalla tulisi tämän lisäksi olla hyvin ennalta laadittu näytteenottosuunnitelma, 

jota hän huolellisesti ja rauhallisesti toteuttaa. Mittaajan tulee olla myös selvillä mittaustuloksen 

tulkinnasta jo mittaushetkellä koska tulos usein johtaa akuutisti siivoustyön ohjeistukseen. 

Mittaajan tulisi liikkua siten, että hän ei lisää pölyn liikkumista ilmavirtausten mukana. Hyvä 

kielitaito on myös eduksi siivousalan ollessa monikulttuurinen. 

6. KOROTETTU KÄYTÖN AIKAINEN SIIVOUS JA JÄLKISEURANTA 

 

Tilojen siisteyden ja puhtauden tarkastelu korjaustöiden valmistumisen jälkeen voi olla osa 

kohteen jälkiseurantaa, jolla varmistetaan korjausten onnistuminen. Korotettua siivoustasoa 

(myös tehostettu siivoustaso) toteutetaan muuton jälkeen, kun tilat on luovutettu käyttäjille. Sen 

tarkoituksena on varmistaa, että hitaasti laskeutuva rakennuspöly poistuu tiloista. Korotetun 
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siivoustason toteutus ja sen onnistumisen varmistaminen esitetään yleensä rakennushankkeen 

laadunvarmistusasiakirjoissa tai jälkiseurantasuunnitelmassa (SYK, 2016). Mikäli kohteessa on 

tehty kuitukorjauksia, voidaan siivoustarkastuksiin liittää myös mineraalivillakuitujen määrän 

selvitys laskeumanäytteillä. Tarvittaessa pölyn koostumusta voidaan selvittää jälkiseurannan 

yhteydessä myös pyyhintäpölynäytteillä. Pyyhintäpölynäyte otetaan kokoomanäytteenä 

tasopinnoilta ja näyte analysoidaan elektronimikroskooppisesti. 

 

Korotetussa siivoustasossa tehostetaan viikkosiivousta (esim. 3 krt /vko → 5 krt /vko) ja sen 

lisäksi tehdään kaksi erityisesti yläpölyjen poistoon kohdistettua tehostettua siivouskertaa 

kahden kuukauden aikana tilojen luovutuksesta. Tehostettu siivous sisältää yläpölyjen (pinnat 

yli 180 cm) ja vaikeasti puhdistettavien pölyjen poiston sisältäen mm. kattovalaisimet, 

kalusteiden pystypinnat, ovet ja ovenpielet, listat, kalusteovet, seinä- ja patteripinnat, 

tekstiilikalusteet, televisiot, videot ja niiden telineet. Korotettu siivoustaso on tilojen käytön 

aikaisen siivouksen vastuulla ja sitä valvotaan yleensä rakennushankkeessa mukana olleen 

pölyn- ja puhtaudenhallintakonsultin toimesta.  

 

6.1. Korotetun siivoustason laadunvarmistus 

 

Korotetun siivoustason arvioinnissa voidaan käyttää INSTA800:2010 -standardin mukaista 

hyvää sisäilmatasoa 4. Sen mukaisesti pölypeittoprosentit saavat olla: kehoa lähellä oleville 

pinnoille 1,0 % (A), huonekaluille ja kiintokalusteille 1,5 % (A) ja 5 % (NA) ja koville lattioille 

3 % (A) ja 5 % (NA). Merkinnät A ja NA viittaavat pinnan saavutettavuuteen eli A = available, 

saavutettava ja NA = not available, ei saavutettava, käytännössä yli 180 cm korkeudella olevat 

pinnat, joiden puhdistamiseen tarvitaan apuvälineitä. Tarkastettavien tilojen valinta ja otettavat 

näytteet ovat vastaavat kuin on kuvattu luvussa 8 mutta tulosten tulkinnassa on hieman 

eroavaisuutta loppusiivouksen tuloksen tulkintaan, jossa loppusiivoukselle asetettu puhtaustaso 

lopulta aina saavutetaan. 

 

Korotetun siivoustason arviointia voidaan tehdä esimerkiksi kaksi kertaa, eli jokaisen 

kuukauden pituisen korotetun siivouksen jakson jälkeen. Vähintään kuitenkin ensimmäisen 

jakson päätyttyä, jotta puutteet voidaan vielä korjata seuraavassa siivousjaksossa. Korotetun 

siivoustason arvioinnissa tiloja tarkastetaan silmämääräisesti ja pölynpeittoastemittauksia 

voidaan tehdä, jos näin on laadunvarmistussuunnitelmassa esitetty. 
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Näytteenottosuunnitelmassa valittujen mitattavien tilojen tuloksia arvioidaan INSTA800:2010 

-standardin mukaisesti. Tulosten arvioinnin perusteella voidaan arvioida, täyttyykö hyvälle 

sisäilmalle asetettu taso vai pitääkö korotetun siivoustason jaksoa jatkaa tai esimerkkisi 

ohjeistaa paremmin.  

 

6.2. Korotetun siivoustason tulokset ja tulosten tulkinta 

 

Korotetun siivoustason geeliteippitulosten tulkinnassa huomioidaan poikkeamien lukumäärä ja 

niiden lukumäärästä riippuu ovatko poikkeamat hyväksyttäviä vai ei (taulukko 3).  

 

Taulukko 3. Korotetun siivoustason valvonnassa mitatut pölypeittoprosentit valituista tiloista. 

Tilojen lukumäärä on valittu erän koon perusteella siten, että edustettuina on kooltaan 

erikokokoiset tilat. Iso = pinta-ala on välillä 35-100 m2, keskikokoinen = pinta-ala on 15-35 

m2 ja pieni = <15 m2. Tulosten tulkinta on taulukon loppuosassa, jossa poikkeamien lukumäärä 

vaikuttaa tuloksen hyväksyttävyyteen. 

Tarkastettu tila Kehoa lähellä  < 180 cm < 180 cm 

P53, pohjakrs.  0,5 : 0,3 1,9 : 0,1 

P38, pohjakrs.  0,5 : 0,0 0,5 : 0,5 

P35, pohjakrs.  0,3 : 0,2 : 1,4 0,1 : 0,7 : 1,9 

P22, pohjakrs. 0,5 : 0,3 : 0,3 0,1 : 0,3 : 0,1 0,2 : 0,0 : 1,6 

P05, pohjakrs.  0,0 0,4 

P55, pohjakrs. 0,7 0,8 1,1 

176, 1.krs.  0,4 : 0,6 0,1 : 0,1 

166  0,1 : 0,3 0,5 : 0,7 

149  0,0 : 0,1 0,2 : 0,1 

137  0,1 0,7 

125  1,0 : 0,3 : 0,1 0,1 : 0,3 : 0,1 

122  0,3 : 0,0 0,4 : 0,3 

114  0,9 : 0,2 : 0,9 0,8 : 0,9 : 0,7 

Mittausten lkm 4 27 27 

Mittausten ka % 0,5 0,4 0,6 

Laatutaso 4 raja % 1,0 1,5 5,0 

Ylärajasta*poikkeavien arvojen lkm 0 0 0 

Sallittujen poikkeamien lkm 1 5 5 

Tulos Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty 

*Yläraja on 1,5xsovittua tasoa koskeva enimmäisvaatimus 
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Korotettu siivoustaso täyttää hyvä sisäilman mukaisen tason 4 jos: 

 

 Kaikkien mittaustulosten keskiarvo on pienempi tai yhtä suuri kuin sovitun laatutason 

mukainen enimmäisarvo. 

 Ylärajasta (1,5 x sovittua tasoa koskeva enimmäisvaatimus) poikkeavien arvojen 

lukumäärä ei ole INSTA800:2010 -standardin taulukon D.3 arvoa suurempi  

 Silmämääräisessä tarkastuksessa ei havaita merkittäviä puutteita 

 

6.1. Mineraalivillakuitu- ja pyyhintäpölynäytteet 

 

Mineraalivillakuitulaskeumanäytteiden kuitupitoisuuden toimenpideraja-arvo on 0,2 

kuitua/cm2 (STM 545/2015). Toimenpiderajan ylittyessä on ryhdyttävä toimenpiteisiin 

terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen rajoittamiseksi tai poistamiseksi. 

Toimenpiteenä voi olla esimerkiksi siivouksen laadun parantaminen tai siivouskertojen 

lisääminen, jos tiedetään, että mineraalivillakuitulähteet on poistettu ja irtoavia 

mineraalivillakuituja ei enää ole tiloissa. 

 

Pyyhintäpölynäytteiden tulisi koostua tavanomaisesta huonepölystä, eikä näytteissä tulisi olla 

rakennusmateriaaleista peräisin olevaa kivi- tai kalkkipölyä. Mikäli pölynäytteen koostumus on 

poikkeava, viittaa se usein heikkoon siivouksen tasoon tai puutteelliseen siivouslaajuuteen. Jos 

osastoinnin ulkopuolelta käyttötiloista otetussa pyyhintäpölynäytteessä todetaan 

rakennuspölyä, viittaa tulos osastoinnin heikkouksiin.  

7. IRTAIMEN PUHDISTAMINEN 

 

Korjausrakennuskohteissa voi olla irtainta, joka sisältää mikrobiologisia tai kemiallisia 

epäpuhtauksia. Loppusiivottuihin tiloihin tuotavan irtaimen tulee olla puhdasta, jotta irtain ei 

heikennä sisäilman laatua tai aiheuta haittaa käyttäjille. Loppusiivouksen laadunvarmistukseen 

kuuluu irtaimen puhtaudesta huolehtiminen. Irtaimen puhdistusta on kuvattu mm. Valviran, 

Hengitysliitto Heli ry:n ja Työterveyslaitoksen toimesta. Yleisesti käytetään 

Työterveyslaitoksen ohjetta ”Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja 
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homevauriokorjauksen jälkeen” (TTL 2016). Biosidien käyttöä ei suositella (Valvira 2013, 

TTL ja THL 2016 TTL 2016).  

 

Irtaimen puhdistus tehdään yleensä erillisissä puhdistustiloissa ja puhdistuksen yleisohje on, 

että irtainerä HEPA-imuroidaan ja nihkeäpyyhitään yleispesuaineella. Kaikki mikä voidaan 

pestä, pestään 60 asteessa tai 90 asteessa vähintään kaksi kertaa. Pesu poistaa parhaiten pölyä 

ja hajua. Irtain lajitellaan ja kullekin irtaimelle määritetään sille paras puhdistustapa. Sama 

pölyn- ja puhtaudenhallinnan konsultti, joka on ollut mukana rakennushankkeessa määrittelee 

kullekin irtaimelle parhaan puhdistustavan erillisellä, kohdekohtaisella työohjeella, ja sen 

lisäksi hän valvoo puhdistuksen onnistumisen.  

 

Irtaimen mikrobiologista puhtautta puhdistusta ennen ja sen jälkeen voidaan laadunvarmistaa 

esimerkiksi mittaamalla elinkykyisten mikrobien pitoisuudet pinta-alaa kohden 

pintasivelynäytteen laimennossarjaviljelyllä. Tästä saatavaa tulosta voidaan täydentää 

esimerkiksi sienibiomassan määrityksellä (Mycometer) ja/tai homesienten rakenteiden 

tutkimisella valomikroskoopilla teippinäytteistä. Analyysit suoritetaan akkreditoiduissa 

laboratorioissa hyväksytyillä menetelmillä. Puhdistuksen onnistumiseen vaikuttaa se, mikä 

materiaali on kyseessä ja kuinka merkittävästi irtain on altistunut mikrobiepäpuhtauksille. 

Hyvää lopputulosta ei aina saavuteta ja usein paras vaihtoehto on irtaimen hävittäminen (kuva 

24).  

 

   

Kuvat 24 a - c. Irtaimen puhdistuksen haasteet liittyvät vaikeasti puhdistettaviin pintoihin, 

kuten papereihin, peleihin ja isoihin vaahtomuovisiin, pehmeisiin irtaimiin. Nämä joudutaan 

usein hävittämään. Kuvat: T. Manninen. 

a) b

) 

c) 
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Irtain on voinut adsorboida mikrobiepäpuhtauksien lisäksi tai niiden sijaan myös kemiallisia 

epäpuhtauksia, joita aistitaan usein hajuina. Hajuaistimus on yksilöllinen. Vanhoissa 

rakennuksissa on hajuja, jotka johtuvat mm. käytetyistä rakennusmateriaaleista ja rakenteiden 

epätiiveydestä sisätilaan nähden (mm. vedeneristeinä käytetyt kreosoottipohjaiset tuotteet). 

Myös toiminnasta on voinut tulla hajuja, jotka ovat tarttuneet pintarakenteisiin.  Irtaimelle on 

tyypillistä, että ne imevät itseensä hajuja jos irtainta on säilytetty pitkään samassa tilassa. 

Hajujen poistaminen erityisesti pehmeästä irtaimistosta on kokemuksemme mukaan hankalaa. 

Hajut vapautuvat, kun irtain siirtyy toiseen ympäristöön ja hajut aistitaan usein uudessa 

ympäristössä voimakkaampana. Tupakan ja kalman hajun poistoon käytetään usein otsonia. 

Otsonointi voi kuitenkin vaurioittaa materiaaleja ja saada aikaan vaikutuksiltaan 

tuntemattomien reaktiotuotteiden syntymistä (Fan ym. 2003, TTL ja THL 2016) eikä sen 

hajunpoistovaikutus esimerkiksi homeen hajuun ole hyvä. Otsonointia ei suositella 

käytettäväksi. Epäpuhtauksia sisältävien arkistomateriaalien mikrobiologista ja kemiallista 

puhdistumista on selvitetty menetelmällä, jossa on suoritettu HEPA-imurointi, nihkeäpyyhintä, 

peroksidipohjainen hajunpoistokäsittely, lämmitys ja tuuletus suodatetulla ilmalla. 

Yhdistelmämenetelmän on alustavasti osoitettu olevan toimiva, kun arkistomateriaalit halutaan 

säästää ja niistä halutaan poistaa pinnalle kertyneitä mikrobeja sekä huokoiseen materiaaliin 

imeytyneitä haihtuvia yhdisteitä ja hajuja (Kallinen 2010).  
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8. YHTEENVETO 

 

Koko rakennushankkeen aikana huomioitu pölyn- ja puhtaudenhallinta ja sen 

laadunvarmistaminen edistävät merkittävästi myöhempää, luovutuksen jälkeistä sisäilman 

laatua työmaalla saavutettavien etujen lisäksi. Laadunvarmistuksen avulla varmistetaan, että 

tilat ovat terveelliset ja turvalliset käyttäjille luovutettavaksi.    

 

Kun pölyn- ja puhtaudenhallinta huomioidaan kokonaisuutena jo rakennushankkeen alku- eli 

suunnitteluvaiheessa, on se myös edullista ja helppoa toteuttaa. Pölyn- ja puhtaudenhallinnan 

laadunvarmistus on mahdollista toteuttaa myös vaativissa korjauskohteissa, vaikka 

korjauskohteissa on uudisrakentamista enemmän epäpuhtauslähteitä. Huomioitavaa on, että 

erityistä pölyn- ja puhtaudenhallintaa vaaditaan tavanomaisten uudis- ja 

korjausrakentamiskohteiden lisäksi kohteissa, joissa on todettu haitta-aineita, asbestia, 

mikrobivaurioita tai viemärivuoto. 

 

Pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistuksen, ennakoivan suunnittelun ja yhteistyön 

avulla hankkeen onnistumismahdollisuudet pölyn- ja puhtauden osalta ovat hyvät. 

Siivoushenkilöstö saa aikaan puhtaan lopputuloksen ja heillä on omaa ammattiosaamista 

liittyen puhdistusaineisiin, siivousvälineisiin ja siivousmenetelmiin. Hanketta rakentavat 

henkilöt ja työnjohto voivat omalla toiminnallaan edistää pölyn- ja puhtaudenhallinnan 

laatutavoitteiden toteutumista. Yhdessä, kaikkien osapuolten ammattiosaamisella onnistutaan! 
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