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1. YLEISTÄ 

1.1. Rakennushanke  

 

Rakennushanke: 

Lielahden päiväkodin uudisrakennus 

Ollinojankatu 6 

33400 Tampere 

 

Rakennuttaja: 

Tampereen Tilapalvelut Oy 

PL 1000 

33101 Tampere 

 

Rakennuttajan yhteyshenkilöt:  

Rakennuttajainsinööri Sinikka Vähämaa  

Puh:            040 800 4929  

email:          sinikka.vahamaa@tampere.fi  

 

Puhtaudenhallinnan konsultti: 

Ramboll Finland Oy 

Projektipäällikkö Heli Koskimaa 

Käyntiosoite: Pakkahuoneenaukio 2, 33100 TAMPERE 

puh: 0400 273 577 

email: heli.koskimaa@ramboll.fi  

 

1.2. Asiakirjan tavoitteet ja käyttö 

Tämä asiakirja on urakkarajaliitteen liite. Asiakirjan tavoitteena on ohjata puhtausluokan P1 

rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöiden toteuttamista Lielahden päiväkodin uudisrakennuksen 

rakennushankkeessa niin, että tilaajan laatuvaatimukset vastaanotettavan rakennuksen 

puhtaudelle ja sisäilman laadulle täyttyvät.  

 

1.3. Pääurakoitsijan sekä muiden urakoitsijoiden vastuut ja tehtävät 
puhtaudenhallinnan osalta 

Pääurakoitsija vastaa puhtausluokan P1 rakennustöiden koordinoinnista, työvaiheiden 

yhteensovittamisesta, aikataulun laadinnasta sekä toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta niin, 

että puhtausluokan P1 rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöille asetetut vaatimukset toteutuvat 

koko rakennushankkeen ajan.  

mailto:sinikka.vahamaa@tampere.fi
mailto:heli.koskimaa@ramboll.fi
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Rakennushankkeeseen osallistuvat urakoitsijat vastaavat toimittamiensa rakennusmateriaalien 

kuljetuksesta, varastoinnista ja suojauksesta (myös asennuksen jälkeen), jätehuollosta, 

rakentamisen aikaisesta siivouksesta, pölynhallinnasta sekä muista puhtaudenhallinnan 

edellyttämistä toimenpiteistä tämän asiakirjan mukaisesti. Velvoitteet koskevat myös mahdollisia 

aliurakoitsijoita.  Velvoitteet on tarkemmin määritelty urakkarajaliitteessä. 

Rakennushankkeeseen osallistuvat urakoitsijat huolehtivat työmaajohdon kanssa omien 

työntekijöidensä sekä mahdollisten aliurakoitsijoiden työntekijöiden työhön opastamisesta ja 

perehdyttämisestä tavoitteeksi asetetun sisäilmastoluokan ja tilaajan edellyttämän 

puhtausluokan P1 rakennus- ja ilmanvaihtotöiden asettamiin vaatimuksiin rakennushankkeen eri 

vaiheissa ja työtehtävissä. Kaikki urakoitsijat osallistuvat tilaajan järjestämiin, 

puhtaudenhallintaa koskeviin tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin urakkaan kuuluvana 2 kertaa 

hankkeen aikana. Koulutusten kesto on noin 1,5 tuntia. 

 

1.3.1. Työmaan aikataulussa huomioitavaa 

Kohteen rakennusaikataulua laadittaessa on huomioitava P1 rakentamisesta aiheutuvat 

seuraavat erityispiirteet: 
- työvaiheet on järjestetty siten, että tilojen sisäilmastoluokituksen edellyttämät 

rakennustöiden puhtausluokkavaatimukset P1 saavutetaan. Tässä asiakirjassa esitetty 
toimintakoevaiheen puhtaus vastaa vaatimuksiltaan Sisäilmastoluokitus 2018 asiakirjassa 
esitettyä toimintakoevaiheen puhtautta  

- aikataulussa on varattava riittävä aika urakoitsijan oman työn tarkastamiselle eli itselle 
luovutukselle sekä työmaan puhtaustarkastuksille 

- aikataulun laadinnassa otetaan huomioon, ettei ilmanvaihtoasennuksia voida tehdä yhtä 

aikaa ko. tilassa tehtävien pölyävien rakennustöiden kanssa. 
- puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän asennuksista aiheutuvat vaatimukset myös rakennustöille. 

Ilmanvaihtojärjestelmä rakennetaan puhtausluokan P1 mukaisesti, ks. tarkemmat ohjeet 

Sisäilmaluokitus 2018, kohta 2.4.3 (RT 07-11297) sekä tämän ohjeen kappale 3.4 
- pölyävät työt on tehtävä valmiiksi ennen toimintakoepuhtauden saavuttamista 
- ilmanvaihdon ja lämmityksen toimintatarkastuksille ja -kokeille ja säädöille varataan 

riittävästi aikaa 
- toimintakoevaiheen puhtaustaso tulee saavuttaa kohteessa ennen urakoitsijoiden omia iv-

laitteiston toimintatarkastuksia   
- toimintatarkastusten, -kokeiden ja säätöjen pitää valmistua ennen vastaanottoa, mutta ne 

voidaan tehdä vasta, kun ko. palvelualueiden tilojen puhtaustaso vastaa toimintakoevaiheen 
puhtaustasolle asetettuja vaatimuksia 

- ilmanvaihtolaitteiden suojaukset voidaan poistaa ja koneet käynnistää vasta, kun niiden 
palvelualueiden tilojen puhtaustaso vastaa toimintakoevaiheen puhtaustasoa 

- jos kanavat joudutaan puhdistamaan, puhdistustyöt saa aloittaa vasta ko. tilojen 
puhtaustason vastatessa toimintakoevaiheen puhtautta. Tämä on huomioitava myös 
vanhojen kanavien osalta, mikäli ne vaativat puhdistusta ennen uusien kanavaosien 

kytkemistä niihin. 

- loppusiivoukselle ennen toimintakokeita (vaihe 1) ja ennen luovutusta (vaihe 2) varataan 
riittävästi aikaa niin, että siivous voidaan suorittaa häiriöittä eikä tiloissa tehdä pölyäviä 
työvaiheita siivouksen aikana tai sen jälkeen 

 

Luovutusvaiheen tarkennetussa aikataulussa tulee esittää puhtaudenhallintaan liittyvät seuraavat 

työvaiheet/tapahtumat: 
- toimintakoevaiheen ja luovutusvaiheen siivousten eteneminen lohkoittain/kerroksittain 
- avattavien alakattojen sulkeminen lohkoittain/kerroksittain toimintakoevaiheessa 
- mallihuoneiden siivouksen katselmukselle varatut päivät toimintakoevaiheen siivouksen ja 

luovutusvaiheen siivouksen yhteydessä (huom. ajoitus riittävän aikaisessa vaiheessa ennen 

siivoustyön laajamittaista käynnistymistä) 
- tilaajan toimintakoepuhtauden tarkastukselle on esitetty ajankohta ennen 

toimintatarkastusten aloittamista (2-7 päivää) 
- tilaajan luovutuspuhtauden tarkastukselle on esitetty ajankohta ennen luovutusta (2-7 

päivää) 
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1.4. Puhtaudenhallinnan toteutuksen seuranta, dokumentointi ja toiminnan ohjaus 

 

Vastaanottovaiheen puhtaudenhallintaan liittyvät vaatimukset on esitetty kappaleessa 4. 

Puhtaudenhallintaan liittyvät, jäljempänä eritellyt velvollisuudet koskevat jokaista urakoisijaa 

takuuajan loppuun omien töidensä osalta. 

 

Pääurakoitsija nimeää vastuuhenkilön, joka osallistuu tilaajan suorittamaan työmaan puhtauden 

arviointiin keskimäärin joka toinen viikko. Arvioinnissa käytetään visuaaliseen havainnointiin 

pohjautuvaa työmaan puhtauden arviointia (TP- arviointia). Arvioinnin avulla seurataan, 

noudatetaanko rakennus- ja ilmanvaihtotöissä työmaan puhtaudenhallinnalle asetettuja 

tavoitteita. Arvioinnissa seurataan seuraavien asioiden toteutumista: 

1. Rakennusmateriaalit ja laitteet (suojaus) 
2. Jätehuolto 

3. Työmaan siivous 
4. Pölynhallinta rakentamisessa 
5. Ulkoalueiden järjestys ja työmaan eristys 
6. Tupakointi 

Lisäksi arvioidaan, että IV-asennusalue täyttää P1 asennusalueelle tai -tavalle asetetut 

vaatimukset eikä työmaalla havaita pölyvuotoa puhtaalle alueelle (TP-arvioinnin kohdat 7. ja 8.). 

Työmaan puhtaustaso eli TP - indeksi lasketaan jakamalla tila- tai tapauskohtaisesti tehtyjen 

oikein – havaintojen määrä oikein havaintojen ja väärin havaintojen (painotetut arvot, arvioinnin 

kohtien 7. ja 8. painotus vaikuttaa arvioinnin lopputulokseen niin, että väärin merkintöjen määrä 

kasvaa 5 % oikein merkintöjen määrästä) summalla ja kertomalla osamäärä sadalla. TP - 

arvioinnin minimitavoitetaso on 95 prosenttia.  Rakennuttajalla on oikeus 500 euron sanktioon 

(alv 0 %), mikäli TP-indeksi on alle 92 prosenttia. Lisäksi rakennuttajalla on oikeus 1 000 euron 

sanktioon (alv 0 %), mikäli rakennuttaja havaitsee pölyvuodon työmaa-alueen ulkopuolella 

oleviin tiloihin. Rakennuttajalla on tämän lisäksi oikeus korjauttaa puhtaudenarvioinnissa havaitut 

puutteet ko. urakoitsijan kustannuksella, mikäli urakoisija ei korjaa arvioinnissa kirjattuja 

epäkohtia sovitussa määräajassa.  

Vastaanottovaiheen puhtaudenhallintaan liittyvät tarkastukset suoritetaan luvun 4.2.3 

mukaisesti. Pääurakoitsija vastaa toimintakoevaiheen ja luovutuspuhtauden mahdollisten 

uusintatarkastusten kustannuksista. 

2. RAKENNUSHANKKEEN TIEDOT 

2.1. Rakennushankkeen sisäilma- ja puhtausluokka 

Rakennushankkeen puhtaudenhallintaa ohjaavat vaatimukset ovat seuraavat: 

Kohteen sisäilmastoluokka  S2  

Rakennustöiden puhtausluokka P1 

Ilmanvaihdon puhtausluokka P1 

Ilmanvaihtotuotteet   puhtausluokiteltuja 

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1  

 

M2 materiaalien käyttö hyväksytetään rakennuttajalla 

 

2.1.1. Pölynhallintasuunnitelman laatiminen 

Pääurakoitsija laatii kohdekohtaisen pölynhallintasuunnitelman. Suunnitelmassa otetaan 

huomioon puhtaudenhallintaohjeessa esitetyt vaatimukset sekä rakennushankkeen erityispiirteet. 
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Suunnitelmassa otetaan huomioon myös työturvallisuuteen sekä muuhun pölynhallintaan ja -

torjuntaan liittyvä lainsäädäntö.  

Pölynhallintasuunnitelman avulla kuvataan hankekohtaisesti pölyn syntymisen ja leviämisen 

estäminen, työmaan osastointi ja tarvittava alipaineistus eri työvaiheissa, henkilö- ja 

materiaaliliikenteen järjestäminen sekä rakennustyöstä syntyvältä pölyltä suojautuminen. 

Pölynhallintasuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon mm. seuraavat tekijät: 
- runsaasti pölyä tuottavat työvaiheet ja sekä niissä käytettävät työmenetelmät ja –laitteet, 

järjestämisvastuut ja toteutusajankohdat, jotta varmistetaan pölyn vähentäminen ja sen 
leviämisen estäminen 

- osastoinnin sekä eri osastoissa tarvittavan alipaineistuksen järjestäminen ottaen huomioon 
mm. osastokohtainen ilmanvaihtokerroin, kalusto, poistoilman suodatus ja paine-eron 
seuranta 

- eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittamisen 
järjestäminen puhtausluokan P1 rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöiden edellyttämällä 
tavalla 

- ilmanvaihdon asennustyön eteneminen lohkoittain  

- työmaan henkilö- ja tavaraliikenteen järjestäminen eri rakennusvaiheissa 
- työmaan siivouksen toteutus ja laitteet  
- rakennuspölyn edellyttämät henkilökohtaisten suojainten käyttötarpeet ja – ajankohdat  

Edellä kuvatun lisäksi pölynhallintasuunnitelmassa kuvataan jätehuollon toteutus sekä 

rakennusmateriaalien ja laitteiden varastointi ja suojaus rakentamisen aikana. 

Pääurakoitsija vastaa pölynhallintasuunnitelman päivittämisestä koko rakennushankkeen ajan. 

 

2.2. Rakennushankkeen erityispiirteet 

2.2.1. Tupakointi 

P1 työmaalla tupakointi on kielletty työmaan sisätiloissa ja kaikkialla muualla työmaa-alueella, 

paitsi ulkoalueella merkityillä tupakointipaikoilla. Tupakointipaikka sijoitetaan tilaajan kanssa 

yhdessä sovitulle paikalle ja varustetaan asianmukaisin, paloturvallisin tuhka-astioin. 

Pääurakoitsija vastaa tupakointipaikan rakentamisesta ja puhtaanapidosta rakennustyön aikana. 

 

2.3. Puhtaudenhallinnasta tiedottaminen ja perehdyttäminen 

Pääurakoitsija vastaa puhtausluokan P1 rakennus- ja ilmanvaihtoasennustyölle ja 

työmaaolosuhteille asetettujen, hankekohtaisien vaatimuksien ja velvollisuuksien tiedottamisesta 

muille urakoitsijoille, käyttäjän edustajille sekä muille rakennushankkeen vaikutuspiirissä oleville.  

Pääurakoitsija vastaa puhtausluokkaan P1 liittyvien asioiden käsittelystä esim. 

urakoitsijapalavereissa, aikataulupalavereissa sekä työmaakokouksissa koko rakennushankkeen 

ajan. Pääurakoitsija sisällyttää puhtausluokan P1 vaatimukset työmaan 

työntekijänperehdytykseen. Perehdyttämisessä otetaan puhtaudenhallinnan osalta huomioon 

mm. seuraavat tekijät: 
- puhtausluokkavaatimusten (P1) vaatimukset työmaaolosuhteille 
- työmaan pölynhallintasuunnitelma 

- työntekijät vastuut ja velvoitteet työskentelyn aikana 

- rakennusmateriaalien varastointi ja suojaus, jätehuolto, rakennussiivous sekä pölynhallinta 
eri työvaiheissa 

- puhtaudenhallinnan seuranta 
- tupakointi (jos sallittua, vain merkityllä tupakkapaikalla) 
- toimintaperiaatteet liikuttaessa käytössä olevissa tiloissa 
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3. PUHTAUDENHALLINTA RAKENTAMISEN AIKANA 

3.1. Pölynhallinta rakentamisen aikana 

Pääurakoitsija vastaa siitä, että työmaan henkilö- ja materiaaliliikenne ohjataan vain tarkoitusta 

varten varattujen reittien kautta. Pääurakoitsija vastaa työmaan osastoinnista, suojaseinien 

rakentamisesta ja alipaineistuksen järjestämisestä rakennushankkeen aikana.  

Pääurakoitsijan laatimassa pölynhallintasuunnitelmassa tulee kuvata pölyn syntymisen ja 

leviämisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet; työmaaliikenteen järjestäminen, työmaa-alueiden 

osastointi, alipaineistus sekä pölynhallinnan toimenpiteet eri työvaiheiden aikana. 

Pääurakoitsija vastaa työmaan olosuhteiden järjestämisestä niin, että tässä asiakirjassa 

määritellyt pölynhallinnan toimenpiteet toteutuvat rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. 

Pääurakoitsija vastaa suojauksien ja rajapintojen kunnon säännöllisestä tarkastuksesta ja 

korjaamisesta. Pääurakoitsija vastaa työmaa-alueen riittävästä alipaineistuksesta tai rajapintojen 

alipaineistuksesta.  

3.1.1. Työmaan henkilö- ja materiaaliliikenteen järjestäminen ja kulkuväylien 

rajaus 

Pääurakoitsija vastaa siitä, että työmaan henkilö- ja materiaaliliikenne ohjataan vain tarkoitusta 

varten varattujen reittien kautta. Työmaaliikenteelle varatut reitit kuvataan tarvittaessa 

rakennuskohteen pohjapiirustuksessa ja työmaa-aluesuunnitelmassa. 

 

Työmaalle varataan tarvittaessa väliaikainen kulkureitti ja pääsy työmaa-alueelle esim. 

työmaahissillä tai telineillä.  

3.1.2. Pölynhallinta ja jätehuolto maarakennustöissä 

Maarakennustöiden aikana tulee huolehtia, ettei työstä aiheudu pölyhaittoja mahdollisesti 

työmaan ulkopuolella liikkuville ihmisille tai sijaitseville rakennuksille. Maa-aineksen käsittelystä 

ja työmaaliikenteestä ei saa nousta ilmaan huomattavia määriä pölyä. Pöly tulee sitoa esim. 

kostuttamalla. Massojen varastointi ja läjitys tulee hoitaa työmaa-alueella asianmukaisesti niin, 

ettei pölyä leviä alueelta esim. tuulen mukana ympäristöön. Maa-ainesten kuljetuksesta ei saa 

levitä ympäristön katualueille pölyä tai kuljetettavaa massaa. Tarvittaessa kuljetettava massa on 

kasteltava tai peitettävä. 

 

Maankaivutyöstä syntyneet täyttöön kelpaamattomat massat tulee poistaa työmaalta ennen 

seuraavia työvaiheita. Massoille tulee varata riittävät varastointialueet työmaalta. 

Maanrakennustöiden aikana huolehditaan syntyneen jätteen käsittelystä ajantasaisesti. Jätteet 

varastoidaan joko sovitusti läjitettynä varastointialueella tai jätelavoilla jätejakeesta riippuen.   

3.1.3. Pölynhallinnan keinoja rakennustyössä 

Pölynhallinnan tavoitteena on vähentää eri työvaiheissa syntyvän pölyn määrää, estää 

rakentamisessa syntyvien, hiukkasmaisten epäpuhtauksien leviäminen työpisteestä työmaan 

muihin tiloihin tai työmaa-alueen ulkopuolelle sekä noudattaa valtioneuvoston asetusta 

rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009).  

Eri työvaiheissa syntyvän pölyn määrää ja pölyn leviämistä vähennetään käyttämällä vähän pölyä 

synnyttäviä tai pölyämättömiä työmenetelmiä, käyttämällä kohdepoistoja sekä suorittamalla 

pölyä synnyttävät työvaiheet erillisessä, tehtävään varatussa tilassa.  
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Betonin piikkauksen sijasta käytetään betonin murtamista tai kohdepoistolla tai vesivoitelulla 

varustettua timanttileikkausta. Betonin piikkauksessa käytetään kohdepoistolla varustettuja 

työkoneita. Kivi- ja tiilipölylle altistumista vähennetään käyttämällä vähän pölyä synnyttäviä 

työmenetelmiä, kuten vesivoitelulla varustettuja katkaisulaitteita ja/tai kohdepoistoa. 

Kivipintojen hionnassa käytetään kohdepoistolla varustettuja hiomakoneita. Laastina käytetään 

valmiiksi sekoitettua, kosteana työmaalle toimitettua laastia. Vaihtoehtoisesti laastin sekoitus 

tehdään työmaalla osastoidussa ja alipaineistetussa tilassa.  

Työmaaliikenteen ulkoalueilla aiheuttamaa, maasta ilmaan nousevaa pölyä vähennetään 

liikenneväylien kastelulla.  

Puun ja levyjen sahauksessa ja työstössä käytetään kohdepoistolla varustettuja sahoja, 

katkaisuteriä, hiomakoneita ja muita työkaluja, jotka vähentävät pölylle altistumista. Ulkomaisia 

puulajeja työstettäessä on aina käytettävä kohdepoistolla varustettuja työkaluja. Kovapuulajeja 

sisältävää pölyä ei saa kierrättää takaisin työtilaan. Myös pyökkiä tai tammea sisältävien MDF – 

levyjen työstämisessä käytetään kohdepoistolla varustettuja työkaluja. Puulattioita tai parketteja 

hiottaessa käytetään kohdepoistolla varustettuja koneita.   

Mineraalivillapölyn käsittelystä syntyvän pölyn määrää vähennetään välttämällä eristetuotteiden 

työstöä, käyttämällä sopivan mittaisia, päällystettyjä tuotteita sekä välttämällä sisätiloissa 

olevien eristeiden rakenteen rikkoontumista. Villan leikkaus suoritetaan terävällä veitsellä 

puhtaan työtason päällä. Mineraalivillan leikkauksessa käytettävässä koneessa on varustettava 

kohdepoistolla. Akustiikkalevyjen asennuksessa tehtävät leikkauspinnat maalataan. Eristyksen 

leikkaustyöt tehdään ulkotiloissa, muussa tapauksessa työtilat tuuletetaan hyvin tai käytetään 

leikkaustyötilan alipaineistusta. Villatuotteita käsitellään pölyttämättä.  

Selluvillaa puhallettaessa on syöminen, juominen ja tupakointi kiellettyä, jotta estetään boorin 

pääseminen ruuansulatuskanavaan. Pölyn leviämistä estetään osastoimalla tai eristämällä 

työskentelyalue suojaseinin.   

Korkeapaineisten kohdepoistolaitteiden tulee olla varustettu standardin mukaisella M- tai H-

merkinnällä. Korkeapaineinen kohdepoisto liitetään työssä käytettäviin koneisiin (sahat, sirkkelit, 

jyrsimet, hiontakoneet yms.) Esierotin lisää imurin suorituskykyä ja säästää suodattimia.   

Matalapaineisiin kohdepoistoihin kuuluvilla ilmanpuhdistimilla ja pölynerottimilla tehostetaan 

pölyn leviämisen estämistä. Matalapaineisissa kohdepoistolaitteissa käytetään luokan (G4) 

esierottimia ja luokan H13 HEPA – suodatinta.  

 

3.2. Rakennustarvikkeiden ja laitteiden kuljetus, varastointi ja suojaus 

Kukin urakoitsija vastaa siitä, että sisätiloihin ja rakenteisiin tulevat rakennustarvikkeet ja laitteet 

ovat puhtaita ja vahingoittumattomia. Rakennuttajalla on oikeus poistaa, puhdistuttaa tai 

poistattaa haitallisesti likaantuneet ja vahingoittuneet rakennustarvikkeet ja osat työmaalta. 

3.2.1. Suojaus kuljetuksen ja varastoinnin aikana 

Rakennustarvikkeet ja laitteet toimitetaan työmaalle oikea-aikaisesti ja niiden välivarastointia 

työmaalla vältetään. Varastointiolosuhteiden ja suojausten tulee vastata valmistajien 

vaatimuksia. Varaston on oltava irti maasta ja suojattu siten, että sade- ja pintavedet eivät 

pääse kastelemaan rakennustarvikkeita eivätkä tarvikkeet pääse likaantumaan. Vastuu 

rakennustarvikkeiden ja laitteiden varastointitilojen rakentamisesta ja hankinnasta on määritelty 

urakkaohjelmassa ja urakkarajaliitteessä. Pääurakoitsija esittää varastoalueiden sijoittelun 

työmaan aluesuunnitelmassa. 

 

Sisätiloihin ja rakenteisiin tulevat rakennustarvikkeet ja laitteet on suojattava likaantumiselta ja 

kastumiselta kuljetusten, työmaavarastoinnin, asennuspaikan välivarastoinnin ja asennustyön 
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aikana peittämällä ne tai suojaamalla ne muulla tavoin. Suojauksessa noudatetaan valmistajan 

ohjeita. Rikkoutuneet suojaukset korjataan viipymättä. Rakennustarvikkeiden ja osien 

suojauksesta vastaa aina ko. urakoitsija, ellei toisin määritellä.  

 

Kukin urakoitsija suojaa keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat siten, etteivät ne 

likaannu, vahingoitu tai kastu asennustyön taukojen ja keskeytysten aikana. Sisätiloihin tulevien 

rakennustarvikkeiden ja laitteiden suojaukset poistetaan vasta asennusvaiheen alkaessa 

valmistajien ohjeiden mukaisesti.  

3.2.2. Suojaus asennuksen aikana ja jälkeen  

Pölylle ja muulle lialle alttiina olevat materiaalit ja laitteet suojataan uudestaan heti asennusten 

jälkeen, mikäli kuljetuspakkaukset on purettava ennen asennusta ja mikäli asennusten jälkeen 

suoritetaan pölyäviä työvaiheita. Kukin urakoitsija vastaa asentamiensa rakennus- ja laiteosien 

tarvittavasta uudelleensuojaamisesta valmistajan ohjeita noudattaen.  Pääurakoitsija poistaa 

suojaukset vasta ennen toimintakoetta suoritettavassa loppusiivouksessa. Suojattavia rakennus- 

ja laiteosia sekä pintoja ovat muun muassa: 

− lämpöpatterit 
− muut kuin roiskevesitiiviit valaisimet 
− IV-kanavat ja laiteosat mukaan lukien äänenvaimentimet ja palopellit 
− jäähdytinlaitteet 
− sähkökeskukset ja muut pölylle alttiit laitteet 
− talotekniikan yms. vaatimat aukot kiinteässä alakatossa 

− asennetut lattiapinnat kauttaaltaan 
− vaurioitumiselle alttiit kalustepinnat 
− muut materiaalit ja laitteet 

Uudelleensuojauksessa voidaan käyttää kuljetuspakkauksia, mikäli ne ovat riittävän tiiviit.  

Pääurakoitsija suojaa vanhat, jäävät, valmiit ja keskeneräiset sähköasennukset sekä 

ilmavaihtolaitteiston osat roiskeilta, mikäli tasoitetyöt tehdään talotekniikan asennusten jälkeen. 

Suojaukset poistetaan vasta sitten, kun kaikki roiskeita aiheuttavat tasoite- ja maalaustyöt ko. 

alueella ovat päättyneet. Pääurakoitsija poistaa pinnoille jääneet tasoiteroiskeet välittömästi 

tasoitetyön päätyttyä.  

 

Rakennustarvikkeiden asennusvaiheen aikana ilman tulee olla puhdasta, eikä ilmaa likaavia 

työvaiheita saa suorittaa samanaikaisesti asennuspaikan läheisyydessä.  

 

3.3. Jätehuolto rakentamisen aikana  

Työmaa on pidettävä jatkuvasti hyvässä järjestyksessä. Työalueelle kertyneet jätteet sekä 

tarpeettomat rakennus- ja asennustarvikkeet, laitteet tms. on välittömästi siirrettävä niille 

osoitettuihin paikkoihin.  

 

Pääurakoitsijan on järjestettävä jätteiden ja jätemateriaalin lajittelua ja keräilyä varten riittävästi 

jäteastioita ja muita tarvittavia laitteita sekä huolehdittava niiden tyhjennyksestä. Kukin sivu- ja 

aliurakoitsija on velvollinen toimittamaan työssään syntyvät rakennus-, asennus-, pakkaus- yms. 

jätteet pääurakoitsijan osoittamiin keräysastioihin / -pisteisiin.  

 

Rakennusjätteen haltijan on huolehdittava ainakin seuraavien jätejakeiden erillislajittelusta 

työmaalla: 
− betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet 
− kipsipohjaiset jätteet 
− kyllästämättömät puujätteet 
− metallijätteet 
− lasijätteet 

− muovijätteet 
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− paperi- ja kartonkijätteet 

− maa- ja kiviainesjätteet 
− Vaaralliset jätteet lajeittain 

Pääurakoitsija vastaa jätteiden kuljetuksesta jätteenkäsittelylaitoksiin. Jätteiden lajittelussa 

noudatetaan Tampereen kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja Valtioneuvoston asetusta jätteistä 

(179/2012). 

 

Työhygieenisten haittatekijöiden ja henkilösuojainten tarpeen määrittelyssä noudatetaan lisäksi 

tilaajan laatimassa Turvallisuusasiakirjassa annettuja ohjeita. 

 

Jokainen urakoitsija vastaa työpisteissään syntyvän rakennus-, asennus-, pakkaus- yms. jätteen 

lajittelusta työpistekohtaisiin jäteastioihin työskentelyn aikana sekä jäteastian tyhjennyksestä 

pääurakoitsijan osoittamaan jätteiden keräyspisteeseen.  

 

Maa- ja kiviainesjätteen käyttö maantäytteenä tulee hyväksyttää tilaajalla ja materiaalin 

käytössä tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta 591/2006 sekä muutosta 403/2009.   

Pääurakoitsija esittää jätehuoltosuunnitelmassa lajiteltavat jätejakeet, jäteastioiden sijoittamisen 

alueittain/kerroksittain työmaan sisätiloissa, jätekeräyspisteiden sijoittamisen työmaan 

ulkoalueilla työvaiheittain. 

 

3.4. Puhtausluokan P1 ilmanvaihdon asennustyö 

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa uuden 

ilmanvaihtojärjestelmän läpi virtaavan tuloilman hyvä laatu. Hyvälaatuisessa tuloilmassa ei saa 

olla ilmanvaihtojärjestelmästä peräisin olevia terveydelle haitallisia aineita (esim. mikrobit, 

bakteerit, kuitupölyt) eikä viihtyisyyttä alentavaa hajua tai hiukkasmaisia epäpuhtauksia. 

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausvaatimusten avulla varmistetaan, että ilmanvaihtojärjestelmä on 

luovutettaessa puhdas.  

3.4.1. Ilmanvaihdon asennusalueen olosuhdevaatimukset ennen asennustöiden 

aloitusta ja asennuksen aikana 

Ilmanvaihdon puhtaiden asennusolosuhteiden varmistaminen tehdään tahdistamalla IV-

asennustyöt niin, että asennukset tehdään ennen pölyäviä työvaiheita tai niiden jälkeen. Ennen 

IV-asennusten aloitusta varmistetaan asennusalueiden puhtaus katselmuksin. Katselmuksessa on 

todettava, että asennusalueen olosuhteet täyttävät alla esitetyt vaatimukset;  

− talotekniikka-asennusten vaatimat läpimenot ovat valmiit 
− pölyävät työvaiheet on päätetty / keskeytetty 
− jätteet on poistettu ja/tai lajiteltu jäteastioihin  
− työmaaliikennettä ei ohjata IV-asennusalueen kautta  
− lattiapinnalta on imuroitu irtolika 

IV-asennusalueet eristetään osastoinnein, mikäli ympäröivissä tiloissa tehdään pölyä synnyttäviä 

työvaiheita. IV-asennusalueet merkitään työvaiheesta tiedottavin kyltein. Tarvittavasta 

osastoinnista ja IV-asennusalueen merkinnästä vastaa pääurakoitsija. IV-urakoitsija poistaa 

asennuksesta tiedottavat merkinnät asennuksen päätyttyä.   

Pääurakoitsija vastaa ilmanvaihdon asennusolosuhteiden luomisesta ennen asennustöiden 

aloitusta ja olosuhteiden ylläpitämisestä säännöllisellä imuroinilla ja toimivalla osastoinnilla 

asennustyön aikana. Tilaajalla on oikeus keskeyttää asennustyöt, mikäli asennusolosuhteet eivät 

ole kuvattuja vaatimusten mukaiset.  
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IV-urakoitsijalla on oikeus kieltäytyä asennusten aloituksesta ja/tai keskeyttää IV-asennukset, 

mikäli ilmanvaihdon asennusolosuhteille asetettuja vaatimuksia ei noudateta. 

3.4.2. Ilmanvaihdon asennustöille asetetut vaatimukset 

Asennusalueiden on täytettävä edellä mainitut puhtausvaatimukset koko työvaiheen ajan. 

Ilmanvaihtojärjestelmän asennuksessa on otettava huomioon seuraavat asiat: 

− kannakointi suoritetaan ennen ilmanvaihdon asennustöitä tai siinä käytetään 

kohdepoistolaitteella varustettua työvälinettä  
− tuotteiden suojaukset poistetaan vasta juuri ennen asentamista 
− asennustyön aikana ei ilmanvaihtojärjestelmään saa päästä likaa 
− kanavien ja kanavaosien sisäpintoihin ei saa jäädä jäysteitä, ruuveja eikä muita likaa 

kerääviä tai puhdistustyötä vaikeuttavia epätasaisuuksia 

− kanaviston kaikki avonaiset päät on suljettava pölytiiviisti aina asennustyön taukojen ja 
keskeytysten aikana aina käyttöönottoon asti 

Ilmanvaihdon asennustyön puhtaudesta vastaa ko. urakoitsija. Ilmanvaihtourakoitsija on 

velvollinen ilmoittamaan pääurakoitsijalle heti asennusolosuhteissa olevista puutteista. Tilaajalla 

on oikeus keskeyttää asennustyöt, mikäli asennustavat eivät ole kuvattujen vaatimusten 

mukaiset. 

Rakennuttajalla on oikeus puhdistuttaa kanavisto urakoitsijan kustannuksella, mikäli 

ilmanvaihdon asennustöille asetettuja vaatimuksia ei noudateta asennustyön aikana.  

3.4.3. Ilmanvaihtojärjestelmän sisäpuolisen puhtauden vaatimukset ja arviointi  

Ilmanvaihtojärjestelmän tai sen osien puhtaus tarkastetaan ennen toimintatarkastuksia / - 

kokeita objektiivisesti. Objektiivisessa menetelmässä geeliteippi painetaan tarkastuksen kohteena 

olevalle pinnalle näytteenottotelalla. Telattu geeliteippi läpivalaistaan laseroptisella 

mittauslaitteella (BM-Dustdetector®), joka ilmoittaa pölypeittoprosenttina, kuinka suuri osa 

teipin pinnasta on pölyn ja lian peitossa. 

Sisäilmastoluokitus 2018 (RT 07–11297) mukainen määritelmä on, että kanavisto todetaan 

puhtaaksi, mikäli otettujen näytteiden keskiarvo alittaa suodatinmenetelmällä mitattuna rajan 

0,7 g pölyä/m². BM-Dustdetector® - mittalaitteella pintapölymäärän raja-arvo on 5 prosenttia. 

Terveen talon toteutusohjeen (RT07-10805) mukaisesti ilmanvaihtolaitteisto todetaan puhtaaksi, 

jos otetuista näytteistä vähintään 80 % alittaa edellä kuvatun P1-puhtausluokan rajan. Rajan 

ylittäneistä näytteistä vain 5 %:lle sallitaan 50 %:n ylitys raja-arvosta. Jos yksikin näyte ylittää 

rajan kolminkertaisesti, on puhdistus suoritettava. 

 

3.5. Rakentamisen aikainen siivous 

Pääurakoitsija vastaa riittävästä, puhtaudenhallintaohjeen laatutavoitteet täyttävästä 

rakennussiivouksesta ja kaksivaiheisesta loppusiivouksesta koko rakennushankkeen ajan. 

Pääurakoitsija vastaa siitä, että ostopalveluna hankittavassa siivouspalvelussa ja sitä koskevassa 

sopimuksissa noudatetaan tässä puhtaudenhallintaohjeessa kuvattuja työtapoja ja 

laatuvaatimuksia. Pääurakoitsija vastaa siitä, että siivoustyön suorittamisessa käytettävät 

siivousvälineet, -koneet ja – menetelmät ovat asianmukaiset ja niiden varastointiin ja huoltoon 

on riittävät olosuhteet.  

Loppusiivouksessa käytettävät siivoustekstiilit on pestävä koneellisesti ja siivoustyössä on 

noudatettava aseptisia työtapoja. Aseptinen työjärjestys ehkäisee lian leviämistä. Pintojen 

puhdistusjärjestys on puhtaasta likaisempaan ja ylhäältä alaspäin. Aseptisen työjärjestyksen 
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toteutumisen perustana ovat puhtaat siivousvälineet ja -koneet sekä oikein valitut menetelmät ja 

aineet. 

Rakennuttajalla on oikeus keskeyttää puutteellisilla välineillä tai koneilla tai väärillä 

siivousmenetelmillä tehtävä siivoustyö.  

Pääurakoitsija valvoo rakennussiivouksen sekä toimintakoetta ja luovutusta edeltävän 

loppusiivouksen laatua ja toimittaa rakennuttajalle em. seurantadokumentaation ennen 

rakennuttajan suorittamaa laadunarviointia. 

3.5.1. Siivoustyössä käytettävän laitteiston vaatimukset 

Siivoustyössä käytetään M-luokkaan / H-luokkaan kuuluvia rakennus- ja teollisuusimureita tai 

rakentamisen aikaista keskuspölynimurijärjestelmää. Harjasiivous on kielletty purku- ja 

rakennustöiden aikana.  

3.5.2. Työmaan siivous sisävalmistusvaiheessa 

Rakennussiivouksen tavoitteena on poistaa lattiapinnoilta irtolika, estää lian leviäminen 

työpisteistä sekä ylläpitää työvaiheiden edellyttämää puhtautta. 

Työmaan työskentelyalueet siivotaan päivittäin. Roskat poistetaan lattiapinnoilta 

lattiankuivaimella ja hieno irtolika imuroidaan. Työmaan siivouksessa käytetään 

keskuspölynimuria tai M-luokan /H –luokan teollisuuspölynimuria. Työskentelyn aikana 

lattiapinnoilla voi olla jonkin verran karkeaa irtolikaa ja hienoa rakennuspölyä.  

Puhtaita asennusolosuhteita vaativissa tiloissa, kuten ilmanvaihdon asennustöiden ja 

sähköasennusten aikana lattiapinnat tulee olla ns. pölyimuripuhtaat (pinnoilla ei näkyvää irtolikaa 

tai pölyä) aina asennustöiden aikana. 

3.5.3. Työmaan siivous pintojen ja kiintokalusteiden asentamisen aikana 

Rakennussiivouksen tavoitteena on poistaa lattiapinnoilta irtolika, estää lian leviäminen 

työpisteistä, ylläpitää työvaiheiden edellyttämä puhtaus sekä estää lian jääminen asennettavien 

pintojen tai kiinteiden kalusteiden alle tai taakse. 

Työmaan työskentelyalueet siivotaan päivittäin. Roskat poistetaan lattiapinnoilta 

lattiankuivaimella ja hieno irtolika imuroidaan. Työmaan siivouksessa käytetään 

keskuspölynimuria tai M-luokan /H –luokan teollisuuspölynimuria. Työskentelyn aikana 

lattiapinnoilla ei ole karkeaa irtolikaa. Lattiapinnoilla voi olla vähän rakentamisesta syntynyttä 

pölyä.  

Kiinteiden, ennen ilmanvaihdon toimintakoetta suljettavien alakattokotelojen yläpuolelle piiloon 

jäävät pinnat (IV-kanavien ulkopinnat, sähkökourut, putket, alakattorungot yms. tasopinnat) 

puhdistetaan irtoliasta ennen kiinteiden alakattojen sulkemista. Sähkökourujen sisäpinnat 

puhdistetaan irtoliasta ennen kansien sulkemista.  

Pintojen puhtaus todennetaan silmämääräisesti ennen kiinteiden alakattojen ja sähkökourujen 

kansien sulkemista. Pääurakoitsija vastaa tarkastuksen suorittamisesta ja dokumentoinnista 

tilakohtaisesti.  
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4. PUHTAUDENHALLINTA VASTAANOTTOVAIHEESSA 

4.1. Pölynhallinta ilmanvaihdon toimintakokeiden, mittausten ja säätöjen aikana 

Ennen toimintakokeiden aloittamista pääurakoitsija vastaa siitä, että pinnat ja kiintokalusteet on 

asennettu ja pölyävät työvaiheet ovat päättyneet. Toimintakokeiden, mittausten ja säätöjen 

aikana voidaan edellä mainittujen työvaiheiden lisäksi tehdä vain seuraavia työvaiheita:  

− vähäiset paikkamaalaustyöt 
− päätelaitteiden asennus 
− alakattokasettien asennus 
− loppusiivous (vaihe 2) 

Toimintakoealueet on osastoitava ympäröivistä tiloista niin, että pöly ei leviä likaisista tiloista 

ilmavirtojen mukana toimintakoealueelle. Kulku likaisille alueille ohjataan muualta kuin 

toimintakoealueen kautta. Toimintakoealueen ovet ja ikkunat pidetään suljettuina. Tilojen 

näkyvät ja ei-näkyvät pinnat täyttävät työvaiheelle asetetut puhtausvaatimukset.  

Toimintakoevalmiit tilat erotetaan puhtauden arvioinnin jälkeen muista tiloista omiksi 

osastoikseen, mikäli muissa tiloissa on käynnissä valmistumisaikataulusta tai muusta syystä 

johtuen pölyä tai muuta likaa tuottavia töitä. Toimintakoevalmiit tilat merkitään selvästi näkyvin 

kyltein.  

Osaston sisällä on pölyä synnyttävissä töissä jokaisen urakoisijan käytettävä kohdepoistolla 

varustettuja työkaluja ja laitteita. Pääurakoitsija huolehtii tilan riittävästä ilmanvaihdosta. 

Toimintakoevalmista osastoa ei saa käyttää säännölliseen läpikulkuun, jos viereiset tilat kuuluvat 

alempaan puhtausluokkaan.  

Pääurakoitsija esittää työmaan aikataulussa, milloin toimintakoevalmius saavutetaan kullakin 

työmaa-alueella / ilmanvaihdon palvelualueella ja kuinka kauan toimintakokeet, mittaukset ja 

säädöt kestävät. 

4.2. Loppusiivous ennen ilmanvaihtolaitteiston toimintakoetta ja rakennuksen 
luovutusta 

Loppusiivous toteutetaan kaksivaiheisesti ennen ilmanvaihdon toimintakokeita (vaihe 1) ja ennen 

rakennuksen luovutusta (vaihe 2). Tiloissa ei tehdä rakennus- tai asennustöitä samanaikaisesti 

loppusiivousten aikana. Kukin urakoisija vastaa pintojen suojaamisesta paikallissuojauksin 

loppusiivouksen jälkeen tehtävissä likaavissa töissä (esim. paikkamaalaus). Syntynyt lika ja jäte 

poistetaan välittömästi työn päätyttyä.  

Mikäli loppusiivous toteutetaan lohkoittain, siivottavat alueet eristetään pölytiiviillä suojaseinillä 

tai -ovilla tiloista, joissa tehdään pölyäviä työvaiheita ja merkitään loppusiivouksesta tiedottavin 

kyltein. Työmaaliikenne likaisilta alueilta puhtaisiin estetään. Siivotut tilat pidetään suljettuina ja 

lukitaan tarvittaessa. Sisääntuloauloihin ja loppusiivouksessa oleviin tiloihin johtaville 

sisäänkäynneille sijoitetaan tekstiilimatot, jotka vähentävät lian ja kosteuden kantautumista 

puhtaisiin tiloihin ulkoalueilta.  

Pääurakoitsija huolehtii, että siivousvälineiden ja -koneiden huoltoon ja säilytykseen on varattu 

toimintaan sopivat tilat ja että siivoustekstiilit pestään koneellisesti. Pääurakoitsija vastaa siitä, 

että loppusiivouksessa on käytettävissä vettä ja että tiloissa on siivoustyöhön riittävä valaistus. 

Lattiapintojen käyttöönottopuhdistuksessa käytetään koneellisia menetelmiä. Pintojen 

puhdistamisessa noudatetaan aina materiaalien valmistajien antamia ohjeita, ellei rakennuttajan 

kanssa toisin sovita.  
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Pääurakoitsija esittää työmaan aikataulussa toimintakoetta ja luovutusta edeltävän 

loppusiivouksen toteutusajankohdan alueittain. Pääurakoitsija edellyttää 

loppusiivousurakoitsijalta kohdissa 4.2.1- 4.2.2 määriteltyä siivouksen lopputulosta sekä 

kirjallisesti dokumentoitua siivoustyön lopputuloksen visuaalista arviointia kohteessa. 

Arviointikriteerit on esitetty kohdassa 4.2.3. 

4.2.1. Loppusiivous ennen toimintakoetta (vaihe 1) tavanomaisissa peruskorjaus- 

ja uudisrakennushankkeissa 

Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe aloitetaan, kun pinnat ja kiintokalusteet on asennettu ja 

pölyävät työvaiheet ovat päättyneet. Tarvittaessa loppusiivousalue osastoidaan niin, että pöly ei 

leviä ympäröivistä tiloista alueelle siivouksen aikana tai sen jälkeen. Tiloissa ei saa säilyttää 

rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pintojen puhdistamista. Loppusiivouksen 

tavoitteena on saavuttaa ilmanvaihdon mittausten ja säätöjen edellyttämä puhtaustaso, jolloin 

rakennuspölyä ei kulkeudu toimintakokeen aikana ilmastointikanaviin.  

Ennen loppusiivouksen käynnistämistä pintojen suojaukset ja rakennusjätteet poistetaan 

siivottavista tiloista. Lattiapintojen suojaukset imuroidaan ennen kokoamista pölyn leviämisen 

estämiseksi. Likaiset lattiapinnat imuroidaan M tai H- luokitellulla imurilla. Tarvittaessa 

lattiapintojen suojaukset uusitaan toimintakoevaiheen tarkastuksen jälkeen, jotta lattiapinnat 

eivät vaurioidu. Mikäli lattian suojat ovat täysin siistit ja ehjät, ne voidaan jättää lattiapinnoille. 

Tämä edellyttää kuitenkin, että toimintakoevaiheen tarkastuksessa voidaan varmistaa, ettei 

suojausten alla ole pölyä tai irtolikaa. 

Kaikki katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat puhdistetaan näkyviltä ja ei-näkyviltä pinnoilta 

edeten ylätasoilta alas lattiapinnoille.  Myös avattavien alakattokasettien yläpuolelle jäävät 

pinnat, sähköhyllyjen sisäpinnat sekä siirrettävien kalusteiden alle tai taakse jäävät pinnat 

puhdistetaan. Runsas irtolika imuroidaan ammattikäyttöön tarkoitetulla, HEPA (H13) 

suodattimella varustetulla imurilla.  Vähäinen lika poistetaan nihkeäpyyhkimällä mikrokuituisilla 

siivouspyyhkeillä tai muilla pölyä sitovilla työvälineillä. Märkiä tai harjaavia työmenetelmiä ei saa 

käyttää. 

Loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen jälkeen tilojen puhtaus arvioidaan visuaalisesti ja 

mitataan pintapölymittauksin Sisäilmastoluokitus 2018 – asiakirjassa määritellyllä tavalla sekä 

dokumentoidaan. Puhtauden todentaminen on esitetty luvussa 4.2.3. Havaitut poikkeamat tilojen 

puhtaudessa korjataan ja tilat merkitään toimintakoepuhtaudesta tiedottavin kyltein. Tämän 

jälkeen tiloissa voidaan suorittaa häiriöittä ilmanvaihdon toimintakokeet, mittaukset ja säädöt.  

Toimintakoetta edeltävän loppusiivouksen jälkeen tiloissa voidaan ilman erityistoimia tehdä vain 

pölyämättömiä töitä, esim. paikkamaalauksia, alakattojen asennusta, ilmanvaihdon 

toimintakokeita, säätöä ja viritystä sekä luovutusta edeltävä loppusiivous (vaihe 2). 

Pääurakoitsija vastaa siitä, että saavutettua puhtaustasoa ylläpidetään tarkistussiivouksin 

toimintakokeiden sekä luovutuksen välisenä aikana alueilla, joissa työskennellään tai joissa on 

muuta työmaaliikennettä. Tarkistussiivouksella varmistetaan tilojen pölyttömyys 

ilmanvaihtolaitteiston mittaus- ja säätötöiden aikana sekä estetään puhdistettujen pintojen 

likaantuminen ja vaurioituminen.  

4.2.2. Loppusiivous ennen luovutusta (vaihe 2) 

Loppusiivouksen toisen vaiheen tavoitteena on saavuttaa tilaajan odotusten ja vaatimusten 

mukainen puhtaustaso vastaanotettavissa tiloissa. Loppusiivouksen toisessa vaiheessa tehdään 

lattiapintojen käyttöönottopuhdistus ja mahdollinen lattiapinnan hoito- tai suojaus sekä 

poistetaan katto-, seinä- ja kalustepinnoille laskeutunut irtolika sekä tahrat. Lattiapinnat 
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puhdistetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Imuroinnissa käytetään HEPA – suodattimella 

(H13) varustettua ammattikäyttöön tarkoitettua imuria. Harjaavia työmenetelmiä ei käytetä. 

Rajapinnassa huolehditaan myös mahdollisten suojausten purkutöistä aiheutuvien jälkien 

siivouksesta tämän kappaleen vaatimusten mukaisesti. 

Loppusiivouksen toiseen vaiheeseen kuuluvat tehtävät ja työn lopputulos visuaalisesti arvioiden 

välittömästi siivouksen jälkeen on kuvattu alla:  

Ylätasojen puhdistus siten että: 

Valaisinten, IV-kanavien, ilmanvaihtoventtiilien ja muiden näkyvien ylätasojen ulkopinnoilla ei ole 

näkyvää irtolikaa tai tahroja. Pinnoilta on poistettu suojakalvot ja – muovit.  

Ei-näkyvien, kiinteiden alakattojen tai alas laskettujen alakattojen yläpuolella olevilla pinnoilla ei 

ole irtolikaa. Kiinteiden alakattojen yläpuolella olevien pintojen puhtaus on oltava todennettu 

ennen kattojen sulkemista ja avattavien alakattokasettien tms. yläpuolella olevien pintojen 

puhtaus ennen ilmanvaihdon toimintakokeiden käynnistämistä. Em. pintojen pintapölymäärän 

maksimiarvo on 5 %. Pintojen puhtaus voidaan todentaa uudestaan, mikäli puhtaudenhallinnassa 

on havaittu puutteita ilmanvaihdon toimintakokeiden, mittausten ja säätöjen aikana. 

Ovien, ovenpielten ja ovilasien puhdistus siten että: 

Ovissa, ovenpielissä ja ovilaseissa ei ole irtolikaa tai tahroja. Tarrat ja suojakalvot ja – muovit on 

poistettu pinnoilta.  

Seinäpintojen puhdistus siten että: 

Seinäpinnat, porraskaiteet, katkaisijat, pistorasiat sekä seinäpinnoilla olevat muut laitteet ja 

pinnat ovat tahrattomat ja pölyttömät. Sähkökourujen sisäpinnoilla ei ole irtolikaa (puhtaus 

todennetaan ennen kourujen sulkemista ks. kpl 3.5.3. Lämpöpattereiden ulko- ja sisäpinnoilla ei 

ole roskia, irtolikaa tai tahroja.  

Ikkunoiden ja lasipintojen pesu siten että: 

Ikkunoissa, ulko- ja sisälasipinnoilla, ikkunan puitteissa ja ikkunalaudoilla ei ole tarroja, irtolikaa 

tai tahroja (silikoni, laasti, maali yms.). Sälekaihtimissa ei ole irtolikaa tai tahroja.  

Kiinteiden kalusteiden puhdistus siten että: 

Kiinteiden kalusteiden ja koneiden suojakalvot ja – muovit on poistettu. Kalusteiden ja koneiden 

ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Siirrettävien kalusteiden ja -koneiden alla 

/ takana olevilla pinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. 

Lattiapintojen puhdistus siten että: 

Uudet ja säilytettävät lattiapinnat on puhdistettu materiaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Lattiapinnoilla ja jalkalistoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Uusien lattiapintojen 

käyttöönottopuhdistus sekä uusien ja säilytettävien pintojen hoito tai suojaus on tehty 

valmistajan ohjeiden mukaisesti. Liitteessä 2 on lattiapintojen käyttöönottopuhdistuksen lomake, 

johon kirjataan lattioiden puhdistuspäivä/päivät, menetelmät ja käytetyt puhdistusaineet. 

Lomake dokumentoidaan esim. hankkeen projektipankkiin sekä ylläpito-organisaatiota varten 

myös huoltokirjaan. 

Lattiakaivojen ritilöistä on poistettu suojamuovit. Lattiakaivon ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, 

irtolikaa tai häiritseviä tahroja. 
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Teknisten tilojen puhdistus (sähkötilat, IV-konehuoneet jne.) siten että: 

Lattiapinnat on puhdistettu ja suojattu valmistajan ja käyttäjän ohjeiden mukaisesti. 

Lattiapinnoilla ja jalkalistoilla ei ole roskia, irtolikaa tai häiritseviä tahroja. IV-konehuoneiden 

ilmanvaihtokoneiden ja – kanavien ulkopinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai häiritseviä tahroja. 

Loppusiivouksen toisen vaiheen jälkeen tilojen puhtaus arvioidaan visuaalisesti ja mitataan 

pintapölymittauksin Sisäilmastoluokitus 2018 – asiakirjassa määritellyllä tavalla. Puhtauden 

todentaminen on esitetty luvussa 4.2.3. Havaitut poikkeamat tilojen puhtaudessa korjataan 

ennen kiinteistön luovutusta. Tulos dokumentoidaan ja toimitetaan tiedoksi tilaajalle.  

Pääurakoitsija dokumentoi lattiapintojen käyttöönottosiivouksessa käytetyistä 

siivousmenetelmistä ja – aineista tilaajalle. Dokumentaatio loppusiivouksen laadunarvioinnista ja 

käyttöönottosiivouksesta tallennetaan sähköiseen huoltokirjaan.  

 

4.2.3. Puhtauden raja-arvot ja todentaminen ennen toimintakokeita ja ennen 

luovutusta 

Toimintakoevaiheen puhtausvaatimusten mukaan rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin 

voidaan poistaa ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset ja aloittaa toimintakokeet. Tällöin 

pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), joka voi nousta 

ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. (Toimintakoevaiheen olosuhdekatselmus liitteessä 

1). 

Luovutusvaiheen puhtausvaatimusten mukaan pinnoilla ei luovutusvaiheessa saa olla näkyvää 

likaa, kuten roskia, irtolikaa (ml. pölyä), kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Luovutusvaiheessa tilat 

täyttävät tavanomaisille työtiloille asetetut puhtausvaatimukset. Puhtausvaatimus täyttää 

normaaleille työtiloille asetetut vaatimukset. (Luovutusvaiheen olosuhdekatselmus liitteessä 1). 

Ennen toimintakokeita arvioidaan silmämääräisesti kaikki pinnat, myös ne jotka eivät jää 

valmiissa rakennuksessa näkyviin. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä 

alakattojen yläpuolella olevat pinnat. Arviointimenetelmä ja siinä käytettävät raja-arvot ovat 

samat tavanomaisen toimintakoesiivouksen ja ns. homeettomaksi siivouksen jälkeen. 

Ennen rakennuksen luovutusta arvioidaan kaikki näkyvät pinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. 

Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. Alakattojen 

yläpuolisten pintojen puhtautta ei arvioida uudestaan, mikäli toimintakokeiden, mittausten ja 

säätöjen aikana on noudatettu työmaan puhtaudenhallinnasta annettuja ohjeita. Pääurakoitsija 

vastaa alakattokasettien avaamisesta ja sulkemisesta tarkastuksen aikana.  

Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisessa tilassa silmämääräisesti, että pinnoilla ei ole 

näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Pintapölykertymä mitataan 

satunnaisotannalla vähintään viidestä tilasta, kun niiden määrä on enintään 50 kappaletta. 

Mikäli tiloja on yli 50 kappaletta, pintapölykertymä mitataan vähintään 10 prosentista 

tiloista. Kustakin tilasta otettavien näytteiden määrä valitaan INSTA 800 -standardia 

(kappaleet D.1.6.2 ja D.1.6.5) soveltaen niin, että vähintään kolmesta pintaluokasta 

otetaan kustakin yksi näyte. Mikäli tilassa ei ole riittävästi pintaluokkia, valitaan 

näytteenottoon toinen tila tai näytteitä otetaan olemassa olevilta pinnoilta vähintään kolme 

kappaletta. Pölykertymän enimmäistasot on esitetty taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät työskentelytiloissa (RT  07-11297) 

Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä [%]  

Ennen ilmanvaihdon 

toimintakokeita 

 

Alakaton yläpuoli, 

pinnat yli 180 cm 

korkeudella, pinnat alle 

180 cm korkeudella pl. 

lattiapinnat 

5,0 

Ennen rakennuksen 

luovutusta 

Pinnat yli 180 cm 

korkeudella, pinnat alle 

180 cm korkeudella  

1,0 

Lattiapinnat, kovat 3,0 

 

Taulukossa 1 määriteltyjä pintapölykertymien maksimiarvoja noudatetaan rakennushankkeen 

kaikissa tiloissa tavanomaisten työskentelytilojen lisäksi. 

Ennen ilmanvaihdon toimintakoetta näkyvien ja ei-näkyvien pintojen pölykertymän keskiarvo saa 

olla korkeintaan 5 % BM-Dustdetector® - mittalaitteella mitattuna. Näytteistä vain 15 %:lle 

sallitaan 50 % raja-arvon ylitys. Pölykertymän raja-arvot ylittävät pinnat on puhdistettava ennen 

ilmanvaihdon toimintakokeita. 

Ennen luovutusta näkyvien ja ei-näkyvien pintojen pölykertymän keskiarvo saa olla korkeintaan 1 

% ja lattiapintojen korkeintaan 3 % BM-Dustdetector® - mittalaitteella mitattuna. Näytteistä 

vain 15 %:lle sallitaan 50 % raja-arvon ylitys. Pölykertymän raja-arvot ylittävät pinnat on 

puhdistettava ennen luovutusta.  

Mallikatselmukset 

Mallikatselmuksia voidaan tehdä rakentamisen eri vaiheissa P1 puhtausluokan toiminnan 

onnistumisen arvioimiseksi ja ohjaamiseksi työmaalla. 

Mallikatselmus voidaan tehdä iv-asennusalueen osalta, kun alue on pääurakoitsijan mukaan 

asennuskunnossa. Lisäksi mallikatselmuksia voidaan tehdä mm. tasoitetyöalueiden osastoinnista, 

alakaton yläpuolisten pintojen puhdistamisesta ym. 

Loppusiivouksen vaiheissa 1 ja 2 tehdään mallihuonekatselmukset. Mallihuoneiden avulla 

tarkistetaan loppusiivouksen vaatimusten mukaisuus sekä tarkennetaan tarvittaessa 

siivousmenetelmiä ja olosuhdevaatimuksia.  

Pääurakoitsija vastaa mallihuonekatselmusten järjestämisestä. Mallihuonekatselmuksessa 

todennetaan visuaalisesti arvioiden ja/tai pintapölymittauksin, täyttääkö tilan katto-, seinä-, 

kaluste- ja lattiapinnat niille asetetut puhtausvaatimukset ennen toimintakoetta ja ennen 

luovutusta suoritetun siivouksen jälkeen. Mallikatselmuksen tuloksista laaditaan kirjallinen 

raportti, jossa esitetään katselmuksen tulokset, mahdolliset korjaavat toimenpiteet, korjausten 

tarkastusajankohta sekä eri osapuolten vastuut.  
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Liitteet 
Liite 1 Olosuhdekatselmukset 

 

Iv-asennusalueen olosuhdekatselmus  

- Ilmanvaihdon asennustyön edellyttämät läpimenot ovat valmiit 

- Pölyävät työvaiheet asennusalueella on päätetty / keskeytetty 

- Rakennusjätteet on poistettu / lajiteltu jäteastioihin 

- Lattiapinnat ovat pölynimuripuhtaat 

- Työmaaliikenne ohjataan muualta kuin asennusalueen kautta 

- Pölyn leviäminen asennusalueelle ympäröivistä tiloista on estetty 

- IV-asennusalue merkitty kyltillä 

 
Toimintakoevaiheen olosuhdekatselmus 

- Pinnat ja kiintokalusteet on asennettu  

- Pölyävät työvaiheet on päätetty  

- Ylimääräiset materiaalit ja laitteet on poistettu työmaa-alueelta  

- Työmaaliikenne ohjataan muualta kuin toimintakoealueen kautta  

- Pölyn leviäminen toimintakoalueelle ympäröivistä tiloista on estetty  

- Toimintakoealueen ikkunat ja ovet pidetään kiinni  

- Jätteet on poistettu / jäteastioissa  

- Lian kulkeutuminen toimintakoealueelle estetty tekstiilimatoin  

- Pintojen puhtaus täyttää P1-vaatimukset toimintakoevaiheessa  

 
Luovutusvaiheen olosuhdekatselmus 

- Pinnat ja kiintokalusteet on asennettu  

- Pölyävät työvaiheet on päätetty  

- Ylimääräiset materiaalit ja laitteet on poistettu työmaa-alueelta  

- Työmaaliikenne ohjataan muualta kuin luovutusalueen kautta  

- Pölyn leviäminen luovutusalueelle ympäröivistä tiloista on estetty  

- Luovutusalueen ikkunat ja ovet pidetään kiinni  

- Jätteet on poistettu / jäteastioissa  

- Lian kulkeutuminen työmaaliikenteen mukana on estetty tekstiilimatoin  

- Pintojen puhtaus täyttää P1-vaatimukset luovutusvaiheessa  
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Liite 2 Lattiapintojen käyttöönottopuhdistus 

 

LATTIAPINTOJEN KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS 
 

 

Kohde: 

 

 

Käyttöönottopuhdistuksen suorittajan yhteystiedot: 

 

 

 

 

Materiaali: 

 

 

Tuotemerkki ja valmistaja: 

 

 

Tilat (luettelo tai erillinen selvitys liitteenä): 

 

 

Pintamateriaalin käyttöönottopuhdistus valmistajan ohjeiden mukainen  

 

kyllä        ohjeen päiväys: ________________ 

 

ei   syy:  

 

 

 

Kuvaus pintamateriaalin käyttöönottopuhdistuksesta (jos poikkeaa valmistajan ohjeista) 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöönottopuhdistuksessa käytetyt hoito- ja suojausaineet (liitteenä 

käyttöturvallisuustiedotteet) 

 

 


