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Hengittäessään työssään pölyistä ilmaa ihminen voi sairastua työperäiseen sairauteen. Vuosi toisensa jälkeen liiallinen altistuminen pölyille on syynä monen
työntekijän joko väliaikaiseen tai pysyvään työkyvyttömyyteen tai jopa kuolemaan. Pöly voi myös pilata tai heikentää tuotteiden laatua, aiheuttaa tulipaloja tai
pölyräjähdyksiä sekä vahingoittaa ympäristöä.
Ihmisten sosiaalisen tasa-arvoisuuden vuoksi työstä johtuva terveyden heikkeneminen ei ole hyväksyttävissä. Lisäksi työperäiset sairaudet aiheuttavat tuntuvia
taloudellisia menetyksiä niin yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle kuin yrityksille. Sairauspoissaolot vaikuttavat kielteisesti sekä tuotantoon
että tuotteiden laatuun. Kuitenkin pölyjen aiheuttamia haittoja voitaisiin vähentää
menetelmillä, jotka ovat olleet tunnettuja jo kauan.
Tämän luentoaineiston tarkoituksena on edistää työpaikoilla tapahtuvaa pölyhaittojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Tarkoituksena on myös kannustaa työpaikkojen eri henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä sekä työpaikkojen ja työhygienian asiantuntijoiden välistä yhteistyötä pölyjen haittojen vähentämiseksi. Toisaalta on myös muistettava, että pöly on vain yksi työpaikan vaaratekijöistä.
Muita vaaratekijöitä ovat kaasut ja höyryt, biologiset ja fysikaaliset haittatekijät
sekä ergonomiset tekijät. Työpaikoilla esiintyy lisäksi lukuisia muita henkiseen
hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotka on hallittava ennen kuin
terveellinen, turvallinen ja viihtyisä työpaikka saavutetaan.

2QJHOPDQWXQQLVWDPLQHQ
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Pölyiksi luetaan kiinteät partikkelit, joiden halkaisija on 1 µm ja noin 100 µm välillä ja jotka voivat olla tai tulla ilmassa leijuviksi riippuen niiden alkuperästä, fysikaalisista ominaisuuksista ja ympäristön olosuhteista. Tässä luentoaineistossa ei
käsittele muita aerosoleja (kuten huuruja ja utuja), kemiallisissa reaktioissa syntyneitä erittäin hienojakoisia partikkeleja tai ilman saasteita työpaikkojen ulkopuolella. Kuitenkin samoja periaatteita voidaan käyttää myös näiden ja muiden
ilman epäpuhtauksien aiheuttamien haittojen vähentämisessä.
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Esimerkkejä työpaikkojen haitallisista pölyistä ovat:
•

kivipölyt mineraalien ja malmien käsittelyssä (pölyt sisältävät yleensä kiteistä
kvartsia, joka on erityisen vaarallista)

•

metallipölyt, kuten lyijy- ja kadmiumpölyt sekä niiden yhdisteet

•

muut kemikaalipölyt, kuten jauhemaiset teollisuuskemikaalit ja torjunta-aineet

•

kasviperäiset pölyt, kuten puu- ja jauhopölyt

•

homepölyt

•

asbestipöly on erittäin vaarallinen mineraalikuitu, jota saattaa esiintyä työpaikan ilmassa esimerkiksi rakennustyömailla mm. vanhoja eristeitä purettaessa.

3|O\MHQNRNROXRNLWWHOX
Jotkut partikkelit ovat riittävän pieniä pysyäkseen ilmassa ja joutuakseen hengitysteihin nenän tai suun kautta. Partikkelien kulkeutuminen ja kiinnittyminen hengitysteissä riippuu partikkelin koosta ja hengitystavasta. Suuret partikkelit kiinnittyvät tavallisesti nenän limakalvoille tai ylempiin hengitysteihin. Pienemmät hiukkaset kulkeutuvat aina keuhkorakkuloihin asti, jossa luonnolliset puhdistusmekanismit toimivat heikommin kuin ylemmissä hengitysteissä. Jotkut keuhkorakkuloihin joutuneet partikkelit voivat aiheuttaa vakavia sairauksia. Eräs esimerkki on
hienojakoisen kvartsin aiheuttama vakava keuhkosairaus, silikoosi. Mitä pienempiä hiukkaset ovat sitä suurempi todennäköisyys niillä on tunkeutua syvälle hengityselimiin. Kuitenkin kuitumaiset hiukkaset käyttäytyvät hengityselimissä toisin
kuin muut hiukkaset. Ohuita, jopa 200 µm pitkiä kuituja on löytynyt keuhkorakkuloista.
Hiukkaset jaetaan kolmeen ryhmään niiden hengitysteihin kulkeutumisen ja kertymisen mukaan: KHQJLWW\YllQMDNHHVHHQ eli hiukkasiin jotka yleensä voivat
joutua hengitysteihin, NHXKNRMDNHHVHHQ eli hiukkasiin, jotka kertyvät keuhkoputkistoon sekä DOYHROLMDNHHVHHQ eli hiukkasiin, jotka kulkeutuvat aina keuhkojen
kaasujenvaihto alueelle eli keuhkorakkuloihin asti. Kun pölylle altistumista mitattaan, tulee mittalaitteiden ottaa näyte siitä hiukkaskokoluokasta, josta vaara aiheutuu. Esimerkiksi mikäli pöly sisältää kvartsia, tulee kvartsipitoisuus määrittää
alveolijakeesta.
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Syntyneen pölyn määrä riippuu tavallisesti prosessiin käytetystä energiamäärästä. Ilman liikkeet rakeisessa tai jauhemaisessa aineessa tai lähellä sen pintaa
levittävät pölyä. Sen vuoksi materiaalien käsittely, kuten säkkien täyttö tai tyhjennys sekä materiaalin siirto paikasta toiseen muodostavat huomattavia pölylähteitä. Karkeatkin materiaalit sisältävät normaalisti hienojakoista, pölyävää materiaalia. Mikäli syntyvät pölypilvet ovat silmin havaittavissa, on lähes varmaa, että
pölystä muodostuu terveysvaara. Vaara voi muodostua myös silloin, kun pölyä ei
näy - hiukkaset voivat olla niin pienikokoisia, etteivät ne näy normaaleissa valaistusolosuhteissa, mutta silti niistä voi aiheutua terveyshaittoja. Kosteat materiaalit eivät normaalisti synnytä pölyä, mutta kuivuessaan nekin saattavat pölytä.
Vaikka pölyn leviäminen työpaikan sisällä estettäisiin, prosessista syntynyt pöly
voi aiheuttaa ulkoilmaan joutuessaan terveysongelmia tehtaan lähistöllä asuville
ihmisille.
$OWLVWXPLVHQOlKWHHW
Seuraavat prosessit ovat esimerkkejä teollisuudenaloista, joilla pölyongelmat
ovat hyvin todennäköisiä:
•

kaivokset, louhokset, tunnelityömaat, kivityöt, rakennustyöt ja kaikki sellaiset
prosessit, joissa hajotetaan tai erotetaan kiinteää materiaalia

•

valimot ja muut metallurgiset prosessit, etenkin valujen puhdistus ja muottien
hajotus

•

kaikki työt, joissa käytetään hiekkapuhallusta, kuten maalin ja ruosteen poistaminen, rakennusten ja pienten kohteiden puhdistaminen, lasin etsaus

•

lasin ja keramiikan valmistus

•

jauhemaisten kemikaalien käsittely esim. kemian teollisuudessa, torjuntaaineiden valmistuksessa, kumiteollisuudessa ja lääketeollisuudessa

•

maataloustyöt, joissa maan pölyäminen, eläin- ja kasvipölyt, bioaerosolit ja
eräät kemikaalit aiheuttavat vaaraa

•

elintarviketeollisuus, etenkin jauhojen käsittely

•

kaikki prosessit, jossa jauhemaista tai murenevaa materiaalia punnitaan, pakataan, puretaan tai siirretään

5

3DORMDUlMlKG\VYDDUD
Tämä kirjanen keskittyy lähinnä pölystä aiheutuviin terveyshaittoihin, mutta on
syytä muistaa, että pölyt voivat aiheuttaa työpaikalla myös palo- ja räjähdysvaaran. Eräistä pölylaaduista, lähinnä palavasta materiaalista muodostuneesta pölystä, voi syntyä räjähtävä seos ilman kanssa, mikäli sen pitoisuus on sopiva.
Pinnoille ja lattialle kertynyt pölykin voi joutua ilmaan riittävän suurena pitoisuutena esimerkiksi palavan nesteen räjähdyksessä ja siten aiheuttaa sekundäärisen pölyräjähdyksen. Pölyräjähdyksen aiheuttavia pölylaatuja ovat esimerkiksi
orgaaniset pölyt sekä metalli- ja muut hapettuvat pölyt. Pölyräjähdyksen voi estää työtilojen hyvällä siisteydellä, jolloin estetään pölykerrosten muodostuminen
pinnoille, syttymislähteiden vähentämisellä, räjähdysluukkujen asentamisella
laitteisiin sekä tarvittaessa käyttämällä hapettomia ympäristöjä räjähdysvaarallisissa kohteissa.
2QJHOPDQPllULWWHO\
Pölyisissä työkohteissa on syytä arvioida pölyjen aiheuttamat riskit ja kartoittaa
mahdollisuudet pölyn aiheuttamien vaarojen vähentämiseksi. Arvioinnin tekeminen vaatii yleensä pölypitoisuuksien mittaamista työpaikalla. Kuitenkin, jos vaara
on ilmeinen, on syytä heti ryhtyä toimenpiteisiin riskin pienentämiseksi vaikkei
mittauksia olisikaan tehty.
Työolosuhteista tehtävällä arvioinnilla voi olla monia eri tavoitteita; työtekijöiden
altistumisen selvittäminen, työolojen kehittymisen seuranta, torjuntatoimien tarpeellisuuden arviointi tai niiden tehokkuuden selvittäminen. Arvioinnin menetelmät vaihtelevat riippuen asetetuista tavoitteista. Arvioinnin tulee olla systemaattista ja siinä tulee selvittää mm. mitä materiaaleja ja kuinka paljon työpaikalla
käytetään. Myös käytössä olevien torjuntaratkaisujen tehokkuus, niiden huolto ja
pudistuskäytännöt sekä lisätoimenpiteiden tarve tulee selvittää. Lisäksi tulee tarkastella työpisteen sijaintia suhteessa pölylähteeseen, käytettyjä työtapoja sekä
työn organisointia. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat
riittävän ajoissa tarpeellisen tiedon turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavaista
asioista ja että työntekijät on riittävästi perehdytetty työpaikan olosuhteisiin, työn
oikeaan suorittamiseen ja työhön liittyviin terveysvaaroihin. Myös yrityksen johtamisjärjestelmät tulee arvioida turvallisuuteen liittyviltä osin. Työympäristön olosuhteiden ja niihin vaikuttavien tekijöiden seurantaa tulee tehdä jatkuvasti.
Altistumisen arvioinnin tukena käytetään yleensä työntekijän olkapäältä mitattuja
pölypitoisuuksia. Niitä verrataan tavallisesti haitalliseksi tunnettuihin pitoisuuksiin,
jotka ovat arvioita pitoisuudesta, joissa haittoja alkaa ilmetä. Mittauksen strategia
ja mittausmenetelmät valitaan mittausten tavoitteiden mukaan. Tavallisesti pölypitoisuuden mittaus käsittää näytteenoton ja jatkoanalyysin joko kemiallisesti,
gravimetrisesti tai mikroskooppisesti. Käytettävän mittalaitteen tulee ottaa näyte
siitä hiukkasfraktiosta, joka aiheuttaa terveydellisen vaaran kyseisellä pölyllä.
Torjunnan suunnittelun tueksi voidaan tehdä mittauksia, joiden tarkoituksena on
esimerkiksi selvittää mistä pöly on peräisin, milloin pölyä syntyy tai missä työvai-
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heessa työntekijä altistuu pölylle. Näissä mittauksissa voidaan käyttää hyväksi
suoraanosoittavia mittalaitteita tai erilaisia pölyn visualisointimenetelmiä, kuten
valon sirontaa hiukkasista hyödyntävää pölylamppua, ilmavirtausten tutkimista
savukokein tai altistumistiedon ja videokuvan yhdistävää PIMEXvideomittauslaitteistoa.

7RUMXQQDQOlKHVW\PLVWDYDWMDVWUDWHJLDW
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Edelleenkin julkaistaan vain vähän tieteellisiä artikkeleja, joissa tarkastellaan työympäristön vaarojen torjuntamenetelmiä. Useimmat työhygieenisiä vaaroja käsittelevät tieteelliset raportit ja artikkelit ovat rajautuneet vain mainitsemaan riittävien toimenpiteiden tarpeen ja ennakoivien toimenpiteiden mahdollisuuden,
mutta niissä ei kuitenkaan tehdä todellisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.
Tämä voi johtua osaksi siitä, että pölyntorjunta tehdään usein tilapäisratkaisujen
avulla ja pitkäjännitteinen työympäristön haittojen hallinta on yrityksissä puutteellista.
Vaarojen luokittelu luo perustan torjuntatoimenpiteille. Suurelle osalle työ- ja ympäristöhygieenisiä vaaroja eteneminen vaarojen syntyprosessista altistukseen
voidaan jakaa päästöön, leviämiseen ja altistumiseen. Työntekijöiden altistuminen riippuu mm. tuotannon periaatteista. Torjuntastrategian suunnittelemiseksi
on olennaista ennustaa, tunnistaa ja ymmärtää erilaiset päästölähteet ja tekijät,
mitkä vaikuttavat altistumiseen. Torjunnan perusperiaatteena on, että pöly pitää
siepata niin läheltä syntykohtaa kuin mahdollista, eikä sen saa antaa levitä koko
työskentelyalueelle. Jokaiselle prosessille ja työpaikalle löytyy paras ratkaisu, joka ei välttämättä ole teknisesti hienostunein, mutta se on tehokas ja soveltuu
työpaikan torjuntaohjelmiin. Useimmiten työhygieeninen toiminta kohdistuu jo
esiintyviin vaarallisiin olosuhteisiin työpaikalla. Näin ollen vaadittavat korjaavat
toimenpiteet ovat vaikeita ja kalliita koska tällöin tuotanto ja muu toiminta täytyy
keskeyttää muutosten ajaksi. Paras tapa vaikuttaa terveyden ja ympäristön vaaroihin onkin prosessien, välineiden ja työpaikkojen suunnittelussa. Kalliimmat
ratkaisuvaihtoehdot voivat osoittautua edullisimmiksi pitkällä aikavälillä. Torjunnan aiheuttamia kustannuksia arvioitaessa hyödyllinen, mutta harvoin käytetty
vertailukohta on torjumattoman tilanteen kustannukset.
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Riskin hallinta työympäristössä on laaja käsite. Se edellyttää mm. riskien arviointia sekä toimenpiteitä ja päätöksiä työ- ja ympäristövaarojen vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Riskin hallintaa voidaan soveltaa useilla tavoilla: kansallisella, yritys tai tuotantoalan, ja työpaikan tasolla. Riskinhallinnasta on tullut merkittävä osa yritysten toimintaa. Yritysten edellytetään pitävän huolta työntekijöiden ja väestön terveydestä ja turvallisuudesta oman toimintansa osalta. Teollisuus on myös tullut vakuuttuneeksi, että se toimii taloudellisesti järkevästi analysoidessaan ja suunnitellessaan turvallisuutta, terveyttä ja ympäristönsuojelua
samalla tarkkuudella kuin tuotannollisia asioitakin. Johdon vastuulla on tuottaa
toiminnassa vaadittavat resurssit ja hallinnollinen tuki. Terveet työntekijät nauttivat paremmasta elämän laadusta ja yritys paremmasta tuottavuudesta.
Riskinhallinta on monimutkaista. Se ei voi olla staattista ja se pitää räätälöidä
yrityksen tarpeisiin samoin kuin teknisiin, taloudellisiin ja poliittisten toimintojen
muutoksiin. Riskinhallinta liittyy läheisesti laatujärjestelmiin, työsuojelun toimintaohjelmiin sekä painottaa johtamisjärjestelmien kehittämistä. Työpaikan tasolla
työhygieeninen riskin arviointi lähtee haittatekijöiden merkittävyyden arvioimisesta.
Sen jälkeen tarkastellaan tavallisimmin ammattitautiriskiä, sille altistuvia työntekijöitä, teknistä torjuntaa ja henkilönsuojaimia. Näiden riskien arvioimisessa työsuojelu- ja työterveyshenkilöstö on avainasemassa. Riskien hallinnan tekninen asiantuntemus saattaa sitten edellyttää teknistä asiantuntemusta ja lisäksi suunnittelijoita
tai ulkopuolisia asiantuntijoita. Erityisriskien osalta koko riskien tunnistamisen, arvioimisen ja hallinnan ketju voidaan teettää ulkopuolisella asiantuntijalla.

2QJHOPDQSRLVWDPLQHQV\QW\NRKGDVVD
Vaaralliselle aineelle altistuminen voidaan lopettaa esimerkiksi muuttamalla prosessia siten, että vaarallista ainetta ei enää tarvita prosessissa tai siten, että vaarallinen aine voidaan korvata vähemmän vaarallisella aineella. Tällöin on tietysti
tarpeellista arvioida muutoksen kaikki vaikutukset tuotantoon ja tuotteeseen sekä
ottaa huomioon myös muut työn aiheuttamat vaarat, kuten melu, tapaturmavaarat jne. Jos ainetta vaihdetaan, tulee kaikki uudet riskit arvioida ja hallita.
Jos aineen poistaminen tai korvaaminen ei ole mahdollista, tulee etsiä ja käyttää
kaikki keinot pölyn muodostumisen vähentämiseksi. Esimerkiksi ainetta voidaan
käyttää jauheen sijaan pelletteinä tai nestemäisenä suspensiona tai se voidaan
hankkia sopivaksi muotoiltuina paloina. Kaikki märät menetelmät tuottavat todennäköisesti vähemmän pölyä kuin kuivat menetelmät. Materiaalin kostuttaminen syntypaikalla on paljon tehokkaampaa kuin yrittää kaapata vapautunut pöly
vesisuihkujen avulla. Mikäli märkiä menetelmiä käytetään tulee huolehtia siitä,
että materiaali ei myöhemminkään pääse kuivumaan ja pölyämään. Märkien menetelmien käytössä on huomatta myös sen aiheuttamat uudet vaarat, kuten liukastumisvaarat märillä pinnoilla, sähköturvallisuus, kohonneen suhteellisen kosteuden aiheuttama lämpökuorma sekä jätevesien muodostuminen.
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Eristämisellä tarkoitetaan aineen ja ihmisen erottamista fysikaalisella esteellä.
Eräs esimerkki eristämisestä on prosessien kotelointi. Yleensä on tarpeen pitää
kotelointi lievästi alipaineisena ilmanvaihdon avulla jotta pöly ei pääsisi leviämään ympäristöön aukoista tai kohdista joissa materiaali liikkuu koteloinnin sisään tai ulos. Kotelointi tulee suunnitella siten että huolto ja puhdistus voidaan
tehdä ilman suurta altistumista poikkeamatilanteiden aikanakaan.
Toisinaan tyydyttävä lopputulos saavutetaan prosessin osittaisella koteloinnilla,
jossa työntekijälle on pääsy prosessiin koteloinnin aukon kautta. Jotta epäpuhtauksien hallinta olisi tehokasta, on ilman virtausnopeuden oltava aukossa riittävän
suuri. Kuumalle prosessille toimiva ratkaisu voi olla yläpuolinen huuva siten että
konvektiovirtaukset tehostavat kohdepoiston toimintaa. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä että työntekijä ei jää epäpuhtauksien kulkureitille lähteen ja kohdepoiston väliin.
Kohdepoiston avulla epäpuhtaudet poistetaan muodostumispaikaltaan ennen
niiden leviämistä työntekijän hengitysvyöhykkeelle. Toimiakseen tehokkaasti on
poistoilmavirran oltava riittävän suuri ja imuaukon sijainnin on oltava asianmukainen. Imuaukko imee ilmaa tasaisesti joka puolelta minkä vuoksi ilman virtausnopeus laskee nopeasti kun etäisyys imuaukosta kasvaa. Tämän vuoksi imuaukon on sijaittava mahdollisimman lähellä pölyn muodostumiskohtaa.
Yleisilmanvaihtoa käytetään yleensä lämpötilan ja kosteuden hallintaan. Yleisilmanvaihtoa käytetään myös kohdepoistojen ohi päässeiden epäpuhtauksien
laimentamiseen, mutta sen mahdollisuudet epäpuhtauksien tehokkaalle hallitsemiselle ovat rajoitetut.
Ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu on asiantuntijan tehtävä, varsinkin keskitetyissä järjestelmissä joissa yhdelle puhaltimelle on liitetty useita eri imupisteitä.
Keskitetty järjestelmä on suunniteltava ja mitoitettava huolellisesti jottei se olisi
epätasapainossa, jolloin osasta imupisteistä imetään tarpeettoman paljon ilmaa
ja osasta liian vähän. Tämä voi aiheutua siitä että jollakin haaralla on tarpeettoman suuri vastus virtaukselle. Kanaviston mitoituksessa on otettava huomioon
puhdistustarve ja pölyjen kuluttava vaikutus.
Ilmanvaihtolaitteistojen kunnossapitoon tulisi välttämättä kuulua tehokas tarkastus- ja huolto-ohjelma. Sen tavoitteena on varmistaa, että ilmanvaihtojärjestelmä
toimii jatkuvasti suunnitellulla tavalla. Myös työntekijöille on opastettava järjestelmän asianmukainen käyttö.
Pölynpoistojärjestelmät on varustettava poistoilman puhdistimilla niin että ne eivät levitä epäpuhtauksia ympäristöön. Kerätyn pölyn tyhjennys on järjestettävä
niin että henkilöiden altistuminen sekä ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä.
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Tapa, jolla työntekijä tekee työtehtävän voi merkittävästi vaikuttaa altistumiseen.
Siten on tärkeää kouluttaa työntekijät noudattamaan oikeita työtapoja. Työn videokuvaus ja videokuvaan yhdistetty altistumistieto on hyvä apuväline suunniteltaessa ja koulutettaessa sopivia työtapoja. Pölyjen tapauksessa kyseiseen
toimintaan voidaan käyttää myös nk. pölylamppua ja videokuvausta. Seuraavassa on esimerkkejä työtavoista, jotka vaikuttavat työntekijän altistumiseen:
•

aika, jolloin säiliöiden kannet ovat auki sekä tavat, joilla kansi poistetaan tai
säiliötä käsitellään

•

huolellisuus materiaalin siirrossa

•

työnteon nopeus

•

tavat, jolla tyhjää säiliötä tai pakkausta käsitellään

Mikäli aine aiheuttaa vaaran ruuansulatuselimistöön joutuessaan tulee tupakointi,
syöminen ja juominen kieltää työpisteissä. Pölyisillä työpaikoilla myös henkilökohtaisen hygienian ylläpitoon, kuten pukeutumis- ja peseytymistiloihin, tulee
kiinnittää huomiota. Työntekijät on koulutettava kunnolla ymmärtämään käsittelemiensä aineiden vaarat ja riskit, käyttämään oikein torjuntatekniikkaa sekä
ymmärtämään altistumismittausten tarkoitus. Työntekijät tietävät kaikkein parhaiten, mitä työn aikana tapahtuu ja siten heidän näkemykset kannattaa ottaa
huomioon torjuntaa suunniteltaessa. He usein tietävät mm. mitkä seikat johtavat
altistumiseen sekä miten tehokkaita torjuntatoimet todellisuudessa ovat.

+HQNLO|NRKWDLVHWMDPXXWVXRMDXVWRLPHQSLWHHW
Kaikki keinot, joilla työntekijöiden altistumista voidaan vähentää tulisi käyttää ennen kuin turvaudutaan hengityksensuojaimiin tai muihin henkilönsuojaimiin. Hengityksensuojaimia kuitenkin tarvitaan välttämättä eriässä tilanteissa, kuten esimerkiksi erilaisissa puhdistus- ja huoltotoimenpiteissä, missä muut torjuntaratkaisut eivät ole käytännöllisiä. Hengityksensuojaimen oikea valinta on tärkeä osa
tehokasta suojainten käyttöä. Valinnassa tulee ottaa huomioon vaarillisen aineen
ominaisuudet, työn asettamat vaatimukset, oletettu altistuminen sekä käyttäjän
ominaisuudet, kuten kasvojen muoto. Suojaimen tiivistyminen kasvoja vasten
onkin sen tärkeimpiä ominaisuuksia. Etenkin suodattavat hengityksensuojaimet
ovat kuormittavia ja epämukavia pitkäaikaisessa käytössä ja siksi työntekijät eivät useinkaan käytä niitä kuten on suunniteltu. Valinnassa voikin olla syytä turvautua koulutetun henkilön apuun.
Mikäli pölyä ei hallita syntykohdassaan, saattaa se levitä myös muualle työtilaan
ja aiheuttaa terveyshaittoja kaukana pölylähteestä oleville työntekijöille. Siten
pölyhaitat on parasta torjua niiden muodostumiskohdassa. Kaikki henkilökohtaiset suojaimet tarvitsevat puhdistus- ja huolto-ohjelman pysyäkseen kunnossa.
Mikäli suojaimia ei huolleta ja korjata niistä tulee sangen nopeasti tehottomia. Li-
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säksi työntekijät, työnjohtajat ja kunnossapitohenkilöstö tulee olla hyvin koulutettuja suojainten käyttöön, niiden huoltoon ja niiden rajoituksiin.
Työtehtäviä, joissa henkilökohtaisia suojaimia käytetään tulisi, tarkastella uudelleen määrävälein, jotta nähdään voidaanko pölyongelmat ratkaista jollain muulla
menetelmällä kuin henkilösuojaimilla. Suojakäsineet ja suoja-asusteet ovat tarpeellisia silloin, kun pöly voi aiheuttaa terveyshaittoja iholla tai ihon läpi imeytyessään.
Työpaikalla käytettävät kemikaalit tulee hankkia vain sellaiselta toimittajalta, joka
merkitsee kemikaalipäällykset asianmukaisesti ja joka toimittaa tarvittavat tiedot
kemikaalista esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteena. Johtamisjärjestelmän tulee huolehtia siitä, että tarpeellinen tieto kemikaalien ominaisuuksista toimitetaan
kaikille niille henkilöille, jotka altistuvat kemikaalille. Alueet, joilla on tarpeellista
käyttää henkilösuojaimia tai muita varotoimenpiteitä tulisi selvästi osoittaa varoitusmerkeillä.

<PSlULVW|QVXRMHOX
Ympäristön suojelusta on huolehdittava samanaikaisesti työntekijöiden altistumisen vähentämisen kanssa ja torjuntaratkaisut on valittava siten, että ne suojelevat sekä työntekijää että ympäristöä. Pölyjen aiheuttamat haitat ympäristölle ovat
mm. rakennuksille aiheutuneet vahingot, pölypartikkelien aiheuttamat haitat
eläimistölle ja kasveille sekä terveyshaitat tehtaan ulkopuolisille ihmisille. Pölyntorjunnan tärkein tehtävä myös ympäristönsuojelun kannalta on estää pölyn
muodostuminen ja jos se on mahdotonta syntyneen pölyn poistaminen. Ensisijaisesti tulisi käyttää menetelmiä jotka minimoivat jätteen syntymisen ja mikäli jätettä kaikesta huolimatta muodostuu, tulisi sen sijoittelu suunnitella siten, että
siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle.
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6820(1.,(/,6(13$,12.6(1$/.86$1$7
Oheinen pölyntorjunnan opetusmateriaali on syntynyt kansainvälisen yhteistyön
avulla. Maailman terveysjärjestö (WHO) on tehnyt aloitteen kansainvälisestä yhteistyö- ja tiedonvälityshankkeesta hyvien työympäristöratkaisujen edistämisestä
(Prevention And Control Exchange, PACE). Tämän toiminnan tuloksena parikymmentä kansainvälistä asiantuntijaa Berenice Goeltzerin, James H. Vincentin
ja Trevor L. Odgenin johdolla ovat osallistuneet pölyntorjuntaoppaan laatimiseen.
Opas on tarkoitettu käytettäväksi kansallisissa koulutusohjelmissa, joista ensimmäinen toteutetaan Suomessa. Tämä opaskirjanen ei ole suora käännös alkuperäistekstistä, vaan tekijät ovat pyrkineet sovittamaan alkuperäisteoksen ajatuksia
ja näkökantoja suomalaiseen työelämään paremmin sopivaksi.
Oppaan kääntämistä suomeksi ja koulutusohjelman toteuttamista Suomessa on
taloudellisesti tukenut Työsuojelurahasto. Tekijät haluavat kiittää kansainvälistä
työryhmää ja etenkin Berenice Goeltzeria WHO:sta aineiston luovuttamisesta
käyttöömme sekä Työsuojelurahastoa hankkeen taloudellisesta tukemisesta.

Tampereella Tammikuussa 2004

Arto Säämänen
Hannu Riipinen
Ilpo Kulmala
Irma Welling
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$/.86$1$7
9$$52-(1(+.b,6(0,1(1-$+$//,17$7<g<03b5,67g66b
,/0$66$/(,-89$3g/<
Kaikkialla maailmassa ilmaantuu työperäisiä sairauksia joka päivä johtuen ennaltaehkäisevien toimien ja epäpuhtauksien hallinnan puutteista. Työn tekeminen on välttämätöntä niin yksilölle, yhteiskunnalle kuin kansakuntien kehityksellekin. Valitettavasti työhön liittyy varsien usein altistuminen haitallisille tekijöille,
kuten kemikaaleille, mineraali- tai kasviperäisille pölyille, melulle, lämpökuormille,
säteilyille, biologisille tekijöille, ergonomisille tekijöille sekä psykososiaalisille tekijöille, jotka hallitsemattomina haittaavat työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.
Osa näistä tekijöistä kulkeutuu myös työpaikan ulkopuolelle aiheuttaen haittaa
ympäristölle. Työhygieenisen toiminnan tavoitteena on tunnistaa, evaluoida ja
hallita näitä haitallisia tekijöitä.
Maailmanlaajuisesti on havaittu, että olemassa olevan tiedon hyödyntäminen
työpaikkojen työolojen parantamiseksi ontuu. Teknisen ja tieteellisen tiedon hyödyntämiseksi työpaikoilla maailman terveysjärjestö (WHO) on tehnyt aloitteen
ennaltaehkäiseviä toimia ja teknisiä torjuntatoimia koskevasta tiedonvaihtohakkeesta ”Prevention and Control Exchange (PACE)”, jonka tavoitteena on:
• osoittaa ennaltaehkäisevän toiminnan ja torjuntatekniikan ratkaiseva merkitys
osana onnistunutta työterveyshuoltoa
• vahvistaa ja kehittää kansallisen tason toimintaa työhygieenisten vaarojen ennaltaehkäisemiseksi ja edesauttaa kansallisten toimintaohjelmien luomista
Näiden päämäärien saavuttamiseksi tarvitaan ennen kaikkea valveutuneisuuden
lisääntymistä vaarojen ehkäisemisen ja hallinnan merkityksestä työväestön hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi tarvitaan tietojen vaihtoa hyvistä ratkaisuista, henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä soveltavan tutkimuksen tukemista käytännöllisten, pieniinkin yrityksiin soveltuvien ratkaisujen saavuttamiseksi. Tällaiset
toimet, varsinkin maailmanlaajuisesti toteutettuina, vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja ympäristön turvallisuuteen sekä osaltaan johtavat kestävään kehitykseen. Ensimmäinen askel tässä työssä oli laajalti jaeltu PACE-dokumentti päättäjille (WHO, 1995a). Muita samansuuntaisia hankkeita ovat maailman terveysjärjestön ja kansallisten työterveydenhuollon keskusten kanssa toteutettava
”Global Strategy on Occupational Health for All (WHO 1995b) sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja maailman terveysjärjestön (WHO) yhteishanke silikoosin
vähentämiseksi ”ILO/WHO International Programme on the Global Elimination of
Silicosis”.
Koska erilaisille pölyille altistuminen muodostaa maailmanlaajuisen ongelman ja
pölyille altistumisen vähentäminen on välttämätöntä monella työpaikalla, maail-
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man terveysjärjestö aloitti osana PACE-aloitetta hankeen, jonka tarkoituksena
pölyn aiheuttamien vaarojen ennaltaehkäiseminen ja hallinta työympäristössä.
Hankkeen esivaiheessa valmistetaan koulutusmateriaalia sekä videoita, joiden
tarkoituksena on havainnollistaa ja vertailla eri torjuntaperiaatteita. Seuraavana
vaiheena on arvioida koulutusaineiston vaikutus, merkitys ja tehokkuus. Aineisto
käännetään eri kielille ja jaetaan työhygienian ammattilaisille maailman eri osiin
käytettäväksi pölyntorjuntakoulutuksen apuna.
Tämän aineiston tarkoituksena on tarjota yleisiä neuvoja ja esittää tärkeitä näkökohtia pölyntorjunnasta. Onnistuneen pölyntorjuntaprojektin edellytyksiä ovat:
•

sekä yritysten johdon että työntekijöiden sitoutuminen pölyntorjunnan tavoitteisiin

•

pölyhaitan luonteen tunnistaminen

•

kyky arvioida ongelman laajuus

•

pölyntorjunnan periaatteiden ja vaihtoehtojen tunteminen

•

tehokkaiden torjuntasuunnitelmien täytäntöönpano

•

torjuntaohjelmien jatkuva arviointi

Tämä dokumentti on rajattu käsittelemään vain pölyntorjuntaa. Kirjanen ei käsittele kovinkaan paljon muita aerosoleja, eikä muita ilman epäpuhtauksia, kuten
kaasuja tai höyryjä, joita kaikkia voi esiintyä työpaikan ilmassa samanaikaisesti.
Kirjan tarkoituksena on jakaa tietoa pölyntorjunnassa ja siten edistää terveellisten työpaikkojen ja terveen työvoiman saavuttamista.
Vaaran tunnistamista on käsitelty kappaleessa 1, käsittäen pölyjen syntymekanismit, pölyjen vapautumisen ja leviämisen, esimerkkejä pölyisistä työvaiheista ja
pölyjen aiheuttamista haitoista sekä menetelmät vaarojen tunnistamiseksi. Kappaleessa 2 esitellään pölyille altistumisen arviointia. Siinä keskitytään enemmän
torjunnan suunnittelun apuna käytettäviin mittauksiin kuin varsinaisiin altistumismittauksiin. Näissä kahdessa ensimmäisessä kappaleessa esiteltävät pölyhaittojen tunnistaminen ja altistumisen mittaaminen eivät kuitenkaan vähennä työntekijöiden altistumista pölyille ja sairastumista työperäisiin sairauksiin elleivät ne
johda tehokkaan pölynhallintaohjelman toteuttamiseen.
Kappaleissa 3 ja 4 keskitytään pölystä aiheutuvan riskin arviointiin sekä riskinhallintaan tarjoten ohjeita tehokkaan riskinhallintaohjelman toteuttamiseen. Kappaleet 5 - 8 esittelevät yksityiskohtaisia torjuntatoimia pölyn hallitsemiseksi sen
syntykohdassa tai sen leviämisreitillä kohti työntekijää sekä muita toimenpiteitä
työntekijän suojaamiseksi pölyltä. Kappaleeseen 9 on kerätty pölyntorjunnan
kannalta eräitä tärkeitä käsitteitä.
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3|O\RQJHOPDQKDYDLWVHPLQHQ
Pölyongelman havaitseminen alkaa työprosessien tutkimisella tarkoituksena havaita vaarallisten tekijöiden tai aineiden muodostuminen ja vapautuminen. Parhaatkaan mittalaitteet tai tekniset havainnointimenetelmät eivät voi korvata
puutteita, jotka aiheutuvat teoreettisen tiedon aukoista tai että arvioitavan työn
yksityiskohtia ei tunneta tai ei ole riittävästi huomioitu (Goelzer, 1997).
9DDUDMRWDHLWXQQLVWHWDHLNRVNDDQROHKDOOLQQDVVD
Pölyongelman tunnistaminen edellyttää seuraavien tekijöiden tuntemista:
• pölyn laatu ja luonne
• hiukkasten lähteet, niiden muodostumisen ja vapautumisen mekanismit
• altistumisen olosuhteet
• pölyyn liittyvät haittavaikutukset

3|O\PllULWHOPLlMDNlVLWWHLWl
Aerosolilla tarkoitetaan kaasun, työhygieniassa ilman, ja hiukkasten seosta. Aerosoleja ovat ilmassa leijuvat pölyt, sumut, savut ja huurut. Raja näiden välillä ei
ole selvä, ja puhekielessä pöly on saanutkin yleismerkityksen. Itse asiassa monet sumut, savut ja huurut muuttuvat työilmassa ajan oloon pölyiksi.
Pölyllä on useita eri käyttötarkoituksiin luotuja määritelmiä (ISO 4225 ja IUPAC).
Aerosolitieteissä ja työympäristössä käyttökelpoinen määritelmä on: Pölyt ovat
kiinteitä hiukkasia, joiden koko vaihtelee alle 1 µm:stä vähintään 100 µm:iin. Niiden pysyminen tai joutuminen ilmaan riippuu niiden alkuperästä, fysikaalisista
ominaisuuksista ja muista ympäristöehdoista.
•
•
•
•

mineraalipölyt, kvartsia sisältävä pöly, kivihiilipöly, sementtipöly,
metallipölyt, lyijy-, kadmium- ja berylliumpöly,
kemikaalipölyt, kemikaalit irtotavarana, torjunta-aineet,
orgaaniset ja kasviperäiset pölyt, jauho, puu, puuvilla, tee ja
mausteet sekä
• home ja siitepöly.
Kuitumaisia pölyjä muodostuu esimerkiksi asbestista, vuorivillasta, lasikuidusta ja
keraamisista kuituja sisältävistä materiaaleista. Kuitumaiseksi pöly määritellään
silloin, kun sen terveyshaitat johtuvat pääasiassa hiukkasen muodosta. Kuidut
ovat riittävän ohuita päästäkseen syvälle keuhkoihin (< 3 µm), riittävän pitkiä
tarttuakseen kiinni (> 5 µm) ja joiden pituus/paksuus on > 3 (WHO 1997).
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+LXNNDVHQDHURG\QDDPLQHQKDONDLVLMD
Hiukkasen halkaisija ilmassa leijuvalle pölylle on sen kokoa kuvaavana käsitteenä sopimaton, koska geometrinen koko ei kuvaa hiukkasen käyttäytymistä ilmassa. Useimmissa tapauksissa sopivin käsite pölylle on aerodynaaminen halkaisija,
kun selvitetään työntekijöiden altistumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Sillä tarkoitetaan sellaisen kuvitteellisen pallonmuotoisen hiukkasen halkaisijaa, jonka
tiheys on 1000 kg/m³ ja jolla on sama laskeutumisnopeus kyseessä olevalla
hiukkasella huolimatta tämän todellisen hiukkasen koon, muodon ja tiheyden
erilaisuudesta.
On olemassa myös muita hiukkasten kokoa kuvaavia määritelmiä, joita käytetään esimerkiksi käsiteltäessä hiukkasten liikettä diffuusion tai sähköisten voimien vaikutuksesta. Kuvattaessa hiukkasten kertymistä hengityselimiin, niiden mittaamista ja teknisiä torjuntaratkaisuja aerodynaaminen halkaisija on sopivin ja
laajimmin käytössä (esim. Willege and Baron 1993, Vincent 1995).
7XQNHXWXPLQHQNHUW\PLQHQMDSXKGLVWXPLQHQKHQJLW\VHOLPLVW|VVl
Kaaviomainen esitys ihmisen hengityselimistä ja hiukkasten tunkeutumisesta,
kertymisestä ja puhdistumisesta niissä on kuvassa 1.1. Hengityselimet jaetaan
nenä - nielualueeseen, kurkunpään ja keuhkoputkiston värekarva-alueen loppumiseen rajautuvaan alueeseen sekä alveolialueeseen.

.XYD.DDYLRNXYDKHQJLW\VHOLPLVWl
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6XRGDWWXPLQHQ QHQlVVl
Hengitettäessä sisään nenän kautta osa hiukkasista jää nenään iskeytymisvaikutuksen ja nenäkarvojen suodattavan vaikutuksen seurauksena. Kiinnittymistä
tehostaa nenän poimuissa oleva lima. Värekarvallinen pintasolukko kuljettaa limaa kurkunpäähän, jossa se niellään. Nenä onkin tehokkaampi suodatin kuin
suu, joten nenän kautta hengitettäessä altistuminen on pienempää kuin rasittavissa töissä, jossa suun kautta hengittäminen lisääntyy.
Kuvassa 1.2 on laskennallisella mallilla (Fabries 1993) kuvattu työn rasittavuuden vaikutusta hiukkasten kertymiseen hengityselimissä. Hiukkasten massapitoisuus 8 tunnin aikana on 1 mg/m3 ja aerodynaamisen halkaisijan massamediaani
on 5,5 µm (GSD 2,3). Vertailu kuvaa kertymistä hengitysteiden eri osiin keskiraskaassa (Vtilavuus = 1450 m3 , ftiheys = 15/min ) ja raskaassa (Vt = 2150 cm3 , f
= 20/min ) työssä. Kertynyt massa (mg) 8 h altistumisen jälkeen.

.XYD1HQlMDVXXKHQJLW\NVHQYDLNXWXVS|O\QNHUW\PLVHHQHULNXRUPLWXVWL
ODQWHLVVD
Kuvan perusteella työn fyysisellä kuormittavuudella näyttää lisäävän merkittävästi hiukkasten pääsyä ja kertymistä alveolialueelle samalla, kun lisääntynyt aktiviteetti yleensäkin lisää hiukkasten kertymistä hengitysteihin.
/LPDQHULW\NVHQSXKGLVWXVYDLNXWXV
Henkitorvi ja keuhkoputkien pintasolukon värekarvojen limakerros on synkronisessa liikkeessä ylöspäin kurkunpäätä kohti, jossa sen nopeus on 5 - 10 mm minuutissa. Limaan kiinnittyneet liukenemattomat hiukkaset liikkuvat näin kurkun
kannelle, josta ne niellään tai yskitään ulos. Tähän liittyy keuhkoputkiston ajoittainen aaltomainen (peristalttinen) liike ja yskiminen ja aivastelu. Tupakoinnin
tiedetään huomattavasti heikentävän värekarvaliikkeen puhdistumismekanismia.
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6\|MlVROXMHQYDLNXWXV
Keuhkorakkuloiden (alveolien) ja pienimpien ilmateiden pintasolukossa ei ole värekarvoja, mutta syöjäsolut (fagosyytit) nielaisevat tälle alueelle kertyneen hiukkasen, jonka jälkeen 1) ne kulkeutuvat värekarva-alueelle ja sitä kautta pois, 2)
jäävät keuhkoihin tai 3) joutuvat imusuonistoon. Eräät hiukkaset ovat solumyrkkyjä kuten kiteinen piidioksidi kvartsi, joka tappaa syöjäsoluja. Syöjäsolut voivat
myös liuottaa kemiallisesti hajoavaa materiaalia.
.HUW\PLVPHNDQLVPLW
Hiukkasten kertyminen keuhkojen eri osiin riippuu niiden DHURG\QDDPLVHVWD
KDONDLVLMDVWD, ilmatiehyeiden mittasuhteista ja hengityksen yksilöllisistä piirteistä
(mm. virtausnopeus, tiheys ja vaihtuvuus). Myös edellä kuvatuilla puolustusmekanismeilla on merkittävä rooli.
Hiukkasten kerääntyminen hengityselimiin tapahtuu viidellä periaatteella, joita
ovat ODVNHXWXPLQHQLVNH\W\PLQHQGLIIXXVLR (merkittävä vain < 5 µm:n hiukkasilla), takertuminen ja sähköinen vetovoima. Laskeutuminen ja iskeytyminen
ovat merkittävimmät hengittyvän pölyn mekanismit, ja niihin vaikuttaa voimakkaasti hiukkasten aerodynaaminen halkaisija. Myös yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat voimakkaasti siihen, mille alueelle hiukkaset kertyvät.
Suurimmat hiukkaset kertyvät luonnollisesti ensin ja viimeistään kurkunpään alueelle. Käytännöllisesti katsoen pään alueelle kertyvät kaikki > 30 µm:n hiukkaset.
Mitä pienempiä hiukkaset ovat, sitä suurempi todennäköisyys niillä on päästä syvemmälle hengitysteihin. Kertyipä hiukkaset sitten ylähengitysteihin tai keuhkoihin, ne voivat aiheuttaa haittaa joko paikallisesti tai muualla kehossa. Tämä täytyy huomioida erityisesti myrkyllisten ja karsinogeenisten aineiden ollessa kyseessä.
Keuhkoihin pääsevistä hiukkasista suurimmat kertyvät henkitorven ja keuhkoputkien alueelle. Ne voivat poistua värekarvaliikkeen avulla, ja jos ne ovat liukoisia,
ne siirtyvät muualle kehoon liukenemisen johdosta. Kertäytymättä jääneet hiukkaset jatkavat alveolialueen tiehyeisiin ja lopulta alveoleihin, joissa kaasunvaihto
tapahtuu. Kertyminen kaasunvaihtoalueella vähenee hiukkasten koon myötä ollen vain 10 - 15 % kokoalueella 0,2 - 1,0 µm. Suurin osa tällaisista hiukkasista
jää siis jäännösilmaan ja poistuu vähitellen uloshengityksen myötä. Kun hiukkaskoko on pienenee 0,5 µm alapuolelle, kertyminen alkaa kasvaa diffuusion vaikutuksesta. Alveolialueelle voi päästä vain 5 - 10 µm:iä pienemmät hiukkaset.
.XLWXPDLVHW hiukkaset käyttäytyvät eri tavalla tunkeutuessaan keuhkoihin. Silmiinpistävä piirre on se, että ohuet jopa 200 µm pitkät kuidut tunkeutuvat keuhkoihin asti. Tämä selittyy kuidun aerodynaamisella halkaisijalla, joka määräytyy
lähes yksinomaan kuidun halkaisijan mukaan ja on lähes riippumaton sen pituudesta. Mitä pitempiä kuidut ovat, sitä tehokkaammin ne jäävät keuhkoihin. Mitä
hiukkaselle tapahtuu kertymisen jälkeen, riippuu edellä kuvatulla tavalla puolustusmekanismeista sekä hiukkasten liukoisuusominaisuuksista. Hengityselimiin
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kertyneet liukoiset hiukkaset ja aineet saattavat kulkeutua verenkierron välityksellä elimistön muihin osiin. Tästä johtuen hiukkasten kulkeutuminen ja määränpää pitkällä aikavälillä on monisyistä. Seuraavia pölyaltistumiseen liittyviä arvioita
on esitetty mm. eläinkokeiden perusteella:
• Liukenemattomien hiukkasten kulkeutumisella keuhkojen imusolmukkeisiin
saattaa olla merkittävä rooli muodostuvan terveyshaitan kannalta.
• Syvälle keuhkoihin päässeet hiukkaset kapseloituvat ja jäävät siten keuhkoihin
pitkäksi aikaa.
• Suuri pitoisuus liukenemattomia hiukkasia on osoitettu heikentävän puhdistusmekanismeja.
• Onkin esitetty, että suuret altistumiset fysiologisesti vähätehoisillekin pölyille
saattavat altistaa kasvainten muodostumiselle.
+LXNNDVNRRQPXNDLVHWMDNHHW6RSLPXNVHWQl\WWHHQRWWRDYDUWHQ
Hiukkasten aerodynaamisella halkaisijalla on ratkaiseva vaikutus siihen, miten
hiukkanen tunkeutuu ja kiinnittyy ihmisen hengityselimissä. Mahdolliset terveysvaikutukset ovat luonnollisesti seurausta tästä. Eurooppalaisessa standardissa
EN 481 on yksilöity jakeet, joita käytetään arvioitaessa työpaikan ilman hiukkasmaisten epäpuhtauksien aiheuttamaa terveysvaaraa.
1. Hengittyvä jae
2. Keuhkojae
3. Alveolijae
Hiukkasmaisten ilman epäpuhtauksien raja-arvot on yleensä asetettu hengittyvälle jakeelle. Poikkeuksena ovat kristobaliitti, kvartsi ja tridymiitti sekä kuparihuuru ja hienojakoinen kuparipöly, joiden raja-arvot on annettu alveolijakeelle.

3|O\QPXRGRVWXPLQHQMDYDSDXWXPLQHQ
Pölyntorjunnan tärkein lähtökohta on ymmärtää miksi pölyä muodostuu ja missä
kohteissa työpaikalla. Ensin tulee tunnistaa, selvittää ja ymmärtää:
• päästökohteet,
• pölyn muodostumisen mekanismit sekä
• pääsy ja leviäminen työympäristöön.
Vaikuttavien tekijöiden yhtäaikaisen tarkastelun avulla voidaan pölyisyyttä vähentää ja löytää tehokkaimmat ratkaisut. Pölyn muodostumisnopeuden ohella
pölypilven hiukkasjakauma on myös tärkeä, koska siitä riippuu kauanko hiukkaset pysyvä ilmassa, kuinka pitkälle pölypilvi kulkeutuu, ovatko hiukkaset näkyviä
tai yleensä aistinvaraisesti havaittavissa ja mihin osaan hengityselimiä ne vaikuttavat.
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Hyvien prosessien ja työn suunnittelu työntekijöiden ja ympäristöterveyden,
energian käytön ja usein myös paremman viihtyvyyden sekä laadun näkökulmasta edellyttää useiden asioiden hallitsemista. Varsinaisen tekniikan ja insinööritaidon lisäksi tarvitaan tietoa ja tuntemusta (Faye and Otten, 1984):
•
•
•
•
•

aerosolien ja pölyjen ominaisuuksista,
terveysvaikutuksista,
ilmastoinnista,
tiedottamisesta ja henkilöstön sitoutumista ja
seurantaa.

0HNDDQLQHQMDXKDDQWXPLQHQ
Tavallisimmin pöly muodostuu mekaanisen rikkomisprosessin kuten jauhamisen,
hankauksen (esim. tärinä), kaivamisen, murskaamisen, poraamisen tai räjähdyksen seurauksena. Tällaisen syntytavan omaavaa pölyä voidaan kutsua primaariseksi pölyksi. On tarpeen huomata, että esim. mineraalipölyjen koostumus ei ole
välttämättä sama kuin emäkallion, koska eri mineraalit rikkoutuvat erilailla. Helpommin vapautuva tai näkyvin ei ole välttämättä haitallisinta. Esimerkkinä ovat
marmori ja kvartsi, joista jälkimmäinen vaatii huomattavasti energiaa, ennen kuin
se jauhautuu kalliosta mikroskooppisiksi hiukkasiksi. Sitä pidetään huomattavasti
haitallisempana kuin helposti pölyävää marmoria.
Kasvisperäiset pölyt muodostuvat yleensä myös erilaisten työprosessien seurauksena. Sahaamisesta tai hiomisesta muodostuva puupölyt, ovat ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Puulevyjen pölyt sisältävät puukuitujen tai lastujen lisäksi liimaa, mikä antaa niille tietyt erityispiirteet. Tekstiili- ja villapölyt voivat muodostua
puhdistuksessa, karstauksessa ja kehräämisessä. Yksi yleisimpiä ja terveyden
kannalta merkityksellisempiä pölyjä ovat leipomoissa muodostuvat jauho ja entsyymipölyt.
Kyseisiin prosesseihin käytetyn energian kasvaessa yleensä myös pölyn muodostumisnopeus kasvaa. Esimerkiksi hiomakoneen kierrosnopeuden kasvaessa
myös pölyn muodostuminen lisääntyy. Aina kun pölyn muodostumiseen liittyy
huomattava liikenopeus, sekä nopeus että liikkeen suunta on otettava huomioon
pölyn hallintalaitteita esim. kohdepoistoja suunniteltaessa. Sieppausasteen optimoimiseksi on tarpeen huomioida kaikki vaikuttavat tekijät kuten hiukkasen alkunopeus, irtautumissuunta ja ilmanvirran suunta sekä käyttömukavuuteen liittyvät
yksityiskohdat (Madsen et al. 1996).
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3|O\lPLQHQ GLVSHUVLR
Toinen tavallinen pölyn syntymekanismi on jauhe- tai raemaisen irtotavaran siirto, lastaus tai annostelu. Pölyn vapautumista tapahtuu, kun käsittelyyn liittyy vapaa putoaminen. Tällaisia ovat
•
•
•
•
•
•

kuorman kippaaminen,
raaka-aineen annostelu säkeistä tai säiliöistä,
annostelu suppiloista tai punnitseminen,
sekoitus,
kuljetus liukuhihnalla ja
valmiin tavaran säkittäminen.

Ilmavirrat irrottavat pölyä jauhemaisten aineiden pinnalta. Vaikka tavara tuotetaan usein mekaanisella rikkomisprosessilla itse pölyämistapahtuman syntymekanismi on irtotavaralle tyypillinen. Tällaisessa tilanteessa pölyä syntyy ja leviää
suurempien hiukkasten törmätessä toisiinsa. Tämä johtaa erilaiseen raekokoon
alkuperäiseen materiaaliin verrattuna, mikä on tutkittava prosessikohtaisesti.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että työperäinen altistuminen riippuu ratkaisevasti
pölyn syntymekanismista, ja niistä on julkaistu melkoisesti kirjallisuutta viime
vuosina. Esimerkiksi vapaan pudotuksen korkeus vaikuttaa ainakin kahdella tavalla (Heitbrink, 1992). Mitä korkeampi pudotus ja kovempi isku, sitä enemmän
pölyä leviää. Toisaalta suurempi putoamiskorkeus lisää ilman virtausta, mikä
puolestaan levittää pölyä laajemmalle alueelle.
Brittiläinen työhygienian seuran (BOHS) määrittelee jauheen pölyisyydeksi siitä
muodostuneen aerosolin massan pudotettua massayksikköä kohti. Tämän kaavan mukaan laskettu pölyisyys
•
•
•

kasvaa aluksi,
tasaantuu ja
vähenee tietyn ajan kuluttua.

Tämä tarkoittaa sitä, että jauheiden kannattaa antaa pudota mieluummin suurina
erinä kuin pieninä. Selitys on yksinkertainen. Suurissa massavirroissa putoavan
massan keskiosasta sekoittuu suhteessa vähemmän pölyä ympäröivään ilmaan.
Massavirran vähetessä suhteellinen kontaktialue kasvaa kiinteän ja kaasufaasin
välillä, mikä lisää pölyisyyttä.
Materiaalivirtoja koskevat tutkimukset osoittavat pölyisyyteen vaikuttavien tekijöiden merkityksen olevan usein erilainen kuin uskotaan. Virheellisesti luullaan pölyisyyden vähenevän, kun karkean tavaran osuus kasvaa. Päinvastoin, hienopölyn hiukkaset saadaan tehokkaammin liikkeelle suurten hiukkasten tai rakeiden
avulla. Mitä enemmän iskeytyminen sisältää energiaa, sitä tehokkaammin pöly
leviää.
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Kosteus lisää sidostenvälisiä sidosvoimia, mikä vähentää pölyisyyttä. Kuinka
paljon riippuu materiaalin pintavoimista ja sen hygroskooppisuudesta. Vettä voidaan lisätä materiaalin pölyisyyden vähentämiseksi. Kosteuden lisääminen työilmaan haihduttamalla kuluttaa paljon energiaa, mutta ei paljoakaan vaikuta pölyävyyteen. Ilman kostuttaminen on järkevää lähinnä silloin, kun prosessi sitä
muutenkin edellyttää.
Materiaalin kostutuksella on myös prosessista peräisin olevia rajoituksia. Ongelmia voi syntyä tukkeutumisesta, jäätymisestä tai haihtumisesta. On myös tarpeen huomioida vaiheet, jossa kostea materiaali jälleen kuivuu ja on jälleen pölyävässä muodossa. Näin voi syntyä yllättäviä altistumisriskejä. Myös materiaalin
laatu itsessään vaikuttaa pölyisyyteen. Tutkimuksissa (Plinke et al. 1991) vaikutuksia on ryhmitelty massaa sitoviin ja erottaviin voimiin. Vaikuttavia tekijä ovat
olleet
•
•
•
•
•

massan määrä,
hiukkasjakauma,
putoamiskorkeus,
materiaalivirta ja
kosteussisältö.

Edellä mainitut tekijät liittyvät materiaalin ja siitä muodostuvan pölyn ominaisuuksiin. Niiden vaikutusta on tutkittu hiekasta, kalkkikivestä, sementistä ja jauhoista
muodostuvaan pölyyn.
Ulkoiset tekijät kuten ilman liike, kasvattaa käytännön olosuhteissa pölyävyyttä.
Tekniset edellytykset ja työn tekemisen lähtökohdat tuovat myös muita rajoituksia ja epävarmuustekijöitä edellä kuvatun tutkimustiedon suoralle soveltamiselle.
Sen tuntemisen auttaa ymmärtämään pölyisyyden syitä ja luonnetta. Tähänastinen tietämys on perustunut lähinnä kokemukseen. Torjuntatoimien kehitys on
selvästi kärsinyt pölyämiseen liittyvien fysikaalisten voimien, ilmiöiden ja prosessien tuntemuksen puutteesta.
3|O\lY\\VLQGHNVLW
Erilaisten pölyävyysindeksien tarkoitus on vertailukelpoisesti mitata erilaisten rakeiden ja jauheiden kykyä muodostaa pölyä. Indeksejä on luotu useita alkaen
aiemmin mainitusta BOHS:n luomasta pölyisyyden määritelmästä. Jotkut indeksit
sopivat vertailuun tietyssä teollisessa käytössä ja toiset pyrkivät olemaan käyttökelpoisia käyttötarkoituksesta riippumatta. Useimmat indeksit on kehitetty epäorgaanista alkuperää oleville raaka-aineille, väli- tai lopputuotteille, mutta myös orgaanisten aineiden pölyisyyteen kehitettyjä indeksejä on olemassa.
Kaikki pölyisyystestit tuottavat mitan eli indeksin pölyävyydelle tietyssä tilanteessa, joten eri menetelmillä saadut tulokset eivät ole yhteismitallisia, vaan irtotavaran käyttötapa on otettava huomioon. Ne perustuvat painovoimaan, mekaaniseen ja kaasudispersiotekniikkaan:

26

1. Painovoimaan perustuvassa testissä pudotetaan tietty massa irtotavaraa
suljettuun tilaan. Menetelmä sopii irto-aineiden vertailuun niitä siirrettäessä
astiasta toiseen tai tyhjennettäessä säkkejä.
2. Mekaaniseen dispersioon perustuvassa tekniikassa käsitellään irtotavaraa
pyörivässä rummussa, mikä sopii pölyävyyden vertailuun sekoitettaessa eriä
kuivaa irtotavaraa.
3. Kaasudispersiomenetelmässä johdetaan ilmasuihku irtotavaran yläpuolelle.
Tämä sopii tilanteisiin, joissa irtotavara on alttiina ilmavirtauksille.
Taulukkoon 1.1 (Vincent 1995)on koottu tavallisilla teollisuudessa irtotavarana
käytetyillä aineilla eri testausmenetelmillä saatuja tuloksia. On huomattavaa, että
myös järjestys (suluissa) saattaa muuttua testimenetelmän myötä. Kunkin materiaalin indeksi on jaettu tässä tutkittujen materiaalien saamien indeksien keskiarvolla.
7DXOXNNR3DLQRYRLPDDQMDS\|ULYllQUXPSXXQSHUXVWXYLHQWHVWLHQ
YHUWDLOXD
,UWRWDYDUD

0HQHWHOPl

Rikki
Absorptioaine
Liitu
Kvartsi
Hiilijauhe

Painovoimainen
0,20 (1)
0,95 (2)
1,39 (3)
1,41 (4)
2,92 (5)

Pyörivä rumpu
0,20 (2)
0,05 (1)
0,22 (3)
2,81 (4)
4,55 (5)

3|O\OOHDOWLVWDYLDDORMDMDW|LWl
Pölyaltistuminen on yleistä suomalaisilla työpaikoilla. Se huomattavasti yleisempää kuin ymmärretään. Tämä johtuu siitä, että pölypitoisuutta on vaikea arvioida.
On vaikea mieltää, mikä työ on tavanomaista pölyisempää, tai sitä kymmenen
kertaa pölyisempää. Lisäksi vaaralliset pölyt ovat näkymättömiä ja aistihavainnot
johtavat usein jopa harhaan. Kun pölyntorjuntatoimia on tehty, niiden tuloksellisuus jää toteamatta uskonvaraiseksi asiaksi. Kolmas tekijä on yleinen usko uudenaikaisten työpaikkojen ilmastoinnin ja muun teknisen toteutuksen korkeatasoisuuden estävän myös työntekijöiden altistumisen.
Altistuminen on mitattava suure. Merkittäviä pölylle altistavia töitä on niin teollisuudessa kuin muillakin työpaikoilla. Seuraava esimerkkiluettelo ei ole kattava,
mutta antaa käsitystä tavanomaisista pölyisiksi tunnetuista työpaikoista kuten
•
•

kaivostyö, kiven louhinta ja tunnelityö,
kivityö ja rakentaminen,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

valimot ja metallurgia,
laivanrakennus (esim. hiekkapuhallus ja hitsaus),
lasin, keramiikan (savenvalu, posliinin ja emalin) ja kivituotteiden valmistus
lasin syövytys,
pesu ja puhdistus- sekä hioma-aineiden valmistus,
kemiallinen ja lääketeollisuus (pulverikemikaalien käsittely),
kumiteollisuus,
lyijyä sisältävien tuotteiden valmistus,
maalien ja ruosteen poisto (rakennukset, sillat, säiliöt ja muut pinnat),
torjunta-aineiden käsittely,
maatalouden pölyt (peltotyöt, puinti, viljapöly),
elintarviketeollisuus (leipomot, rehut) ja
mekaaninen metsäteollisuus.

Pölyä muodostavia toimintoja ovat mm. hiekkapuhallus, kiviporaus, kiven leikkaus, sahaaminen, haketus, murskaus, hionta, kiillotus, valu ja valujen puhdistus
sekä kaikenlainen pulverien ja jauheiden käsittely kuten punnitus, muu annostelu, siirrot ja sekoitus. Hiekkapuhallus sisältää pölyaltistumisriskin myös silloin,
kun puhaltaja on suojautuneena ja käytössä ei ole hiekka vaan muu vaarattomampi materiaali. Näin erityisesti silloin, kun puhalletaan myrkyllisiä yhdisteitä
sisältäviä pinnoitteita esim. lyijymaaleja vanhoista rakennuksista tai silloista. Sama koskee luonnollisesti hiomista vaikkapa metallivalimoissa puhdistettaessa
lyijylejeeringeistä valettuja kappaleita tai työstettäessä mm. kromia, nikkeliä ja
eräitä muita myrkyllisiä metalleja sisältävää ruostumatonta tai haponkestävää
terästä. Suomessa on viime vuosina esillä ollut ongelma on jauhopöly. Toinen
ajankohtainen vakavia seurauksia aiheuttanut ongelma on kovametallin työstäminen ja terien teroittaminen.
Missä tahansa käsitellään tai työstetään hiekkaa, kiveä tai malmia, joka sisältää
kiteistä piidioksidia on olemassa vakavan terveyshaitan, silikoosin riski. Kiteinen
piidioksidi esiintyy kolmena muotona kvartsina, tridymiittinä ja kristobaliittina.
Niitä esiintyy mm.:
•
•
•
•

graniitissa,
hiekkakivessä,
piikivessä sekä
tietyissä hiili- ja metallimalmeissa.

Kvartsi onkin maailmanlaajuinen ongelma, joka aiheuttaa vakavia haittoja kaikissa maanosissa. Harvinaisempia ovat hyvinkin myrkylliset maaperän aineet kuten
asbesti, beryllium, lyijy ja muut myrkylliset tai radioaktiiviset metallit. Asbestin
käyttö ja maahantuonti on Suomessa ja EU-maissa kielletty. Sitä on merkittäviä
määriä ennen vuotta 1985 valmistuneissa rakennuksissa (Riala et al,1993). Tilanne on lainsäädännön (Vnp asbestityöstä 1380/94) ansiosta hallinnassa. Työsuojeluviranomaiset ovat antaneet yksityiskohtaiset ohjeet asbestikartoituksista
ja poiston saa suorittaa vain asbestipurkuun valtuutetut yritykset.
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Säkkien tyhjennys, tyhjien säkkien käsittely ja jauheiden punnitus ovat tavallisia
työpaikoilla jauheiden annosteluun liittyviä pölylähteitä. Hyvinkin myrkyllisiä, karsinogeenisia tai vaikutukseltaan huonosti tunnettuja kemikaaleja annostellaan
tähän tapaan. Esimerkiksi kumiteollisuudessa saatetaan käyttää satoja kemikaaleja. Suuri osa kiihdyttimistä, hajoamisenestoaineista ja hidastimista toimitetaan jauheina tai rakeina (Swuste 1996).
Riskin havaitsemisen kannalta on tärkeää korostaa, että:
•

3|O\SLOYHQXONRPXRWRMDLOPHQW\PlRQXVHLQKDUKDDQMRKWDYD Näköhavaintoon vaikuttaa valon aallonpituus, havainnointikulma valolähteeseen nähden,
hiukkasen koko ja muoto, taitekerroin sekä pölyn pitoisuus. Näkyviä hiukkasia ovat yleensä 10 – 20 µm:iä suuremmat hiukkaset, joten pieniä hiukkasia ei voi nähdä lainkaan. Isot hiukkaset laskeutuvat nopeasti antaen vaikutelman siitä, että pöly laskeutuisi nopeasti.

•

3|O\SllVW|YRLROODSDLNDOOLQHQWDLNXONHXWXDNRNRW\|WLODDQMDDOWLVWDDNDLNNL
VLHOOlW\|VNHQWHOHYlWPölyn hienojakoinen osa voi kulkeutua pitkällekin, ja
käytännössä se ei laskeudu lainkaan.

•

3|O\OlKGHYRLMllGlKXRPLRLPDWWD Esimerkiksi kohdeilmanvaihto tai ilmastoinnin vuodot ja puutteet voivat olla luonteeltaan sellaisia, että vain suuremmat hiukkaset hallitaan ja hienopöly pääsee karkaamaan. Tästä syystä
tehokkaaltakin vaikuttava ilmastointi tulee aika ajoin tarkistaa ja arvioida.

$OWLVWXPLVWLODQWHLWD
Pölyaltistumisessa Suomessa on kohtuullisen kattavat tiedot johtuen Työterveyslaitoksen tekemästä suomalaisten työperäistä kemikaalialtistumista koskevasta
selvityksestä (Anttila ym. 1992). Selvitys on poikkeuksellisen kattava, sillä altistumisesta löytyy yleensä tietoa vain yksittäisistä töistä tai altisteista.
Kvartsi on pöly, jolle altistumisesta on runsaasti kirjallisuustietoa ja se on ongelma lähes kaikkialla. Esimerkiksi USA:ssa lähes 2 miljoonaa ihmistä altistuu
kvartsipölylle, joista 100 000 arvioidaan työskentelevän merkittävästi altistavissa
työtehtävissä. Taulukoissa 1.2, 1.3 (Franco 1978) ja 1.4 (Swuste et al. 1993) on
esimerkkejä pölymittausten tuloksista eri puolilta maailmaa käytettäväksi arviointien pohjatietona, jos vastaavia suomalaisia ei ole saatavissa.
7DXOXNNR3|O\SLWRLVXXNVLDJUDQLLWWLORXKRNVLOOD%UDVLOLDVVD
7\|QNXYDXV
Kuorma-auton lastaus
Kiven murskaus
Vasarointi

3LWRLVXXVDOXH
2 – 17 mg/m3
2,9 – 4 mg/m3
1 – 2,4 mg/m3

5DMDDUYR NYDUWVLKXRPLRLWX
1 mg/m3
1 mg/m3
1 mg/m3

7DXOXNNR(VLPHUNNHMlS|O\MHQKLXNNDVNRNRMDNDXPLVWD
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3|O\QW\\SSL
Savi
Hiesu
Hieno hiekka
Keernahiekka
Lannoitteet
Kalkkikivi
Lentotuhka
Kivihiilipöly
Metallihuurut ja pölyt
Sementti
Noki (carbon black)
Pigmentit
Jauhot
Asbesti (paksuus)

$HURG\QDDPLQHQKDONDLVLMDµP
0,1 – 2
2 – 20
20 – 200
200 – 2000
10 – 1000
10 – 1000
0,1 – 200
0,1 – 100
<0,1 – 100
2 – 100
0,01 – 0,3
0,1 - 5
1 - 70
0,4 - 10

7DXOXNNR+HQJLWW\YlQS|O\QSLWRLVXXNVLDNXPLWHROOLVXXGHVVD
7\|YDLKH

3LWRLVXXV KHQJLWW\YlS|O\ 
PJP  *0Q 
Sekoitusten teko ja annostelu
2
Esikäsittely (kovettumaton tuote)
1,0
Muovaus (kovettumaton tuote)
1,8
Kovettaminen
0,7
Tuotteen viimeistely
1,1
Lähettämö
1,1
Huoltotyöt
0,9
Laboratorio
0,2


9DLKWHOXYlOL
1,5 - 2,5
0,8 - 1,3
1,2 - 2,5
0,6 - 0,8
0,7 - 1,3
0,8 - 1,4
0,7 - 1,2
0,1 - 0,4

3|O\QDLKHXWWDPDWKDLWDW
Pölyn aiheuttamista terveyshaitoista on tuhansia sivuja kotimaista kirjallisuutta
sekä lainsäädäntöä ja säännöksiä niiden estämiseksi ja torjumiseksi. Työterveyshuollon tekemien tarkastusten perustietopakettina voidaan pitää sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisemia ohjeita (STM ja Työterveyslaitos, 1994) terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä. Joissakin yliopistollisissa keskussairaaloissa toimii pölykeuhkosairauksien asiantuntijaryhmiä,
joissa asiantuntijat käsittelevät pölyaltistumista, niiden diagnostiikkaa ja hoitamista lääketieteellisestä näkökulmasta.
Tässä yhteydessä terveyshaittoja käsitellään lyhyesti vain muutamia esimerkkejä
teknisten torjuntatoimien taustatietona.
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7HUYH\VYDLNXWXNVHW
Jos pölyä pääsee karkaamaan työtilaan, se joutuu hengityselimiin, mistä voi olla
seurauksena kirjo haittatekijöitä alkaen lievästä epäviihtyvyydestä aina palautumattomiin tai jopa hengenvaarallisiin sairaustiloihin. Mahdollinen terveyshaitta tai
vaara riippuu pölyn laadusta, sen fysikaalisista, kemiallisista ja mineralogisista
ominaisuuksista, jotka määräävät pölyn toksikologiset ominaisuudet.
Altistuminen riippuu pitoisuudesta (mg/m3) ja altistumisajasta. Lopullinen elimistöön kertyvä annos on, kuten jo aiemmin käsiteltiin, monen tekijän summa.
Tällaisia ovat hiukkasten
•
•
•
•
•

aerodynaaminen halkaisija (pysyvyys ilmassa ja hengityselimiin kertyminen),
liukoisuusominaisuudet (liukoiset absorboituvat elimistöön hengityselimistön
kaikissa osissa),
pysyvyys (vrt. mineraalivillat/keraamiset kuidut),
muoto (kuidut) ja
työn rasittavuus (hengitystiheys ja -tapa).

Pitkällä aikavälillä syntyville haitoille on tyypillistä, että kliiniset oireet on havaittavissa vasta vuosia altistumisen jälkeen. Usein pölyaltistumisen vaikutukset tulevat esiin ja tauti etenee, vaikka altistuminen olisi päättynyt tai merkittävästi pienentynyt joko työtehtävien vaihtumisen myötä tai tehokkaiden torjuntatoimien ansiosta. Syntyneitä oireita ei osata yhdistää vuosia aiemmin tapahtuneeseen altistumiseen, jolloin työperäisyys jää toteamatta ja todellisten syiden merkitys aliarvioidaan.
Esimerkiksi asbestialtistumisen seurauksena syntyvän mesoteliooman latenssiaika on tyypillisesti 30 - 40 vuotta altistumisen alkamisesta. Tämän syöpätyypin
työperäisyys voitiin todeta sen harvinaisuuden vuoksi, ja asbestialtistuminen on
sen tärkein tunnettu syy. Yleisesti voidaan todeta, että tämänkaltaisten pölyjen
aiheuttamien sairauksien oireista ei voida havaita yhteyttä työhön, vaan se on
selvitettävä erikseen esim. vertaamalla haastattelutietoja epidemiologisten tutkimusten avulla saatuun tietoon.
Monet pölyt ja huurut aiheuttavat oireita lyhyen altistumisajan jälkeen. Tyypillisiä
nopeasti akuutteja oireita aiheuttavat eräät metallikuumetta, myrkytyksiä tai allergiaa aiheuttavat metallihuurut ja pölyt.
3|O\NHXKNR
Pölykeuhko on mineraalipölyn sisään hengittämisestä aiheutunut sairaus. Fibrosoivassa pölykeuhkossa keuhkoihin syntyy arpea eli sidekudosta (fibroosia) ja
normaali keuhkokudos tuhoutuu. Sen vakavuus vaihtelee. Lievimmillään keräytymistä tapahtuu ja se voidaan todeta röntgen tutkimuksissa. Seuraava aste on
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keuhkojen toiminnan heikentyminen. Tyypillisiä fibrosoivia pölykeuhkosairauksia
ovat asbestoosi, silikoosi (kvartsi), aluminoosi ja kovametallikeuhko. Se on parantumaton ja usein etenee, vaikka altistuminen loppuisikin, se voi invalidisoida
ja lopulta johtaa kuolemaan. Hyvälaatuisia ei-fibrosoivia pölykeuhkosairauksia,
joissa vain keuhkoihin kertyvä pöly nähdään röntgenkuvassa, mutta pöly ei johda
sidekudosmuodostukseen eikä siten keuhkojen toiminnan heikkenemiseen on
esim. raudan aiheuttama sideroosi.
Pölykeuhkosairaus on erityisen näkyvä vitsaus maissa, joissa kaivostoiminnassa
tapahtuva kvartsialtistuminen on tavallista. Näistä maista on saatu kokemusta,
että pölypitoisuuksia alentamalla kyseisen sairauden syntyminen voidaan estää.
Muilla työpaikoilla ei kvartsialtistumista kenties osata riittävästi huomioida, kun
altistumista tapahtuu aika ajoin ja altistuneita on suurien työntekijäryhmien sijasta
vain muutamia siellä täällä kuten Suomessa nykyisin on tyypillistä. Silikoosipotilaista eri toimialoilla on aiemmilta vuosilta on hyvin kattavia selvityksiä (Ahlman
ym. 1975, Westerholm 1980, Korhonen 1986).
Vaikka silikoosi ilmenee yleensä vasta vuosien kuluttua altistumisen alkamisesta,
sen on raportoitu syntyneen jopa vuoden altistuksesta, kun altistuminen on ollut
massiivista (esim. graniitin poraus). Suuri jopa yli 1000-kertainen pölypitoisuus
voi syntyä yllättävän helposti, kun olosuhteet muuttuvat (esim. suljetut puutteellisesti ilmastoidut tilat).
Tunnettuja pölykeuhkoa aiheuttavia pölyjä ovat myös: beryllium, kaoliini (savi),
barium, tina, rautaoksidi, talkki, grafiitti ja kiille.
6\|Sl
Asbesti on tunnetuin karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava pöly. Se aiheuttaa
sekä suhteellisen harvinaista mesoteliomaa (keuhkopussin syöpä) että keuhkosyöpää. Keuhkosyöpä on suhteellisen yleinen ja pääosa aiheutuu tupakoinnista, joten asbestin aiheuttaman keuhkosyövän tunnistaminen vaatii erityistä
ammattitaitoa. Tilannetta vaikeuttaa se, että asbestin ja tupakoinnin vaikutus on
synergistinen siten, että niiden yhteisvaikutus on suurempi kuin em. tekijöiden
summa. Karsinogeenisten aineiden osalta on tarpeen myös huomata, että keuhkojen lisäksi kasvaimia saattaa syntyä hiukkasten kulkeutumisen vuoksi myös
muihin osiin elimistöä. Työperäisien syöpien osalta on korostettava, että
•
•

ne ilmaantuvat vasta vuosien jopa vuosikymmenten kuluttua altistumisesta ja
niitä ei yleensä voi kliinisesti tai mikroskooppisesti erottaa muista syistä syntyneistä syövistä.

Kokemus asbestin karsinogeenisuudesta on vaikuttanut myös muiden usein kemiallisesti pysyvien pölyjen terveysvaikutusten tutkimukseen. Näistä merkittävin
on viime vuosina karsinogeeniseksi todettu kvartsipöly, jolle altistuminen lisää
keuhkosyöpään sairastumisen riskiä (IARC 1997). Kvartsipölylle altistumisesta ja
keuhkosyövän yhteydestä on myös kotimaisia julkaisuja (esim. Koskela 1995).
Ehkä yksi tekijä tämän syysuhteen myöhäiseen havaitsemiseen on se, että
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kvartsi on tavallinen pöly ja jossain määrin sille altistuvat kaikki. Suomalaisia erityisesti koskettava havainto on puupölyyn liitetty nenäsyöpäriski (IARC 1995),
jonka näyttöä eräiden kovapuupölyjen (esim. pyökki ja tammi) osalta voidaan pitää selvänä. Kotimaisten puulajien osalta on meneillään lisäselvityksiä. On hyvin
mahdollista, että em. tekijät tulevat alentamaan puupölylle sovellettavia rajaarvoja.
Kuusiarvoista kromia, arseenia, eräät nikkeliä ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) sisältävät pölyt ovat tunnettuja karsinogeeneja. PAH-yhdisteet esiintyvät usein aerosoleina nokihiukkasiin kiinnittyneenä useissa käryissä, joita muodostuu epätäydellisen palamisen seurauksena. Niitä on kreosoottissa ja muissa
kivihiilitervasta valmistetuissa tuotteissa ja pieniä määriä jopa tietyissä. ruokalajeissa.
0\UN\W\V
Kemikaalipölyt voivat päästä elimistöön ja verenkiertoon joskus ihon tai suun
kautta, yleisemmin hengitysteiden kautta aiheuttaen myrkkyvaikutuksia esimerkiksi munuaisissa ja maksassa. Myrkyllisyys riippuu luonnollisesti aineen kemiallisesta luonteesta ja annoksesta. Myrkyllisinä metallipölyinä tunnetaan esim. lyijy,
kadmium, beryllium sekä mangaani
Monet kasviskunnasta tai muusta luonnosta peräisin olevat pölyt saattavat olla
myrkyllisiä hengitettynä tai nieltynä. Esimerkkejä myrkyllisistä puupölyistä ovat
Itä-Intian silkkipuu, Etelä-Afrikan puksipuu ja eräät trooppiset puulajit. Puiden
myrkkyaineet ovat yleensä alkaloideja.
.RYDPHWDOOLWDXWL
Kovametallit ovat metallikarbidien ja koboltin seoksia, joissa koboltti toimii sideaineena. Altistuminen kovametallille tai sitä sisältävälle hiontapölylle voi jo muutamien viikkojen kuluttua altistumisen alkamisesta aiheuttaa hengitystietulehdusta.
Sairaus on salakavala, koska oireet ovat usein alussa lieviä, mutta se voi kehittyä kobolttiastmaksi tai aiheuttaa kovametallitauti-nimisen pölykeuhkosairauden,
joka ilmenee sidekudoskasvuna ja keuhkojen toiminnan heikkenemisenä. Vaikeissa tapauksissa tauti voi edetä altistumisen jälkeenkin.
Suomessa Työperäisten sairauksien rekisteriin on ilmoitettu kovametallipölyn aiheuttamia keuhkosairauksia (ammattinimikkeitä: sahanasettaja, viilaaja, terästäjä, jyrsijä). Altistumisaika taudin ilmenemiseen on vaihdellut kuukaudesta 30
vuoteen, mutta esimerkiksi 1990-luvun alussa tapahtunut kohtalokkaaksi muodostuneessa kovametallitautitapauksessa altistumisaika oli vain muutama vuosi.
Kovametallipölystä työhygieenisenä ongelmana on valmistunut suomalainen tutkimus (Linnainmaa 1997), jossa asiaa on käsitelty sekä altistumisen että torjuntaratkaisujen kannalta.
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bUV\W\VMDWXOHKGXNVHOOLVHWNHXKNRYDXULRW
Ärsytys ja tulehdukselliset keuhkovauriot voivat olla liittyneenä pölykeuhkosairauttakin aiheuttaviin pölyihin kuten kovametallitaudin yhteydessä todettiin. Tietyt
pölyt ärsyttävät ylempiä hengitysteitä ja voivat aiheuttaa kroonista keuhkoputken
tulehdusta, keuhkojen laajentumaa tai voivat aiheuttaa muita keuhkosairauksia
jopa hengenvaaralliseen keuhkopöhön. Tunnettuja ärsyttäviä pölyjä ovat mm.:
beryllium (kemiallinen keuhkotulehdus), vanadium pentoksidi, sinkkikloridi, boorin
hydridit, kromiyhdisteet, mangaani, syanamidi, ftaalihappoanhydridi ja eräät torjunta-aineet.
Jotkut kasviperäiset pölyt kuten tee, riisi ja viljapölyt voivat ärsyttävyyden lisäksi
aiheuttaa kroonista keuhkoputkien ahtautumaa ja tulehdusta.
$OOHUJLVHWYDLNXWXNVHW
Pölyt voivat aiheuttaa astman, allergisen nuhan ja allergista ihottumaa. Usein allergiaoireet ilmaantuvat vain viikkojen, joskus vasta vuosien altistumisen seurauksena. Työperäinen astman yleisesti tunnettuja aiheuttajia ovat vilja-, jauho ja
puupölyt (esim. apaski, Afrikan vaahtera, punasetri, tammi, mahonki) ja metallipölyistä kobolttia, platinaa, kromia, nikkeliä ja vanadiumia sisältävät pölyt.
Allergisen alveoliitin voivat aiheuttaa kosteassa viihtyvät homeet ja niiden itiöt.
Homeisten viljojen, oljen ja heinän käsittelyn seurauksena syntynyt farmarin
keuhko on Suomessakin laajalti tunnettu maanviljelijöiden ammattitauti.
,QIHNWLRW ELRORJLVHWYDDUDW
Viime vuosina on havahduttu kiinnittämään huomiota hiukkasiin, jotka sisältävät
mykotoksiineja, virusten ja bakteerien tuottamia myrkyllisiä aineita ja niiden rooliin infektiosairauksissa. Myös säännökset on annettu, esim. biologisia vaaroja
koskevat ohjeet ja luokitukset (STM 1998).
Orgaanisen pölyn aiheuttama toksinen oireyhtymä ODTS voi muodostua voimakkaasta altistumisesta runsaasti mikro-organismeja sisältävästä pölystä.
ODTS on toisin kuin alveoliitti täysin paraneva tauti. Tällaiselle pölylle altistuneista saattaa sairastua 30 - 40 % työntekijöistä.
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<KWHHQYHWRWHUYH\VKDLWRLVWD
7DXOXNNR<KWHHQYHWRPXXWDPLHQS|O\MHQWHUYH\VKDLWRLVWDNRKGHHOLQVHNl
KLXNNDVMDHMRQNDNDWVRWDDQSllDVLDVVDDLKHXWWDYDQKDLWDQ
3|O\

7HUYH\VKDLWWD

.RKGHHOLQ

3|O\MDH

Kvartsi
Asbesti

Silikoosi, keuhkosyöpä
Asbestoosi, keuhkosyöpä, mesoteliooma
Myrkytys, verenkierto,
ruuan-sulatuselimet ja
hermosto
Myrkytys, verenkierto ja
keskus-hermosto
Nenäsyöpä (esim. pyökki)
Ihottuma

Keuhkojen alveolialue
Keuhkoputkisto ja alveolialue
Hengityselinten kautta
verenkiertoon

Alveolijae
Keuhko- ja alveolijakeet
Hengittyvä jae

Hengityselinten kautta
verenkiertoon
Nenä

Hengittyvä jae
Hengittyvä jae

Iho

Kaikki hiukkaskoot

Lyijypöly

Mangaani
Puupöly
Sementtipöly

(VLPHUNNHMlW\|SHUlLVLVWlNHXKNRVDLUDXNVLVWD
Sekä teollistuneissa että kehitysmaista löytyy runsaasti esimerkkejä pölyn aiheuttamista jopa katastrofaalisista sairastumisista. Suomessa ja muissa pohjoismaissa suuria työntekijäryhmiä harvoin altistuu samalle pölylle ja kenties altistumistasotkin ovat pienempiä, joten sairastumisia tapahtuu harvemmin. Tämä
muodostaakin vaaran, että työperäinen sairastuminen peittyy yleisiin keuhkosairauksiin ja todelliset syyt, samalla torjuntatoimet, jäävät ilman asiaankuuluvaa
selvittämistä ja toteuttamatta.
Suomalaiseksi esimerkiksi sopii hyvin asbestiruiskuttajat, asbestoosipotilaat ja
silikoosipotilaat, joiden syöpäsairastuvuutta seurattiin vasta valmistuneen väitöskirjaan (Oksa, 1998) kuuluneessa tutkimuksessa vuosina 1967-1994. Asbestiruiskuttajia oli noin 200 vuosina 1956–1976. Heidän riskinsä sairastua syöpään
oli 7-kertainen, keuhkosyöpään 17-kertainen ja mesotelioomaan yli 100kertainen muuhun suomalaiseen väestöön verrattuna. Myös asbestoosipotilaiden
ja silikoosipotilaiden riski sairastua keuhkosyöpään oli merkittävästi kohonnut,
moninkertainen suomalaiseen väestöön verrattuna.
0XLWDWXUYDOOLVXXVQlN|NRKWLD
3DORMDUlMlKG\VYDDUD
Jos pölyn pitoisuus on riittävän korkea, palavan materiaalin muodostama pöly
syttyy kuten palava kaasu, ja johtaa suljetussa tilassa räjähdykseen. Räjähdyksen aiheuttamat paineaallot voivat pölläyttää pinnoille laskeutuneen pölyn ilmaan
etenevän liekin edessä, jolloin räjähdys saattaa laajeta kauaksi alkuperäisestä
syttymäpaikastaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut rähähdysvaaraa
käsittelevän oppaan: "ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus", jossa kä-
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sitellään suomalaista lainsäädäntöä, standardeja ja ohjeita, jotka sisältävät laajalti yksityiskohtaista tietoa pölyräjähdyksistä ja niiden torjunnasta.
Tässä yhteydessä käydään läpi muutamia pölyn syttymisen ja räjähdysten torjuntaan liittyviä periaatteita.
0DWHULDDOLW
Tyypillisiä syttyviä pölyjä muodostuu
•
•
•

luonnon aineista kuten puu, paperi, tärkkelys, hartsit, kumi, hiili, jauhot,
sokeri,
synteettisistä aineista kuten väriaineet, muovit, lähes kaikki orgaaniset yhdisteet ja
epäorgaaniset hapettuvat aineet kuten alumiini, magnesium, rauta ja titaani.

Mineraalipölyt eivät ole syttyviä. Niitä on hiilikaivoksissa jopa käytetty räjähdysvaaran pienentämiseen.
5LVNLMDV\WW\PLVOlKWHHW
Yleisesti voidaan katsoa syntyvän räjähdysvaaran, jos syttyvän pölyn pitoisuus
ylittää 10 g/m3. Jo 1 mm:n hienojakoinen pölykerros, joka nousee 1 m:n korkuiseksi pölypilveksi, voi räjähtää. Syttymislähteitä voivat olla avoin liekki, lämpösäteily, sähkölaitteiden ja staattisen sähkön tai hiomisen aiheuttama kipinöinti.
Ne voivat sytyttää kaasuräjähdyksen ja sen nostattama pölypilvi voi viedä räjähdystä eteenpäin.
Kuumat pinnat voivat sytyttää pölypilven. Yleisesti syttymisvaaran katsotaan voivan muodostua, kun lämpötila ylittää 400 &(ULW\LVHQDUYDDPDWRQRQVWDDWWLVHQ
sähkön aiheuttama syttyminen, koska sen muodostuminen liittyy pölypilven ominaisuuksiin. Pölyn ja ilman seoksen syttymisen edellytys on, että pölyn pitoisuus
ylittää sen alemman räjähdysrajan. Tähän vaikuttaa hiukkaskoko voimakkaasti,
mitä hienompaa pöly on, sitä suurempi on räjähdyksen mahdollisuus.
5lMlKG\VYDDUDQYlKHQWlPLQHQ
Räjähdysvaaraa alentavat toimenpiteet lähtevät siitä, että estetään räjähtävän
pölypilven syntyminen. Tämä lähtee prosessien ja laitteiden suunnittelusta sekä
asennuksen ja huollon tekijöiden yhteensovittamisesta. Laitteiston kunnolla,
puhdistamisella ja huollolla on luonnollisesti merkitystä sekä räjähtävän pölypilven syntymisen mahdollisuuteen että palon etenemiseen. Joissakin tapauksissa
on turvauduttava palamattomien kaasujen kuten vesihöyryn, savukaasujen, hiilidioksidin tai typen käyttöön niin, että happipitoisuus pysyy alle 5 % tilavuudesta.
Erikoistilanteissa on käytetty jonkun muun palamattoman materiaalin (mineraalipöly) lisäämistä alentamaan pölypilven palamisominaisuuksia. Nyrkkisääntö on,
että syttymättömän aineen osuus on >50 %.
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Toinen päätekijä on syttymisen estäminen, mikä yksistään on riittävä vain, kun
pölyn syttymisenergia on korkea ja huolto ja tarkkailu helposti toteutettavissa.
Käytännössä räjähdyksenesto on varmistettava muilla toimenpiteillä. Lisäksi on
otettava huomioon mahdollisen pölyräjähdyksen etenemisen ja vaikutusten rajoittaminen teknisillä ratkaisuilla.
Pölyn korkea kosteuspitoisuus ja ilman korkea suhteellinen kosteus voivat estää
syttymisen ja sen seuraukset. Kosteudella on siten merkittävä vaikutus vähennettäessä staattisen sähkön muodostumista ja palon etenemistä. Jos pölyn kosteuspitoisuus ylittää 50 %, ei räjähdys ole mahdollinen.
0XLWDQlN|NRKWLD
Satunnaiset pölypilvet työtiloissa saattavat hetkellisesti alentaa näkyvyyttä ja lisätä onnettomuusriskiä sekä huonontaa tuotteen tai raaka-eineiden laatua. Esimerkiksi maalaamoissa lähellä maalauspaikkaa suoritettavat hiontatyöt saattavat
vaikuttaa tuotteen laatuun ja entistä useammissa töissä ja prosesseissa on asetettu erityisiä usein standardisoituja puhdastilavaatimuksia.
Huomattava seikka on myös pölyisyyden aiheuttamat lisäkustannukset siivouksessa, laitteiston huoltotöissä ja henkilökohtaisten suojainten hankinnassa. Nämä usein unohdetaan harkittaessa pölyn syntymisen ja leviämisen estämiseen
tarvittavia teknisien toimenpiteiden kustannuksia.

9DDUDQMDULVNLQWXQQLVWXVPHQHWHOPLl
Vaaran ja riskinarvioinnista on EU:n lainsäädännön pohjalta tarkennettu kansallista lainsäädäntöä ja sitä koskevia ohjeita. Valtioneuvoston päätöksessä
(715/2001) kemiallisista tekijöistä edellytetään tilanteen säännöllistä arviointia.
Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on laatinut viranomaisohjeen
toimenpiteistä työpaikoilla (STM, 2002). Ne velvoittavat ensisijaisesti työnantajaa, mutta edellyttävät koko henkilöstöltä yhteistyötä. Työterveyshuollolle ja kemikaalien toimittajille on myös säädetty erityisiä tehtäviä vaaran ja riskin arvioimiseksi. Muuta kirjallisuutta on runsaasti, mutta työpaikkatasolla kansallisten
säännösten ja ohjeiden tunteminen antaa riittävän pohjan.
Palo ja räjähdysvaarasta on em. ATEX-lainsäädäntö sekä lukuisa joukko mm.
tiloja ja laitteita koskevia standardeja. Niihin liittyvät tarkastukset suorittaa ja neuvontaa antaa Teknillinen tarkastuskeskus.
Riskien tunnistus liittyy saumattomasti niiden hallintaan, jota altistusmittausten ja
toimintamallien osalta on käsitelty kohdissa 2 sekä 3 ja riskienhallintaohjelmien
osalta kohdassa 5.
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3|O\RQJHOPDQKDYDLWVHPLQHQ
Ehkäpä suurin syy, että altistutaan terveydelle haitalliselle jopa vaaralliselle pölylle on se, että ongelma on useasti vaikeasti havaittavissa ja arvioitavissa. Toinen syy on, ettei nähdä torjuntatoimien olevan mahdollisia varsinkaan talouden
näkökulmasta. Havaitseminen perustuu S|O\QRPLQDLVXXNVLHQMDWHUYH\VKDLW
WRMHQ tuntemiseen. Tässä suhteessa pölyt eroavat toisistaan ratkaisevasti. Tietty
pöly voi olla yli 100 kertaa haitallisempaa kuin joku haitaton pöly, joten tällaisten
vaikutusten havaitseminen ja huomioiminen on pölyhaittojen torjunnan kulmakivi.
Satojen tapausten joukosta voidaan ottaa pari esimerkkiä havaitsemisen vaikeudesta.
.DLYDQQDLVWHROOLVXXGHVVD esimerkiksi kalkkikivipölyä pidetään huomattavasti
vaarattomampana kuin kvartsia sisältävien kallion murskaamista, jossa vapautuva hienojakoinen pöly voi pari kolmen vuosikymmentä altistumisen alkamisen
jälkeen aiheuttaa lähes ilman edeltäviä oireita parantumattoman pölykeuhkon.
Kvartsialtistumiseen tiedetään liittyvän myös kohonnut syöpäriski. Paikallisena
piirteenä on tarpeen tuoda esiin, että Suomessa louhittava kalkkikivi saattaa sisältään tremoliittikuituja, jotka terveydellisiltä ominaisuuksiltaan rinnastetaan asbestiin.
Joskus käy niin, että kvartsin aiheuttama terveysvaara havaitaan ja pölyn muodostumista torjutaan ruiskuttamalla vettä esimerkiksi kvartsipitoisen kiven porauksessa ja sahauksessa. Tässäkin tapauksessa on virhearvion mahdollisuus ilmeinen. Kaikki hiukkaset eivät välttämättä jää vesiaerosoliin, ja toisaalta se voi
kulkeutua kauaskin muodostumispaikaltaan. Kun vesi haihtuu, jäljelle jää hienopöly, joka pöllähtää ilmaan ilmavirtojen vaikutuksesta.
0HNDDQLVHVVDSXXQMDORVWXNVHVVD on totuttu puupölyyn, jota syntyy sahauksessa, sorveissa ja hionnassa. Tässäkin tapauksessa kysymys on luonnon
omasta aineesta ja yleisesti esiintyvästä altisteesta, joten se antaa virheellisen
kuvan sen haitattomuudesta. Eräiden puulajien (esim. pyökki) pölyt ovat kuitenkin osoittautuneet karsinogeenisiksi, ja pohjoismaisten puulajien kuten koivu,
kuusi ja mänty osalta selvityksiä jatketaan. On todennäköistä, että ainakin karsinogeenisten puulajien pölyn edellyttämät torjuntatoimet joutuvat uuteen valoon.
On tarpeen korostaa, että monet mekaanisessa puunjalostuksessa esiintyvät
pölyt ovat osittain tai kokonaan muuta kuin puupölyä. Vaneri-, lastulevy- ja MDFlevyt sisältävät puukuidun lisäksi sideaineena fenoli- ja urealiimoja. Maalaamoiden välihiontapölyt ovat lähes kokonaan kuivunutta maalia tai paklausainetta.
Pölyjen DLVWLQYDUDLVWDKDYDLWVHPLVWDYDLNHXWWDYLDWHNLM|LWl ovat mm:
•

hienojakoinen pöly (hiukkaskoko < 5 µm) on leijuvaa, ei käytännössä laskeudu ja kulkeutuu ilmavirtojen mukana,
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•

hienojakoinen pöly ei näy, vain suuremmat hiukkaset (> 10 – 20 µm) ovat
näkyviä, joten

•

aistinvaraisesti saadaan usein harhainen kuva pölyn käyttäytymisestä ja siihen liittyvästä riskistä.
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3|O\LV\\GHQDUYLRLQWLMDSLWRLVXXGHQPLWWDXV
7DYRLWH
Kun tehdään pitoisuuden kvantitatiivista eli määrällistä arviointia, täytyy ratkaista
mitä ja missä tarkoituksessa arviointia tehdään. Jos selvitetään työntekijöiden
altistumista, pääperiaatteet kuvattu sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston julkaisemassa turvallisuustiedotteessa toimenpiteistä työpaikoilla (STM,
2002) ja mittausten osalta säädöksessä "HTP-ARVOT 2002" (STM, Työsuojelusäädöksiä 3).
Työpaikoilla ja muilla tahoilla lähtökohtana voivat olla
•
•
•
•
•

selvitys torjuntatoimien riittävyydestä,
työolojen seuranta esim. laatujärjestelmän tarpeisiin,
tutkimus- ja tuotekehitys,
ammattitautiselvitykset ja epidemiologiset tutkimukset ja
muut erityiskysymykset, esim. palo- ja räjähdysvaara.

Työsuojeluviranomaisen näkökulmasta katsoen korostuu voimassaoleva lainsäädäntö ja työnantajan kokonaisvaltainen vastuu työolosuhteista. Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) edellyttää altistumisen
luonteen ja määrän selvittämistä niin, että turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat vaarat voidaan arvioida ja tarpeelliset torjuntatoimenpiteet suorittaa. Altistavissa töissä edellytetään tilanteen säännöllistä arviointia. Kun tehdään muutoksia, tilanteen arviointi tulee tehdä uudelleen. Jos altistumisen luotettavaa arviointia ei muutoin voida tehdä, tulee suorittaa ilman epäpuhtausmittauksia ja milloin
mahdollista, biologisia altistumismittauksia.
0LWWDXVWDYDW
Mittausmenetelmät voidaan jakaa periaatteessa kahteen päätyyppiin:
•
•

Suoraan osoittavat mittarit antavat tuloksen heti ilman erillistä analyysiä.
Keräävissä menetelmissä näytteenottoa seuraa laboratorioanalyysi.

Molemmilla menetelmillä on etunsa. Mittausten tarkoitus ja saatavilla oleva laitteisto ratkaisevat käytännössä, millä periaatteella mittaukset suoritetaan.
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7\|\PSlULVW|QMDRORVXKWHLGHQDUYLRLQWL7RUMXQWDWRLPHWMD
W\|Nl\WlQQ|W
Arvioitaessa tai mitattaessa työympäristöä ja sen olosuhteita on tarpeen kirjata
ylös käynnissä olevan tuotannon määrää kuvaavia tunnuslukuja sekä tuotantotilat ilmastointilaitteineen pääpiirteittäin. Myös käytettävät raaka-aineet ja kemikaalit on yksilöitävä niin, että myöhemminkin on mahdollista tunnistaa olosuhteet,
jossa selvitys on tehty. Näiden tietojen hankkiminen on vaativaa työtä, ja edellyttää saumatonta yhteistyötä sekä tiedonkulkua työpaikan eri osapuolten välillä.
Toinen kulmakivi on kemikaalien ja raaka-aineiden toimittajien laatimat käyttöturvallisuustiedotteet. Pölyjen ollessa kyseessä myös tuotespesifikaatiot voivat olla
erinomainen tietolähde.

9HUWDDPLQHQUDMDDUYRLKLQ
Arvioinnin tukena käytettäviä mittaustuloksia verrataan HTP-arvoihin (haitallisiksi
tunnetut pitoisuudet), jotka on ilmoitettu keskipitoisuuksina käyttäen keskiarvostusaikana 8 tuntia, 15 minuuttia tai sitä lyhyempää hetkellistä aikaa. Kyseisessä
työsuojelusäädöksessä on selvitetty tärkeimmät käsitteet sekä muut raja-arvot ja
sisältää viittaukset lainsäädäntöön ja standardeihin, joten tässä luvussa käydään
lyhyesti läpi peruskäsitteitä ja otetaan esiin erityisesti pölyn mittaamiseen liittyviä
näkökohtia.
+73DUYRWVLWRYDWUDMDDUYRWMDNHVNLDUYRWXVDLND
Mitattuja pölypitoisuuksia verrataan kyseessä olevalle pölylle KDLWDOOLVHNVLWXQ
QHWWXXQSLWRLVXXWHHQ +73 . Ne ovat asiantuntija-arvio pitoisuudesta, jossa
haittoja alkaa ilmetä. Ne eivät suojaa kaikkia työntekijäryhmiä (esim. raskaana
olevat, herkät yksilöt), ja ovat luonteeltaan tiedottavia. Työnantajan on otettava
ne huomioon arvioidessaan työolosuhteita. Muutamille aineille (esim. asbesti ja
lyijy), on säädetty sitovia raja-arvoja.
Raja-arvot tarkoittavat pitoisuutta tietyllä keskiarvotusajalla, joka on otettava
huomioon verrattaessa mittaustuloksia niihin.
•
•
•

HTP8h tarkoittaa 8 tunnin aikapainotettua keskiarvoa,
HTP15min tarkoittaa 15 minuutin aikapainotettua keskiarvoa tai
suurinta mitattavissa olevaa hetkellistä pitoisuutta (< 15 min).

Useimmille pölyille käytetään HTP8h-arvoa, sillä esimerkiksi pölykeuhkon muodostumisriskin katsotaan olevan yhteydessä pitkällä aikajaksolla tapahtuvaan
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keskimääräiseen altistumiseen. Eräillä herkistävillä aineilla katsotaan HTP15min
olevan oikeampi tapa arvioida terveysriski.
Torjuntatoimia suunniteltaessa kannattaa käyttää huomattavasti pienempiä WD
YRLWHWDVRMD(Niemelä et al., 1997Ne ovat luokkaa 1/3 – < 1/10 HTP-arvosta.
Niiden asettamismenetelmä perustuu terveys- ja viihtyvyystekijöiden sekä teknologisten näkökohtien yhteensovittamiseen. Toisaalta rakennukset ja tehdashallit rakennetaan yli 25 vuoden käyttöaikaa ajatellen. Kokemus on osoittanut, että monen pölyn HTP on pudonnut murto-osaan tämän pituisena ajanjaksona.
Mittaajalle ja torjuntatoimia suunnittelevalle ongelmia muodostavat ne pölyt, jolle
ei ole annettu HTP:tä. Tässäkin tapauksessa mittaustulokset ovat hyödyllisiä.
Kertoohan kokonaispöly pölyn leviämisestä ja sen pitoisuudesta, vaikka mittaushetkellä laajemmin sovittua vertailuarvoa ei olisikaan käytettävissä.
1l\WWHHQRWWRVWUDWHJLD
Näytteenottostrategia suunnitellaan mittausten tavoitteen mukaan. Jos kysymyksessä on altistumismittaus, olisi pölynäytteet kerättävä työntekijän hengitysvyöhykkeeltä mukana kannettavalla näytteenottopumpulla tai suoraan osoittavalla mittarilla. Mittauksia kannattaa täydentää kiinteistä mittauspisteistä otetuilla
yleisilmanäytteillä, jotka teknisten torjuntatoimien kannalta ovat parempia. Työntekijän erilaiset työntekotavat ja liikkuminen eri mittauskerroilla tuovat niin suurta
hajontaa, että torjuntatoimenpiteiden vaikutukset peittyvät ”ennen ja jälkeen”
mittauksissa. Kiinteistä mittauspisteistä saaduissa tuloksissa työntekijän liikkumisesta aiheutuva hajonta jää pois.
Kiinteistä mittauspisteistä saaduista tuloksista on myös hyödyllistä tietoa pitoisuuserosta työntekijän hengitysvyöhykkeellä ja yleisilmassa. Hyvin valituista
mittapisteistä saadaan arvokasta tietoa esimerkiksi kohdepoistojen toiminnasta.
Jäteilman pölypitoisuus verrattuna yleisilman pölypitoisuuteen on vahva indikaattori ilmanvaihdon toiminnasta. Kohdassa 2.4 käsitellään mittauksia yksityiskohtaisemmin torjuntatoimien kannalta.
Pölynäytteiden keräysaika on yleensä useita tunteja, joten yhden päivän osalta
tulos vastaa yleensä riittävän hyvin todellisen pitoisuuden 8 tunnin aikapainotettua keskiarvoa. Altistumismittauksissa tilannetta kartoittavat mittaukset kannattaa
kohdistaa eniten altistuviin työntekijöihin ja valita mittauspäiväksi mieluummin
”pahinta tai lähes pahinta” tilannetta edustava mittausajankohta. Näin todellinen
keskipitoisuus pitkällä ajanjaksolla on mittauspäivältä saatua tulosta pienempi.
Päinvastaisessa tapauksessa saadaan aliarvio altistumisesta. Käytännössä mittauspäiviä ei koskaan saada riittävästi todellisen keskiarvon laskemiseksi.
Mittausstrategian kannalta olennaista on kirjata mitattavaan pölypitoisuuteen vaikuttavat tekijät. Toisaalta aikaa kuluu tarpeettomasti tietojen kirjaamiseen varsin-
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kin silloin, kun työpaikalla on tuotannon tekijät hyvin tiedossa esimerkiksi laatujärjestelmän ansiosta. Tarpeellisia kirjattavia tekijöitä ovat ainakin
•
•
•
•

mittausajankohta sekä henkilöön ja työhön liittyvät tiedot,
kemikaalit ja raaka-aineet,
prosessin ja työn kuvaus sekä
poikkeavat tilanteet.

Suurimmat puutteet ja virheet aiheutuvat siitä, että joku pölyn haitallisimmista
komponenteista jää vaille huomiota. Käytännössä tilanne on usein se, että pöly,
huuru tai käry sisältää lukemattomia yhdisteitä, joiden koostumuksesta saati sitten sen HTP:stä ei kenelläkään ole tietoa. Hajontaa aiheuttaa myös työn vaihtelevuus, mutta siitä aiheutuva virhe on hallittavissa.
+LXNNDVNRRQPXNDDQMDRWWHOHYDQl\WWHHQRWWR
Hiukkaskoolla on ratkaiseva vaikutus siihen, mihin osaan hengityselimiä ne pääsevät ja kertyvät sekä mitä terveyshaittaa ne voivat aiheuttaa. Tämän huomioimiseksi on erikokoisia hiukkasia sisältävä pöly jaettu kolmeen jakeeseen:
•
•
•

hengittyvä jae (hiukkaset, jotka kertyvät minne tahansa hengityselimiin),
keuhkojae (hiukkaset, jotka kertyvät kurkunpään alapuolelle ja keuhkoihin ja
alveolijae (hiukkaset, jotka kertyvät värekarvattomalle alueelle eli alveolialueelle).

Kyseiset jakeet määritellään ja mitataan HTP-arvojen yhteydessä mainitun standardin SFS-EN 481 mukaisesti. Yleensä mitataan joko hengittyvää pölyä tai alveolijaetta (< 5 µm), joka kvartsin ollessa kyseessä kuvaa parhaiten pölyn haittavaikutuksia. Käytännössä hengittyvän pölyn mittaamiseen käytetään useita menetelmiä, jotka antavat toisistaan poikkeavia tuloksia riippuen pölyn hiukkasjakaumasta.
0LWWDXVYlOLQHLVW|
Altistumismittauksissa pölyn painopitoisuus määritellään massa (tai
kpl)/tilavuusyksiköissä, joiden avulla myös HTP-arvot ovat ilmaistu. Pöly kerätään yleensä suodattimelle, josta massa määritetään joko gravimetrisesti punnitsemalla, tai laskemalla tai yleensä laboratoriossa tehtävän kemiallisen analyysin
avulla. Näyte kerätään pumpun avulla, jonka keräämän ilman tilavuus mitataan
tarkasti. Altistumismittauksissa olennainen tekijä on myös näytteenottolaitteiston
paino suhteessa tehoon. Mukana kannetavat mittauslaitteet eivät saa häiritä
työntekoa.
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Erikokoisten hiukkasjakeiden erottamiseen ja keräämiseen voidaan käyttää:
•
•
•

sykloneja, jotka erottavat erikokoiset partikkelit keskipakovoiman avulla siten,
että suuret hiukkaset erkanevat pyörteisestä keskustasta ja törmäävät seinämään menettäen liikevoimansa ja poistuvat ilmavirrasta,
impaktoreja, jotka perustuvat ilmavirran suunnan nopeaan muutokseen (siihen vaikuttavat ilmavirran nopeuden lisäksi hiukkasen tiheys ja koko) sekä
elutriaattoreita, jotka erottavat erikokoiset hiukkaset painivoiman ja sitä vastustaman ilman muodostaman kitkan avulla.
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7RUMXQQDQVXXQQLWWHOXQYDDWLPDWPLWWDXNVHW
$OWLVWXPLVNRKWHLGHQVHOYLWWlPLQHQ
Jos altistumisen arviointi osoittaa, että epäpuhtaudet eivät ole hallinnassa, on
arvioinnin jälkeen on usein tarpeen tehdä mittauksia parantamistoimenpiteiden
suuntaamiseksi. Tässä ns. työhygieenisessä torjuntaselvityksessä käytetään
usein menetelmiä, jotka poikkeavat paljon, ainakin kysymyksen asettelultaan,
altistumisen mittaamisesta (Annon. 1985, Vaaranen ym. 1992). Niiden tehtävänä
on saada selville pääasialliset päästölähteet ja altistavimmat työvaiheet sekä
päästöjen ajallinen vaihtelu ja leviäminen työtilassa. Toki torjuntaselvityksessä
tarvitaan myös altistumismittauksia. Usein torjunnan suunnittelu onkin hyödyllistä
aloittaa selvittämällä altistavimmat työvaiheet (Caplan 1979). Perinteisin keräävin
näytteenottomenetelmin työvaihekohtaisen altistumisen selvittäminen on hankalaa ja aikaa vievää. Työvaihekohtaisen altistumisen selvittämiseen voidaankin
käyttää suoraanosoittavia mittalaitteita, sekä käyttää apuna kiinteitä näytteenottopisteitä ja erilaisia visualisointimenetelmiä. Keskustelu työntekijöiden kanssa
on myös usein hyödyllistä, sillä he voivat antaa tärkeää tietoa pölylähteistä ja
pölyn leviämisestä.
3llVW|OlKWHLGHQNDUWRLWXV
Tehokkaimmin altistumista voidaan vähentää kohdistamalla toimenpiteet suoraan päästölähteisiin. Päästölähteiden kartoitus ja päästön suuruuden sekä sen
merkittävyyden arviointi altistumisen kannalta helpottaa oikeiden kohteiden valintaa. Päästölähteiden kartoituksessa voidaan hyödyntää mm. erilaisia ominaispäästökertoimia, teoreettisia laskelmia sekä massa-tase analyysejä. Joskus voi
olla tarpeen tehdä myös mittauksia pölyn syntykohdan ja syntymishetken selvittämiseksi. Nämä mittaukset eroavat altistumismittauksista ja niille on tyypillistä:
• nopeavasteiset suoraanosoittavat mittalaitteet ovat käytännöllisimpiä
•

kiinteät mittauspisteet soveltuvat päästölähteiden seurantaan

•

mittausten tarkoituksena on selvittää milloin, missä ja kuinka paljon pölyä
esiintyy, ei määrittää aikapainotettua keskipitoisuutta

6XRUDDQRVRLWWDYDWPLWWDODLWWHHW
Suoraanosoittavat mittalaitteet mittaavat pölypitoisuuden minuuttien tai sekuntien
ajalta, joskus jopa lyhyemmiltä mittausjaksolta. Kaikkein moderneimmat suoraanosoittavat pölymittalaitteet toimivat valon sirontaan perustuvalla mittausmenetelmällä. Pölyinen ilma johdetaan suljettuun mittauskammioon ja mittauskammion läpi johdetun (laser)valon säteestä sironneen valon intensiteetti mitataan.
Koska sironneen valon määrä ei ole suoraan verrannollinen pölyn massaan,
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täytyy mittalaite kalibroida käytettävälle pölylle. Tällöinkin muutokset hiukkasten
kokojakaumassa tai hiukkasten koostumuksessa saattavat muuttaa valon sironnan ja massapitoisuuden välistä suhdetta. Siten mittaukset näillä mittalaitteilla
usein ovat ainoastaan suuntaa antavia, mutta mittalaitteiden nopea vaste tekee
niistä erittäin käyttökelpoisia vertailevissa mittauksissa.
Suoraanosoittavia mittalaitteita voidaan käyttää työympäristön nopeaan kartoittamiseen. Näiden mittausten perusteella voidaan arvioida tarve tehdä mittauksia
tarkemmilla menetelmillä. Suoraanosoittavat mittalaitteet ovat hyödyllisiä myös
pölylähteiden tunnistamisessa. Kartoitus voidaan tehdä esimerkiksi kuljettamalla
mittalaitetta ympäri tehdassalia. Myös pölyvuodot ilmastointikanavissa tai koteloinneissa voidaan havaita näillä laitteilla. Joskus pöly vapautuu työtilaan vain
tietyssä prosessivaiheessa ja tällaiset työjaksot voidaan tunnistaa työntekijän läheisyyteen asennetun mittalaitteen avulla. Samoin voidaan havaita onko esimerkiksi ilmanvaihto käytössä vai ei. Laitteita voidaan käyttää myös pölyn leviämisreittien selvittämiseen. Kaikissa tapauksissa on kuitenkin huolehdittava siitä, että
riittävä määrä mittauksia tehdään mittausvaihtelun selvittämiseksi. Muuten satunnaiset muutokset pitoisuudessa voidaan virheellisesti tulkita vaihteluiksi
päästölähteessä tai torjunnan tehokkuudessa.
.LLQWHlWPLWWDXVSLVWHHW
Vaikka kiinteät mittauspisteet eivät sovellu kovin hyvin työntekijän altistumisen
mittaukseen, niistä saadaan arvokasta tietoa torjunnan suunnittelun kannalta.
Tietystä työkohteesta otettu näyte voi antaa tietoa sen merkityksestä altistumiseen. Kiinteät mittauspisteet voivat siten auttaa pölylähteiden tunnistamisessa.
Jos kiinteiden mittauspisteiden tuloksia verrataan henkilökohtaisiin näytteisiin tulisi näytteenotossa käyttää samanlaisia mittauslaitteita.
9LVXDOLVRLQWLWHNQLLNDW
Altistumisen syiden selvittämiseen ja pölyn kulkeutumisreittien seurantaan voidaan käyttää erilaisia visualisointitekniikoita. Työntekijöiden altistumista ja mm.
työliikkeiden ja -tapojen vaikutusta niihin voidaan havainnollistaa videokuvaan
yhdistetyllä suoraanosoittavan mittalaitteen näyttämällä. Pölyn kulkeutumista
työtilassa voidaan puolestaan seurata esimerkiksi savukokeiden avulla tai valaisemalla pölypilvi kirkkaalla lampulla.
6DYXNRNHHW
Pölyhiukkaset kulkeutuvat työtilassa pääasiassa ilman liikkeiden mukana. Siten
ilman liikkeitä seuraamalla voidaan päätellä pölyn kulkeutuminen työtilassa. Ilman virtauksia voidaan havainnollistaa savujen avulla. Savua päästetään mielenkiinnon kohteena olevalle alueelle joko savugeneraattorista tai pienestä savuampullista. Savun avulla voidaan päätellä ilman liikkeen suunta ja nopeus. Savun
leviäminen voidaan rekisteröidä myös videokuvaamalla. Savukokeiden avulla
voidaan lisäksi mm. havainnollistaa ilmanvaihtolaitteiden toimintaa, määrittää
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esim. kotelointien tai huonetilojen paine-erojen suuntaa, selvittää vuotokohtia tai
havainnollistaa kohdeilmanvaihtolaitteiden toimintaa (Kalliokoski ym. 1992).
3|O\QOLLNNHLGHQVHXUDDPLQHQODPSXOOD

Yksinkertainen tapa havaita pölyn liikkeitä on valaista pölypilvi voimakkaalla ja
kapeakeilaisella valolla, pölylampulla. Menetelmä perustuu pölyhiukkasten kykyyn heijastaa valoa. Voimakkaan valokeilan kulkiessa pölypilven läpi, pölyhiukkaset heijastavat valoa (kuva 2.1). Siten ne voidaan havaita helpommin paljaalla
silmällä. Pölyhiukkasten heijastama valo näkyy selvemmin, mikäli tausta on
tumma ja pölypilveä katsotaan muutaman asteen kulmassa kohden valolähdettä
kuitenkin huolehtimalla siitä, että valolähde ei ole suoraan näkökentässä. Tällä
menetelmällä voidaan havaita hyvin hienojakoinen pöly, jota normaalisti ei voida
nähdä.
9DORNHLOD

+HLMDVWXV
S|O\KLXNNDVLVWD
9DOROlKGH 9DUMRVWLQ

.XYD

3|O\SLOYL

+DYDLQQRLMD

3HULDDWHS|O\QKDYDLQQRLPLVHNVLODPSXQDYXOOD

Parhaita valolähteitä ovat elliptisellä heijastimella varustetut kohdevalot. Käytännöllisistä syistä kannattaa käyttää kannettavia, akku- tai patterikäyttöisiä lamppuja. Havainnoinnin ajaksi lamppu kiinnitetään statiiviin tai palkkiin ja suunnataan
havainnoitavaan kohteeseen. Jos valo on oikein suunnattu voidaan pölyn liikkeitä seurata ja siten päätellä hallinnan onnistuminen.
Tämä menetelmä on tarkemmin esitelty erikoiskirjallisuudessa. Englantilainen
Health and Safety Executive (HSE) on laatinut ohjeen pölylampun käytöstä
(HSE, 1997).
),113,0(;YLGHRPLWWDXVMlUMHVWHOPl
Tehokas altistumisen syiden arviointi ja vaarojen torjunnan suunnittelu on mahdollista, jos altistuminen aikariippuvuus mitataan ja samanaikaisesti havainnoidaan työntekijän eri työvaiheet ja -liikkeet. Tähän tarkoitukseen on käytetty työkohteen videointia ja jatkuvatoimisia mittalaitteita. Eräs tällainen mittausmenetelmä on PIMEX, jossa mittauksen kohteena olevan työntekijän toiminta kuvataan videokameralla. Samanaikaisesti mitataan työntekijän altistuminen jatkuvatoimisella mittalaitteella ja mittaustulos yhdistetään videokuvaan (kuva 2.2). Videokuvan ja mittaussignaalin perusteella nähdään missä työvaiheissa altistuminen pääasiassa tapahtuu. Siten torjuntatoimet voidaan paremmin kohdistaa al-
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tistumisen aiheuttajaan. Lisäksi materiaalia voidaan käyttää työntekijän koulutuksen tehokkaana apuvälineenä.

/lKHWLQ

0LWWDODLWH

9LGHRNDPHUD
7LHGRQNHUXXODLWH
9DVWDDQRWLQ

1l\WW|

9LGHRPLNVHUL

9LGHRQDXKXUL

.XYD

3,0(;ODLWWHLVWRQNRPSRQHQWLW

VTT on kehittänyt PIMEX menetelmästä tietokoneistetun version. Tässä FINNPIMEX -järjestelmässä (kuva 2.3) videokuva ja sitä vastaava aikakoodi tallennetaan videonauhalle ja mittaussignaali sekä aikakoodi tietokoneen kovalevylle
tietokantaan (Heinonen ja Säämänen, 1999). Kuva ja mittaussignaali yhdistetään
tietokoneella katsottaessa aikakoodin perusteella. FINN-PIMEX-järjestelmän
etuna on, että tietokannan ja aikakoodin avulla voidaan suorittaa videonauhaan
erilaisia hakuja. Hakukriteereinä voivat olla mittaussignaalin tietty taso, nauhoituksen aikana tehty työn luokittelu jne.
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+HWNHOOLQHQDOWLVWXPLQHQ

6XRUDDQRVRLWWDYD
PLWWDODLWH

9LGHR
/XRNLWWHOX
+DNXWRLPLQQRW
$OWLVWXPLVHQ
NXYDDMD

9LGHRQDXKXUL
7LHWRNDQWD

5DGLR
YDVWDDQRWLQ

.XYD

7LHWRNRQHLVWHWXQ),113,0(;ODLWWHLVWRQUDNHQQH

PIMEX -menetelmää voidaan käyttää:
•

etsittäessä ja varmistettaessa päästölähteitä sekä arvioitaessa niiden suhteellista merkitystä työntekijän altistumiseen

•

vertailtaessa altistumisen eroja kun työntekijän tekee saman tehtävän eri tavoin.

•

suunniteltaessa torjuntatoimia

•

määritettäessä pölypitoisuuden tavoitetasoja

•

vertailtaessa eri torjuntatoimien suhteellista tehokkuutta

•

tutkittaessa erilaisten huuvien sieppausastetta

•

torjuntatoimien käytön ja työtapojen opastuksessa

PIMEX-menetelmää on menestyksekkäästi käytetty useissa eri yrityksissä.
Eräänä sovelluskohteena ovat olleet leipomot, joissa altistuminen mm. jauhopölylle ja leivänparanteille muodostaa vaaran työntekijöiden terveydelle. Kuvassa
2.4 esitetään tyypillinen taikinantekijän altistuminen leivonnassa syntyville pölyille. Kuten havaitaan altistuminen sisältää korkeita altistumispiikkejä, jotka esiintyvät pääasiassa jauhojen punnituksen aikana. Torjuntatoimien kohdentaminen
eniten altistaviin työvaiheisiin on tehokkain tapa vähentää pölyaltistumista.
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PIMEX-menetelmä on hyvä apuväline havainnoitaessa pölyä synnyttäviä työvaiheita ja etsittäessä pölylle altistumisen syitä. PIMEX-videot osoittavat selkeästi
syyt altistumiseen ja niiden avulla on helppo hahmottaa ilmeisiä torjuntaratkaisuja pölyongelmien poistamiseksi.
-lUMHVWHOPlOOLV\\WWlSDUDQWDPLVHHQ
Kuten edellä olevista esimerkeistä huomataan PIMEX-menetelmä antaa uudentyyppisen mahdollisuuden lisätä työpaikkojen henkilöstön osallistumista oman
työpaikkansa kehittämiseen. Euroopan komission SAFE (Safety Actions for Europe) -ohjelmaan kuuluneessa hankkeessa lisättiin työpaikan henkilöstön osallistumista torjuntatoimien suunnitteluun PIMEX-mittausten avulla. Hankkeessa
luotiin videomittauksiin perustuvat toimintamallit ja työkalut, joilla työpaikan henkilöstön osaaminen ja työhygienian ammattilaisten asiantuntemus yhdistetään
työpaikan ongelmia ratkaistaessa (kuva 2.5).

FINN-PIMEX
Visualisointi

Työpaikan

Työhygienian

asiantuntemus

.XYD

asiantuntemus
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PIMEX-SAFE menetelmän perusajatuksena on parantaa työpaikoilla olevien varsin eri taustan omaavien henkilöiden välistä viestintää PIMEX-videoiden avulla.
Videokuvan ja mittaussignaalin yhdistämisellä saadaan näkymättömät vaarat
(esim. ilman epäpuhtaudet) näkyviksi työtä esittävään videokuvaan. Tällöin epäpuhtauksien vapautumiskohdat sekä eri työvaiheiden, -tapojen ja -liikkeiden vaikutus altistumiseen on helposti havaittavissa. Altistumisen syiden havainnollistamisen jälkeen niiden poistamisesta on helpompi keskustella työntekijöiden,
työnjohdon ja muiden työpaikan avainhenkilöiden kanssa. Työpaikan henkilöstön
ja työhygienian ammattilaisten kesken järjestetyssä palaverissa käytetään hyväksi PIMEX-videoita torjuntaratkaisujen ideoinnin pohjana. Palaverin tavoitteena
on järjestelmällisesti etsiä ja ideoida juuri kyseiseen työpisteeseen soveltuvia,
käytännöllisiä ja tehokkaita ratkaisuja. Yhteistoiminnan avulla toteutettavien toimenpiteiden laatu paranee ja henkilöstön sitoutuminen niiden käyttöön helpottuu.
Menetelmän kehittämistä on jatkettu Työsuojelurahaston rahoittamassa YTYhankkeessa. Tämäkin toimintatapa perustuu eri henkilöstöryhmien osallistumiseen ja heidän osaamisen hyödyntämiseen, altistumisen havainnollistamiseen ja
luovaan ajatteluun (kuva 2.6). Kehittämistä varten perustetaan työryhmä, jossa
on edustettuina eri henkilöstöryhmiä. Eri henkilöstöryhmillä on ongelmasta erilaista tietoa, jonka saaminen osaksi ratkaisua on välttämätöntä. Myös realistinen
vaihekohtainen aikataulutus ja riittävien resurssien varaaminen mahdollistavat
tehokkaan ongelmanratkaisun aloittamisen.
Altistuminen työympäristön haittatekijöille jaetaan pienemmiksi osakokonaisuuksiksi, yksittäisiksi altistumistilanteiksi. Tämä helpottaa ongelman ymmärtämistä ja
ratkaisujen löytymistä. Altistumistilanteiden selvittäminen tehdään esimerkiksi
videokuvauksen ja/tai jatkuvatoimisten mittalaitteiden avulla. Selvittämisen jälkeen altistumistilanteet asetetaan tärkeysjärjestykseen. Tärkeysjärjestys luodaan
käyttäen kahta kriteeriä: altistumistilanteen merkittävyyttä kokonaisaltistumisen
kannalta sekä ratkaisun löytämisen helppouden perusteella. Tärkeysjärjestyksen
perusteella ideoidaan mahdollisimman paljon erilaisia ratkaisuja. Toteutettavien
ratkaisujen valinta tehdään erikseen omassa tilaisuudessa. Toteutuksen jälkeen
seurataan ja arvioidaan niiden vaikutuksia työoloihin.
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Menetelmän käytön etuna on, että sen avulla saadaan yrityksessä olevat kehittämisvoimavarat liikkeelle. Tarkoituksena on käyttää kaikkea yrityksessä olevaa
tietoa ja kokemusta tuotantoympäristön kehittämiseksi. Menetelmän tavoitteena
tuottaa uusia ja nykyistä parempia ideoita tuotantoympäristön kehittämiseksi sekä parantaa toteutettavien ratkaisujen käytettävyyttä.
0HUNNLDLQHPLWWDXNVHW
Merkkiainetekniikat ovat hyvin käyttökelpoisia työhygieenisissä selvityksissä.
Merkkiainemittauksilla voidaan selvittää mm. yleisilmanvaihdon toimivuutta, kohdepoistojen sieppausastetta sekä kuvata epäpuhtauksien leviämistä työtilassa ja
siirtymistä naapuritiloihin.
Merkkiainemenetelmässä tutkittava virtaus, joko puhdas tuloilma tai epäpuhtauksia sisältävä virtaus, merkitään pienellä ainemäärällä, joka seuraa mahdollisimman hyvin virtauksen kulkua (Kalliokoski ym. 1992). Merkkiainepitoisuuden ajallisen ja paikallisen vaihtelun avulla voidaan laskea erilaisia tunnuslukuja. Niiden
perusteella voidaan määrittää, mm. kuinka puhdas ilma leviää työskentelyvyöhykkeelle ja miten nopeasti ilma vaihtuu ihmisen kohdalla. Samoin tunnuslukujen perusteella voidaan päätellä miten epäpuhtaudet leviävät työympäristöön
ja miten nopeasti ne poistuvat tilasta.

60

.LUMDOOLVXXV
Annon. (1985) Työhygieenisten mittausten perusteet. Työterveyslaitoksen koulutusjulkaisu 6, 8 s.
Caplan K.J. (1979). Philosophy and management of engineering controls. Kirjassa:
Cralley L.J. & Cralley L.V. (toim.), Patty's industrial hygiene and toxicology, Vol III:
Theory and rationale of industrial hygiene practice.
Heinonen, Kimmo; Säämänen, Arto. FINN-PIMEX työntekijöiden altistumisen havainnointijärjestelmä. Tampere, VTT Automaatio, 1999. 15 s. + liitt. 27 s. TURB;
011.
HSE (1997) MDHS 82 The dust lamp. A simple tool for observing the presence
of airborne particles. Health and Safety Executive, HSE Books, Sudbury, Suffolk,
UK.
Kalliokoski, P., Pfäffli, P., Pekkarinen, J., Starck J. Niemelä, R., Anttonen, H.,
Kähkönen, E., Viljanen, V., Hietanen, M., Kotimaa, M., Sorainen, E., Peltonen,
Y., Tossavainen, A., Saarinen, L., Tuomi, T. ja Yrjänheikki, E. (1992) Mittaaminen, Kirjassa: Työhygienia - työolot ja niiden parantaminen.
Kalliokoski, P., Pfäffli, P., Riihimäki, V., Starck, J., Vaaranen, V. ja Helminen P.
Työterveyslaitos, Helsinki 430 s.
Ulfvarsson U. (1982) Arbetshygieniska mätningar av kemiska riskfaktorer. Kirjassa
Saarinen L. (Ed.) Kompendium i arbetshygien. Työterveyslaitos, Helsinki, pp. 2360.
Vaaranen V., Laitinen H. ja Riihimäki V. (1992) Työhygienian käytännön toteutus.
Kirjassa: Kalliokoski P., Pfäffli P., Riihimäki V., Starck J., Vaaranen V. ja Helminen
P. (toim.), Työhygienia. Työolot ja niiden parantaminen. Työterveyslaitos, Helsinki,
s. 36-45.

61

7RUMXQQDQQlN|NXOPLDMDVWUDWHJLRLWD
7\|\PSlULVW|YDDURMHQUDWNDLVXMD
Kaksikymmentä vuotta sitten joidenkin maiden lainsäädäntöön otettiin vaatimus
systemaattisen lähestymistavan käyttämisestä vaarallisten aineiden käsittelystä
aiheutuvien haittojen torjumiseksi työpaikoilla (Buringh et al. 1992, Boleij et al.
1995). Samoihin aikoihin eri maiden työhygienian seurat kiinnittivät huomiota
työympäristön torjuntastrategioihin ja torjuntatoimenpiteiden eteenpäinviemiseen.
Kansainvälinen työhygienian seura (IOHA) perustettiin 1987, jolloin sen ensimmäisissä konferensseissa esiteltiin torjuntatoimenpiteitä. Tästä huolimatta on
edelleenkin vähän tieteellisiä julkaisuja, missä tarkastellaan tutkimuksia ja tapausselostuksia torjuntamenetelmistä ja niiden käyttöönoton vaatimista toimenpiteistä työpaikoilla.
Useimmat työhygieenisiä vaaroja käsittelevät tieteelliset raportit ja artikkelit ovat
rajautuneet vain mainitsemaan riittävien toimenpiteiden tarpeen ja ennakoivien
toimenpiteiden mahdollisuuden, mutta niissä ei kuitenkaan tehdä todellisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Tämä voidaan osaksi selittää nykyisillä toimintatavoilla. Vaarojen torjunta tehdään vielä nykyisinkin usein tilapäisratkaisujen avulla ja työympäristön haittojen määrätietoinen ja järjestelmällinen hallinta
on yrityksissä puutteellista. Hallitsemattomasti toteutetut toimenpiteet voivat laukaista muutosten sarjan, jotka osaltaan luovat uusia ongelmia toisissa työpaikan
kohteissa tai varsinaisessa toimintaprosessissa. Esimerkiksi, jotkut toimenpiteet
voivat häiritä työtä, vaikuttaa koneen käyttäjän mukavuuteen tai vaikuttaa tuotteiden laatuun tai tuotantonopeuteen.
Seuraavat virheelliset käsitykset ovat ehkäisseet tehokasta vaarojen torjuntaa
monissa kohteissa:
•

Kapea näkökulma torjuntaratkaisujen ehdotuksissa, jolloin toimenpiteistä
ei ole tullut sovellettavia, laajamittaisia tai työntekijät eivät ole voineet niitä
hyväksyä (mm. kohdepoistot tai hengityksen suojaimet). Tästä on seurannut se, että työntekijät ovat luopuneet torjuntaideoista.

•

Ehkäisevät toimenpiteet on lopetettu, koska ei ole tehty kunnollisia altistumisarvioita, vaikka torjunnan tarve on ilmeinen.

•

Monitieteellisten lähestymistapojen, yhteistyön ja koordinaation puute.

Torjuntaratkaisut on usein pantu toimeen yrityksen ja erehdyksen periaatteilla,
jonka yhteydessä muita muutoksia on koko ajan tapahtunut myös työprosessissa
tai työpaikalla. Ongelmat on myös luultu ratkaistuiksi heti, kun haitalliset vaiku-
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tukset ovat näyttäneet hävinneen. Vaikka tämänkaltaisia toimenpiteitä esiintyy
jatkuvasti, ne eivät ole suositeltavia, koska niistä voi seurata uusia vaaroja tai
muita odottamattomia seurauksia. Näistä syistä on kiinnostus lisääntynyt systemaattisempiin lähestymistapoihin torjuntaratkaisujen toteuttamista kohtaan samalla kun pohditaan keinoja niiden vaikutusten ja tehokkuuden ennakoimiseksi.
Systemaattinen lähestymistapa vaatii vaaran tyypin sekä prosessin tai vaaran
aiheuttaneiden toimenpiteiden luokittelua ja käsittelyä.
Vaarojen luokittelu luo perustan toimenpiteille. Suurelle osalle työ- ja ympäristöhygieenisiä vaaroja eteneminen vaarojen syntyprosessista altistukseen voidaan
jakaa päästöön leviämiseen ja altistumiseen (Taulukko 3.1). Taulukon tarkastelunäkökulma on sovellettavissa vaaroille, jotka liittyvät energiaan tai myrkyllisiin
aineisiin (Haddon et al. 1964, Johnson 1975). Päästö on vaaran syntyminen
lähteestä. Vapautumisen jälkeen vaarallinen energia tai materiaali leviää väliaineen kautta, kuten esimerkiksi ympäröivän ilman, veden tai ruoan välityksellä.
Päästöön liittyvät ennakoivat toimenpiteet kohdistuvat lähteeseen ja altistukseen
liittyvät työntekijään tai operaatioon.
7DXOXNNR
OlKGH
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Vaaran aiheuttaja voidaan määritellä aineeksi tai prosessiksi. Tavallisemmin
käytetty määritelmä työhygieenikoilla on altistuslähde. Tämä tarkoittaa, ettei ainoastaan ainetta tai prosessia ole pidettävä mahdollisena vaaran lähteenä, vaan
myös työntekijä ja työympäristö voivat aiheuttaa vaaran. Huolimatta käytetystä
määritelmästä, tuotantoprosessi tunnistetaan valitettavan harvoin sellaiseksi vaaran lähteeksi, mitä voidaan muuttaa.
Lähteestä riippuvat ratkaisut ovat tavallisimmin tehokkaimpia. Vaikka tätä otaksumaa on harvoin testattu tutkimuksellisesti, se on ollut käytännön ohjenuorana
menneinä vuosikymmeninä (Barnett and Brickman 1986), ja sitä on pidetty olennaisena riskienhallinnan osana. Tämä päästön hallintaan kohdistuvien ratkaisujen suosiminen on otettu esille myös työturvallisuuslainsäädännössä. Vaarallisten prosessien luokittelu tuottaa erilaisia ratkaisuja, jotka voidaan luokitella riippuen siitä, mihin kohtaan prosessia ratkaisu vaikuttaa. Tämän luokittelun perusteella kuitenkin jätetään helposti huomioimatta ratkaisut, jotka muuttavat kokonaan toiminnan tai työprosessin perusteita ja siten vähentävät tai muuttavat vaaratilanteen kokonaan toisenlaiseksi. Tähän tarkoitukseen tarvitaan toista luokittelua.
Leviämiseen kohdistuvat toimenpiteet ovat tavallisesti esteitä, jotka rajaavat vaaraa työympäristössä.
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7RUMXQQDQYDLKWRHKGRW
Ensimmäinen askel on tunnistaa pölyongelma (esim. työntekijän altistuminen,
ympäristön saastuminen) ja tarkastella mahdollisuuksia altistumisen vähentämiseksi. Tähän liittyviä kysymyksiä voivat olla:
•
•
•

0LVVlVHHVLLQW\\"
0LNVLVHHVLLQW\\"
0LWlVLOOHYRLGDDQWHKGl"

Torjuntastrategian suunnittelemiseksi on olennaista ennustaa, tunnistaa ja ymmärtää erilaiset päästölähteet ja tekijät, jotka vaikuttavat altistumiseen. Torjunnan perusperiaatteena on, että pöly useimmiten pitää siepata niin läheltä syntykohtaa kuin mahdollista, eikä sen saa antaa levitä koko työskentelyalueelle.
Usein on liian helppoa ajatella, että prosessiin kohdistuvat toimenpiteet ovat
epäkäytännöllisiä tai liian vaikeita ja henkilökohtaisten suojainten käyttö on ainoa
vaihtoehto. Tällaista päättelyketjua tulisi välttää ja tavallisesti torjuntaratkaisut
rakennetaankin yhdistämällä useita soveltuvia keinoja. Esimerkiksi prosessin
suunnittelun perustarkastelu voi tuottaa yllättävän edullisia ja tuottavia ratkaisuja
pölyongelmiin.
Lähtökohtana pölyisten työpaikkojen torjuntamenetelmien suunnittelussa voidaan esittää seuraavia kysymyksiä.
3llVW||QOLLWW\YLlN\V\P\NVLl
•
•
•
•
•

Onko toiminta todella tarpeen? Onko se korvaamaton?
Täytyykö toiminnan edetä juuri näin?
Voidaanko prosessi automatisoida?
Onko todella välttämätöntä käyttää tätä erityisen haitallista ainetta?
Onko mahdollista lopettaa tämän aineen käyttö? Onko olemassa vähemmän pölyävä tai vähemmän myrkyllinen vaihtoehto? Voisivatko materiaalitoimittajat toimittaa vähemmän murentuvaa, vähemmän pölyävää tai toisen muotoista ainetta?

/HYLlPLVHHQOLLWW\YLlN\V\P\NVLl
•
•
•
•

Mitä vaihtoehtoja voidaan käyttää pölypäästöjen rajaamiseksi?
Jos pölyä ei voida välttää, voidaanko prosessi koteloida?
Jos pölypäästö on välttämätön, voidaanko estää pölyn pääsy työntekijöiden hengitysvyöhykkeelle?
Voidaanko prosessi erottaa? Täytyykö muiden työntekijöiden olla pölyalueella?
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•
•

Pitääkö työalue pitää puhtaana, jotta vältettäisiin sekundaarisia altistuslähteitä mm. laskeutuneen pölyn joutumiselta uudelleen ilmaan?
Kuinka tehokkaita ovat nykyiset torjuntaratkaisut, esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmät?

$OWLVWXYDDQKHQNLO||QOLLWW\YLlN\V\P\NVLl
•
•

Täytyykö työntekijän olla prosessin vieressä?
Voidaanko työntekijän työpistettä siirtää kauemmaksi päästökohdasta?

-RKWDPLVHHQOLLWW\YLlN\V\P\NVLl

• Ovatko torjuntatoimet yhdistetty hallituiksi ohjelmiksi, joiden laatimiseen
työntekijät ovat saaneet osallistua, ja joihin liittyy säännöllinen tehokkuuden arviointi?
• Ovatko työntekijät informoitu aineiden, prosessien ja niihin liittyvien riskien
suhteen?
• Ovatko työntekijät koulutettu parhaiden työmenetelmien käyttöön?
• Miten kunnossapito on hoidettu (jaksot, kustannukset, taidot)?
• Onko vastuunjako selvä?
Edellä olevien kysymysten pohtiminen auttaa monien tekijöiden ymmärtämisessä, joista pitäisi olla mielikuva hallittaessa pölyä työpaikalla. Systemaattisia torjunnan lähestymistapoja on selvitelty kirjallisuudessa (Swuste 1996). Prosessien
käytön ja materiaalien lähtökohdista on mahdollista ennustaa mahdollinen työhygieeninen altistuminen. Toimintaan liittyvän halun tai motivaation puuttuminen voi
ehkäistä hyvän torjuntatason saavuttamisen työpaikalla. Yrityksen omistajien ja
johtajien tulisi olla sitoutuneita ja heillä tulisi olla herkkyyttä ymmärtää työntekijöiden tarpeita. Työntekijöiden puolestaan tulisi hyväksyä se tosiasia, että tietyt aineet ovat haitallisia ja terveyttä pitää varjella.

(GHOWlYlWHKNlLVHYlWWRLPHQSLWHHW
Useimmiten työhygieeninen toiminta kohdistuu jo esiintyviin vaarallisiin olosuhteisiin työpaikalla. Näin ollen vaadittavat korjaavat toimenpiteet ovat vaikeita ja
kalliita, koska tuotanto ja muu toiminta täytyy keskeyttää muutosten ajaksi. Paras
aika vähentää mahdollisia terveyteen ja ympäristöön liittyviä vaaratekijöitä on
prosessien, välineiden ja työpaikkojen suunnittelussa. Kalliimmat ratkaisuvaihtoehdot voivat osoittautua edullisimmiksi pitkällä aikavälillä. Hyödyllinen taloudellinen vertailukohta, jota on harvoin käytetty, on torjuntaa käyttämättömän tilanteen kustannukset (Goelzer 1997).
Suunniteltaessa, valittaessa ja toteutettaessa uusia työpaikkoja, prosesseja,
laitteistoja tai koneistoja kannattaisi käyttää olemassa olevaa tietoa ennakoimaan
mahdollisia vaaroja sekä ehkäisemään vaaroja ennakolta. Suunnittelun ja toteu-
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tuksen työryhmissä pitäisi olla työsuojelun tai työterveyden sekä ympäristönsuojelun asiantuntijoita.
Ympäristöasiantuntijat ovat kehittäneet puhtaamman tuotannon lähestymistavan
(UNEP 1993), jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja työntekijöiden terveyttä. Elinkaariajattelu (Life Cycle Assesment LCA) on yksi lähestymistapa (UNEP
1996), jolla arvioidaan tuotteen vaikutusta ympäristöön koko sen elinajan. Tämä
kattaa materiaalit, valmistuksen, kuljetuksen, jakelun, käytön, uusiokäytön, kunnossapidon, huollon ja lopullisen sisältäen myös työympäristökysymykset. Elinkaariajattelu voi vaikuttaa merkittävästi ostopäätöksiin, ja johtaa esimerkiksi toimenpiteisiin joidenkin aineiden käytön suhteen. Esimerkiksi kemikaaleja, joita
voidaan käyttää vain hyvin tarkassa valvonnassa, ei pitäisi sallia kohteissa, missä ei voida käyttää vuotamattomia kotelointeja tai erittäin tehokkaita kohdepoistoja. Käytännön toiminnan pitäisi hyödyntää näitä uusia mahdollisuuksia järkevien työprosessien valinnassa ja puhtaampien tuotteiden valinnassa.
Seuraavia ennakoivia toimenpiteitä pitäisi edistää (Goelzer 1997):
•

Työ- ja ympäristöterveyden vaikutusten arviointi, erityisesti uusien tehtaiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

•

Kaikkien mahdollisuuksien analysoinnissa, niin, että voitaisiin valita sopivin, turvallisin ja terveellisin vaihtoehto työtekijöille tai vähiten saastuttava
teknologia, joka voi osoittautua edullisimmaksi pitkällä aikavälillä.

•

Sopiva laitoksen paikka geografian, topografian ja ilmasto-olosuhteiden
suhteen (mm. vallitsevat tuulensuunnat).

•

Oikea suunnittelu, joka ottaa huomioon kaikki mahdolliset turvallisuuteen
ja terveyteen vaikuttavat tekijät, jolloin lay-out on sopiva sekä torjuntateknologia on integroitu kokonaishankkeeseen sisältäen turvallisen vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittelyn.

•

Hyvät ja toimivat ohjeet ja koulutus työpaikkojen ja laitteiden käyttöhenkilökunnalle, jotka sisältävät työmenetelmät sekä toiminnan vaaratilanteissa.

Laitteiden kunnossapidon, ehkäisevien toimenpiteiden, vaaratilanteiden, koulutuksen, sekä ympäristö- ja terveysvalvonnan ennakkovalmistelut tulisi toteuttaa.

(ULW\LVHWDVLDW
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Kunnossapito, korjaus ja muut ei rutiininomaiset toiminnot saavat yleensä vähemmän huomiota kuin olisi tarpeen. Kokemuksen mukaan näissä töissä saatetaan altistua monille tekijöille tai suurille pitoisuuksille. Mahdollisuuksien mukaan
prosessi tulisi keskeyttää huollon ja korjausten ajaksi ja vaaralliset aineet tulisi
poistaa. Akuutisti vaikuttavien aineiden valvonta tulisi olla erityisen tehokasta.
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Monet kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat syntyneet, koska torjuntatoimia
ei ole käytetty epätavallisen toiminnan yhteydessä.
Korjaus- ja kunnossapitotyöntekijät käyttävät useimmiten henkilökohtaisia suojaimia. Koulutus on näin ollen olennainen osa suojautumisen onnistumista. Erityisen suuri riski on ammateissa, joissa käsitellään vaarallisia kemikaaleja tai
huollettaessa pölynpoistojärjestelmiä. Kun torjuntajärjestelmä on päätetty panna
käyttöön, on välttämätöntä varmistua suojaustason säilymisestä. Jotta järjestelmillä saavutettaisiin paras mahdollinen suosituskyky tulee niiden kunnosta pitää
huolta.
Teknisille torjuntatoimenpiteille, kuten esimerkiksi kohdepoistoille, tarvitaan
säännöllinen huolto- ja kunnossapito-ohjelma sekä on järjestettävä niiden valvonta ja testaus, jotta voitaisiin varmistua suojauksen tason pysyvyydestä. Joissakin maissa on kunnossapitoon erityisiä lakiin perustuvia vaatimuksia sekä
henkilöille pätevyysvaatimuksia.
On tärkeää testata, että vaaralliset aineet ovat hallinnassa ja hallinnolliset toimet
ovat tehokkaita, kuten esimerkiksi eristettyjen alueiden käyttö ja hengityksensuojaimia vaativat alueet. Työolosuhteiden jatkuva tarkkailu saattaa edellyttää
laitteita, joilla saadaan myös trendejä näkyviin; erityisesti muutokset suuremman
altistumisen suuntaan tulisi välittömästi tutkia ja syyt korjata.

9DDUDWDLKlWlWLODQWHHW
Prosessien käytössä voi syntyä kriisitilanteita, jolloin on tarpeen olla ennalta
suunniteltuja toimenpiteitä vahinkojen välttämiseksi. Vaara saattaa syntyä vaarallisen aineen kotelon tai astian pettäessä, odottamattomista kemiallisista reaktioista, torjuntatoimien vikaantumisesta, käyttäjän sairastumisesta tai inhimillisestä virheestä. Kaikkiin ennakoimattomiin vaaroihin ei ole mahdollista varautua,
mutta prosessit pitäisi pyrkiä suunnittelemaan niin, että se voidaan ajaa alas turvallisesti kaikissa tilanteissa. Kriisitilanteet vaativat koko henkilökunnan kouluttamista. Koska nämä tilanteet voivat edellyttää henkilökohtaisten suojainten
käyttöä, tulee henkilökunta olla hyvin koulutettu ja vaadittavat laitteet olla helposti
saatavilla ja hyvässä kunnossa. Jos kuljetuspakkaus vaurioituu, tulee henkilöiden
ymmärtää toimintansa rajat ja ne olosuhteet, joissa pitää kutsua ulkopuolista
apua. Heidän pitää tietää ne toimenpiteet, jotka on tehtävä, ennen kuin muut ehtivät apuun. Valmistautuminen hätätilanteisiin edellyttää peruskoulutusta ja
säännöllistä valvontaa muuttuvien vaarojen ja olosuhteiden varalle.
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5LVNLQKDOOLQWD
Riskin hallinta työympäristössä on laaja käsite. Se edellyttää mm. toimenpiteitä ja
päätöksiä, jotka tähtäävät työ- ja ympäristövaarojen vähentämiseen hyväksyttävälle tasolle. Riskin hallintaa voidaan soveltaa useilla tavoilla: kansallisella, yritys
tai tuotantoalan, ja työpaikan tasolla.
Työpaikan tasolla päätösketjua voidaan käyttää arvioitaessa päätöksentekoprosessia tai etsittäessä siitä ongelmakohtia (Antonsson 1991). Päätöksentekoketju
on:




5.
6.
7.

9.

RQJHOPDQWXQQLVWDPLQHQ
RQJHOPDQK\YlNV\PLQHQ
V\\QWXQQLVWDPLQHQ
UDWNDLVXQNHKLWWlPLQHQ
UDWNDLVXQK\YlNV\PLQHQ
WXQQHWWXWRLPLWWDMD
UDKRLWXV
WRLPHQSLWHLGHQWRWHXWWDPLQHQ
DUYLRLQWL

Perinteinen onnettomuuksien selittäminen teknisillä vioilla tai inhimillisillä virheillä
on menettänyt uskottavuuttaan. Tähän ovat olleet syynä suuret onnettomuudet
monimutkaisissa ja hyvin määritellyissä laitoksissa, kuten ydinvoimateollisuudessa, kemiallisessa ja öljyteollisuudessa sekä julkisessa liikenteessä (Bensiali et al
1992, Department of Employment 1975, Department of Energy 1990, Department of Transport 1987 ja 1988, Hale ja Gendon 1987, Kjellen 1995, Kjellen ja
Sklet 1995, Poyet ja Leplat 1993, Reason 1990, 1991, Salminen et al 1993, Wilpert 1993). Viimeisimmissä onnettomuustutkimuksissa pääasiallinen painopiste
on ollut johdon epäonnistuminen siinä, että tehdas tai toiminta on hyvin suunniteltu, käytetty ja huollettu riittävällä tavalla. Uuden lainsäädännön mukaan yritysten täytyy pystyä osoittamaan, että ne ovat suunnitelleet systemaattisen lähestymistavan, toimintaohjelman, työpaikkojen ja tuotteiden suunnitteluun ja parantamiseen.
Riskinhallinnasta on tullut merkittävä osa yrityksen velvollisuuksia. Yritysten
edellytetään ottavan huomioon sekä työntekijöiden että väestön terveyden ja turvallisuuden toiminnassaan. Teollisuus on myös tullut vakuuttuneeksi, että se toimii taloudellisesti järkevästi analysoidessaan ja suunnitellessaan turvallisuutta,
terveyttä ja ympäristönsuojelua samalla huolellisuudella ja yhtä kehittyneillä menetelmillä kuin tuotannollisiakin asioita. Riskien hallintaan on ehdotettu useita
erilaisia toimintamalleja.
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Esimerkiksi laadunhallinta, joka on usein pohjautunut ISO 9000 sarjaan, käyttää
neljän askeleen takaisinkytkennän mallia, Demigin ympyrää:
1. suunnittele
2. tee
3. tarkista
4. säädä

Tätä on käytetty tarvittavien toimenpiteiden tunnistamiseen laatuongelmia ratkaistaessa. Tämän lähestymistavan muunnos on riskin arviointi- ja hallintaympyrä (Hale 1985 ja 1997), jota voidaan käyttää työturvallisuuden, -terveyden ja ympäristöongelmien ratkaisemisessa tehtaan toimiessa tai tuotantolinjojen uudelleen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä ympyrä on myös tunnettu ongelmanratkaisuympyränä (taulukko 4.1).
Ehkäisy- ja torjuntatoimenpiteitä ei pitäisi hoitaa tilapäisjärjestelyin vaan integroituna laajoihin ja hyvin johdettuihin ohjelmiin. Työntekijöiden suojaamiseksi
laadittujen ohjelmien toteuttaminen vaatii hallinnon, johdon, työntekijöiden ja
työterveyshuollon osallistumista ja yhteistoimintaa.
Vaarojen ehkäisy ja torjuntaohjelmat vaativat:
•
•
•
•
•

poliittista tahtoa ja päätöksentekoa
sitoutumista ylemmältä johdolta
riittäviä inhimillisiä ja taloudellisia resursseja
teknistä tietoa ja kokemusta
pätevää ohjelmien hallintaa

7DXOXNNR

2QJHOPDQUDWNDLVX\PS\Ul

Q\N\WLODKDOXWWXWLOD NULWHHULWVWDQGDUGLWODLWMDSROLWLLNND

↓
RQJHOPDQWXQQLVWDPLQHQMDPllULWWHOHPLQHQ

↓
RQJHOPDQDQDO\VRLQWL

↓
RQJHOPDQWlUNH\VMlUMHVW\V

↓
UDWNDLVXPDKGROOLVXXNVLHQSRKGLQWD

↓
UDWNDLVXMHQYDOLQWD

↓
WRWHXWWDPLQHQ

↓
YDLNXWXVWHQPLWWDDPLQHQMDDUYLRLQWL

↓
PDKGROOLVXXNVLHQVXXQQLWWHOX
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2KMHOPLHQUDNHQWDPLQHQMDKDOOLQWD
Johdon pitää taata ohjelmien rakentamisen ja hallinnan vaatimat resurssit ja hallinnollinen tuki. Vastapainoksi terveet työntekijät nauttivat paremmasta työelämän laadusta ja yritys paremmasta tuottavuudesta. Päätöksenteko perustuu poliittiseen tahtoon ja motivointiin, jotka molemmat vaativat selvillä oloa ongelmista,
tietoa torjuntamahdollisuuksista sekä ymmärrystä muutosten vaikutuksista terveyteen, ympäristöön ja talouteen. Niin kauan kuin ylin johto ei pidä riskien hallintaa tärkeänä eikä sitä tarkastella tuottavuuden ja laadun osatekijöinä, on vain
vähän mahdollisuuksia tehdä tehokkaita ehkäisy- ja torjuntaohjelmia.
Hyvä johtaminen rakentuu seuraavista osista:
•
•
•
•
•

selkeä ja kaikkien tiedossa oleva toimintaohjelma,
johdon hyvät työkalut,
näiden työkalujen käyttöönotto ja käyttö,
järjestelmän suorituskyvyn monitorointi,
jatkuva järjestelmän kehittäminen.

Torjuntastrategioiden suunnittelu, käyttöönotto ja ylläpito vaatii monitieteisen lähestymistavan. Vain yhteistoiminnan avulla, jossa ovat mukana myös osakkeenomistajat sekä ympäristö- ja työlääketieteen asiantuntijat, voidaan saavuttaa hyvä työntekijöiden terveyden ja ympäristön suojelu. Ensimmäinen askel tulisi olla
monitieteisten ryhmien muodostaminen ja tehokkaan ryhmätyön rakentaminen.
Monissa maissa työntekijöiden ja johdon välisten työryhmien toiminta työsuojeluja työterveyskysymyksissä on pakollista. Selkeä vastuiden ja resurssien jako
ryhmille ja henkilöille sekä systemaattinen tiedonsiirto on olennaista

9DDGLWWDYDWUHVXUVVLW
Vaikka torjuntatoimenpiteiden tarve on todettu ja niiden toteutus on käynnistetty,
käytännön vaikeuksia voi esiintyä. Esimerkiksi koulutettujen henkilöiden riittävyys voi olla ongelma. Vaarojen ehkäisy ja torjunta vaativat erityistä tietämystä
sekä teknistä ja hallinnollista pätevyyttä. Sopiva tietotaito saadaan ammattikoulutuksesta, osallistumalla kursseille, koulutusmateriaalien käyttämisestä, asiantuntijoita konsultoimalla ja kokemuksen kautta. Kuten muillakin tieteen ja teknologian alueilla, vaarojen ehkäisy ja torjuntamahdollisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen vaativat tiedon ja kokemuksen yhteensovittamista. Akateeminen
koulutus ilman kokemusta johtaa todennäköisesti puutteisiin suunnittelussa ja
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toteutuksessa. Toisaalta, kokemus ilman soveltuvaa koulutusta voi johtaa epärealistisiin ratkaisuihin ja tulla kalliiksi. Torjuntateknologista koulutusta voidaan
saada kansainvälisiltä tai kansallisilta laitoksilta. Koulutetut ja pätevät ammattilaiset voivat tuottaa luotettavia palveluja.
Resursseja jaettaessa tulee muistaa tasapaino komponenttien, laitteiden, inhimillisten resurssien ja informaatiojärjestelmien kanssa unohtamatta toiminnallisia
kustannuksia, informaatiojärjestelmien päivittämistä ja henkilöstön pätevyyden
ylläpitämistä. Monet ohjelmat epäonnistuvat, koska toiminnallisia kustannuksia ei
ole ennakoitu oikein.

6HONHlWRLPLQWDMDMRKGRQW\|NDOXW
Selkeä, yrityksessä yhteisesti ymmärretty ja sovittu menettelytapa on tärkeää.
Ohjelman tavoitteet, sen eteneminen ja soveltaminen pitäisi olla selvästi määritelty ja esitetty kaikille. Ihmisten tulisi tietää, mitä odottaa ja mitä toivoa ohjelmalta. Epärealistiset ja mahdottomat tavoitteet ovat hyvin turhauttavia. Ylemmän
johdon sitoutuminen tuottaa keinoja ohjelmien soveltamiseksi. Seuraavassa luettelossa on esitetty erilaisia keinoja tehokkaasti toteuttaa yhteisesti hyväksyttyjä
toimintatapoja. Se ei ole tyhjentävä, mutta antaa joitakin esimerkkejä:
•
•

•
•

•

•
•

•

selvä vastuiden ja tiedonsiirron organisointi
selvät työmenetelmät
• standardoidut toimintatavat
• ylläpito ja valvonta
• epätavalliset tilanteet/hätätilanteet
riskin havaitsemisen ja arvioinnin ohjelmat
inhimilliset resurssit
• valinta
• koulutus
• informaatio
• henkilöstön pätevyyden varmistaminen
suorituskyvyn osoittimien kehittäminen
• akuutit riskit
• krooniset riskit
• kustannus-hyötytarkastelut
• lakiin perustuvat ja sisäiset vaatimukset
monitorointiohjelmien käyttö
• sisäiset
• ulkoiset (auditit)
harmonisoitujen ja koherenttien standardien kehittäminen
• terveys ja turvallisuus
• ympäristö
• laatu
sisäisten prosessien kehittäminen
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•
•
•
•

jatkuva kehittäminen
henkilöstön motivointi
valvontajärjestelmät
ohjeet

Vaarojen ehkäisy- ja torjuntajärjestelmiä ei pitäisi koskaan vain määrätä toteutettavaksi vaan niistä tulisi keskustella kaikkien niitä koskevien kanssa. Kaikki
pitäisi pystyä osallistumaan ja kaikkien pitää olla osa sitä, jos ohjelman halutaan
olla toimivan pitkällä tähtäimellä.

-DWNXYDSDUDQWDPLQHQ
Riskinhallinta on monimutkaista. Se ei voi olla staattista ja se pitää räätälöidä
yrityksen tarpeisiin samoin kuin teknisiin, taloudellisiin ja poliittisten toimintojen
muutoksiin. Se liittyy laatujärjestelmiin, työsuojelun toimintaohjelmiin ja painottaa
johtamisjärjestelmien kehittämistä.
On tärkeää ajoittain uudelleen arvioida koko järjestelmä, jotta selvitettäisiin, onko
järjestelmä edelleen relevantti ja ajanmukainen. Ryhmätyö ja työntekijöiden osallistuminen ovat tärkeitä muotoja sovellettuina yrityksen kokoon ja kulttuuriin. Yrityskulttuuriakin pitää usein kehittää. Ulkoiset konsultit, jotka eivät ole riippuvaisia
vanhoista tavoista eivätkä ole sitoutuneita yritykseen, saattavat auttaa ja tuoda
uusia näkökulmia ja ideoita. Riskinhallinta auttaa laajan riskin ehkäisykulttuurin
kehittämisessä, joka voi koitua työpaikan ja koko työyhteisön hyödyksi.
Työtyytyväisyyden ja jatkuvan parantamisen turvaamiseksi tarvitaan yrityksessä
kykyä tunnistaa menestyksiä ja epäonnistumisia. Epäonnistumisia pitää analysoida kriittisesti, ei syyllistä hakien, vaan etsien mahdollisia virheitä niin, että ne
voitaisiin korjata. Menestystä pitää arvostaa ja juhlia. On tärkeää käyttää positiivista palautetta, jolloin enemmän painoarvoa tulee menestykselle kuin epäonnistumisille.

6XRULWXVN\Y\QDUYLRLQWL
Ohjelmia pitää säännöllisesti arvioida jotta jatkuva tehokkuus ja kehittyminen turvataan. Eri indikaattoreita voidaan käyttää perustuen kerättyyn tietoon, esimerkiksi ympäristö- ja terveysvalvontaan.
Mittareiden pitäisi olla yleisiä, tieteellisiä ja relevantteja.
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<OHLQHQPHUNLWWlY\\V

Mittareiden pitäisi:
•
•
•
•

olla työympäristötekijöiden ja terveyden riippuvuuteen perustuvia,
olla suoraan riippuvaisia työympäristötekijöistä, jotka vaativat toimenpiteitä,
kyetä tunnistamaan muutoksia työoloissa ja terveysvaikutuksissa
kyetä tunnistamaan, jos organisaatio kykenee käyttämään ongelmanratkaisuketjua.

7LHWHHOOLQHQPHUNLWWlY\\V

Mittareiden pitäisi:
•

olla suoria, luotettavia ja valideja

•
•
•

perustua tunnettuun ja hyväksyttyyn tietoon
olla muuttumattomia rakenteiden muutoksissa
verrattavissa olevia ajan ja tilan suhteen.

.l\WWlMlQPHUNLWWlY\\V

Mittareiden pitäisi olla:
•
•
•

helposti ymmärrettäviä ja kaikkien osapuolten hyväksymiä
perustua tietoon, mikä on saatavissa, helposti kerättävissä ja kohtuuhintaista (kultainen sääntö: älä luo dataa osoittimia varten vaan luota tietoon
joka on relevanttia ja käyttökelpoista sille tasolle, missä se on kerätty)
ajoittaista, jolloin se sallii toiminnan ja päätöksenteon muutokset.

7HUYH\VVHXUDQWD
Terveysseurannan tulokset voivat palvella hallintajärjestelmien tehokkuuden
mittareita. Kuitenkin, terveysseuranta on täydentävää, mutta ei koskaan ehkäisytoimintaa korvaavaa toimintaa. Jatkuva tiedonsiirto, ryhmätyö ja tiedon vaihto
terveyshenkilöstön ja työhygieenikoiden välillä on olennaista työhygieenisten
vaarojen arvioimiseksi ja vaarojen ehkäisyjen ja torjuntaohjelmien seuraamiseksi.
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<PSlULVW|YDOYRQWD

Jatkuva tai ajoittainen mittaaminen auttaa havaitsemaan altistusmuutokset. Nämä voivat johtua esimerkiksi materiaalimuutoksista, onnettomuuksista, vuodoista, puutteista, murtumista jne. On sanottava, että hyvin tarkat ja kvantitatiiviset
analyysit eivät ole aina mahdollisia, eivät ainakaan rutiiniluontoisesti. Suoraan
osoittavat laitteet, kuten visualisointitekniikat (PIMEX, pölylamput yms.) ovat
laajalti sovellettuja tässä suhteessa (ks. luku 2).

5LVNLQKDOOLQWDW\|SDLNRLOOD
Euroopan Unionin direktiivien ja muiden normien keskeinen arviointiperuste on
riskitarkastelu, joka käsittää työpaikalla olevien riskien tunnistamisen, arvioinnin
ja hallinnan. Sosiaali-. ja terveysministeriön Työsuojeluosaston toimesta on
koottu ja muokattu suomalaista riskinarvioinnin käsitteistöä ja erityisesti riskien
arviointia työssä (Pääkkönen ja Rantanen 2003, Ala-Risku 1996, Murtonen 2003,
Kemialliset tekijät - Toimenpiteet työpaikalla, Riskien arviointi 2003).

Euroopan Unionin puitedirektiivi 89/391/EEC asettaa riskin arviointivaatimuksia.
Voimavaroja ei riitä välittömästi suunnattavaksi kaikkiin kohteisiin. Siksi riskitekijöiden arviointi muodostaa luontevan perustan erilaisten arviointien ja skenaarioiden tekemiseksi (Työhallinnon strategiset skenaariot 1995). Tarkoituksena on
saada yhteismitallisia tunnuslukuja verrattaessa tapaturma- ja terveysriskejä sekä koettuja haittoja.

Riski käsitteenä on laajempi kuin vaara sisältäen erilaisia ei-toivottujen tapahtumien todennäköisyyksiä ja vakavuusarviointeja. Vaara tarkoittaa tekijää tai olosuhdetta, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman eli vaara tarkoittaa usein
henkilön terveyttä tai turvallisuutta uhkaavaa lähdettä, syytä tai aiheuttajaa (Riskin arviointi 2003). Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan mukaan voidaan myös
sanoa, että vaara aiheuttaa riskin. Riskin arviointi on prosessi, jossa arvioidaan
työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle työpaikalla ilmenevästä vaarasta aiheutuva riski. Riskianalyysi on osa riskien arviointia, ja se koostuu kohteen rajaarvojen määrittämisestä, vaarojen tunnistamisesta ja riskin suuruuden arvioimisesta. Riskianalyysiin tulisi tarvittaessa sisältyä erillisriskien ja kokonaisriskien
arviointi. Työhygieenisten tekijöiden arviointi on osa henkilöriskien arviointia.

Työpaikan tasolla työhygieeninen riskin arviointi lähtee haittatekijöiden merkittävyyden arvioimisesta. Sen jälkeen tarkastellaan tavallisimmin ammattitautiriskiä,

74

sille altistuvia työntekijöitä, teknistä torjuntaa ja henkilönsuojaimia. Näiden riskien
arvioimisessa työsuojelu- ja työterveyshenkilöstö on avainasemassa. Riskien
hallinnan tekninen asiantuntemus saattaa sitten edellyttää teknistä asiantuntemusta ja lisäksi suunnittelijoita tai ulkopuolisia asiantuntijoita. Erityisriskien osalta
koko riskien tunnistamisen, arvioimisen ja hallinnan ketju voidaan teettää ulkopuolisella asiantuntijalla.

Työhygieenisissä tarkasteluissa riskin arvioinnin perustana käytetään paljon kemiallisten tekijöiden osalta haitalliseksi tunnettuja pitoisuuksia (HTP).
Jos riskin arvioinnissa päädytään siihen, että haittatekijä aiheuttaa välittömän
terveysriskin eli riski on liiallinen, täytyy riskinhallinta toteuttaa heti ennen työn
jatkamista. Jos taas päädytään siihen, että riski on merkityksetön tai pieni, voidaan riskinarvioinnissa tilanne kirjata ja jättää asia entiselleen. Merkityksettömän
ja sietämättömän riskin välialueella oltaessa riskinhallintaa täytyy lähteä toteuttamaan, mutta hallinta voidaan sisällyttää toimintasuunnitelmiin, joissa erilaisten
tekijöiden aiheuttamia riskejä asetetaan tärkeysjärjestykseen ja toimenpidejärjestys päätetään vasta tämän työn jälkeen.

Työhygienian kannalta riskien lajeja ovat mm. vaaratekijöistä johtuvat tapaturman tai kuoleman vaaraa, ammattitauteja ja sairastumista aiheuttavat sekä ärsyttävyyttä, häiritsevyyttä tai epäviihtyvyyttä aiheuttavat vaikutukset. Kansallisesti
riskien arvioinnin kannalta joudutaan tällöin tekemään laskelmia ja selvityksiä riskin todennäköisyydestä (hyvin epätodennäköinen, epätodennäköinen tai todennäköinen) ja seurauksista (lievästi haitallinen, haitallinen tai erittäin haitallinen).
Näiden muuttujien arvioinnin perusteella voidaan pohtia onko riski merkityksetön,
kohtalainen vai sietämätön. Tavallisimmin työhygieniassa tarkastellaan kuitenkin
ammattitautiriskiä, sairastumisriskiä, koettua riskiä tai jopa ärsyttävyyttä/epäviihtyisyyttä riskinä. Jotta voitaisiin arvioida henkilöiden riskin suuruutta,
joudutaan pohtimaan sairastumistodennäköisyyttä. Epidemiologisesti keskeinen
käsite on sairastuneiden osuus väestössä, jolloin väestössä esiintyvä sairaiden
lukumäärä jaettuna jollakin väestömäärällä antaa vallitsevuuden eli prevalenssin
(PR) (Hernberg 1987).

Sairauden ilmaantuvuudella taas tarkoitetaan henkilöiden siirtymistä terveistä
sairaiden väestönosaan, jolloin tapaustiheys (ID) ilmaisee uusien tapausten lukumäärää väestössä esimerkiksi vuodessa (Hernberg 1987). Matemaattisesti ID
voidaan ilmaista tiettynä ajanjaksona sairastuneiden lukumäärä jaettuna kyseisen väestön tai altistuneiden joukon määränä samana ajanjaksona seurantajakson aikana (Hernberg 1987).

Edellä esitetyt kuoleman, ammattitaudin ja syövän riskit ovat objektiivisia ja yksikäsitteisiä vaaroja. Esimerkiksi työministeriön työolojen kuvauksessa pohditaan
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kuitenkin myös erilaisten henkilöryhmien kokemia haittoja tai riskejä (Työolojen
kuvaus 1994). Riskin, vaaran tai haitan kokeminen ei välttämättä ole kuvattavissa vallitsevuuteen tai suhteelliseen riskiin liittyvillä luvuilla. Pelättyjen ja vakavien
riskien osuus kohoaa yleensä tavanomaisten riskien kustannuksella, vaikka näihin saattaa liittyä objektiivisesti suurempi todennäköisyys tai suurempi haitta.

Seuraavassa on taulukkona 4.2 englantilaisen standardin BS8800 mukainen riskien arvioinnin luokittelu.
7DXOXNNR
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Riskin arviointi voi tarpeesta ja tekijästä riippuen olla hyvin monitasoista. Yksinkertaisimmillaan se on liikkumista työpaikalla ja erilaisten riskimahdollisuuksien
pohtimista kaiken sen kokemuksen avulla, mitä kartoituksen tekijällä tai tekijöillä
on. Seuraava taso on työterveyshuollon tai työsuojeluhenkilöstön tekemä työpaikkakäynti, jonka teemana on riskikartoitus. Seuraava taso voi myös olla yrityksen tai ulkopuolisen tekemä systemaattinen riskin arviointi, joka kohdistuu
tiettyyn osa-alueeseen. Ensin mainittujen selvitysten tavoitteena on saada kokonaiskuva esiintyvistä riskeistä ja niiden ominaisuuksista. Tämäntyyppistä riskikartoitusta voidaan tehdä esimerkiksi jatkossa esitettävän yksinkertaisen riskikartoituksen avulla.
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<NVLQNHUWDLQHQULVNLNDUWRLWXV
Riskin arviointi on käytännössä huolellinen selvitys siitä, mikä työpaikalla voi aiheuttaa vaaraa henkilöille, jotta voidaan arvioida ovatko varotoimenpiteet riittävät
vai pitäisikö tehdä enemmän vaarojen välttämiseksi. Tavoitteena on, ettei kukaan
loukkaannu eikä sairastu. Onnettomuudet ja sairaudet voivat tuhota elämää, voivat vaikeuttaa liiketoimintaa, vaurioittaa koneita ja laitteita, lisätä vakuutusmaksuja tai laiminlyönneistä voi joutua oikeuteen. Työsuojelulainsäädännön perusteella työnantajan on oltava selvillä työpaikan riskeistä ja työntekijöiden altistumisesta.
Riskin merkittävyys on tärkein pohdittava asia eli käytännössä pitäisi selvittää
onko riski merkittävä vai pieni. Tämä pohdinta vaihtelee huomattavasti sen mukaan, millaisesta ympäristöstä ja työstä on kysymys. Seuraavassa esitettävä
englantilaisen HSEn malli on mahdollisimman yksinkertainen. Sitä voidaan tarvittaessa täydentää esimerkiksi työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön, viranomaisten tai asiantuntijoiden tekemillä tarkemmilla selvityksillä. Mahdollisimman
yksinkertaisen mallin etuna on kuitenkin se, ettei kokonaisuus huku yksityiskohtien tarkasteluun.
Englantilainen turvallisuus- ja terveysalan järjestö HSE on rakentanut työpaikkojen riskin arvioimiseksi viisiportaisen (Five Step) ohjelman (Health and Safety,
Executive, 1998) :
1.
2.
3.
4.
5.

tarkastele vaaroja
selvitä kuka voi vahingoittua ja miten
arvioi riskit ja selvitä, ovatko olemassaolevat varotoimenpiteet riittävät vai pitäisikö varotoimia parantaa
dokumentoi havainnot
tee arvioinneista koonti ja palaa uudelleen asiaan kun olosuhteet
muuttuvat

Älä tee asioista liian monimutkaisia. Useilla työpaikoilla vakavat vaarat ovat harvinaisia ja yksinkertaisia. Jos tunnistat vaarat, arvioi, ovatko varotoimenpiteet
riittävät. Terve järki riittää sellaisten asioiden arvioimiseksi, jotka voidaan aistein
havaita.
Kohta 1. Tarkastele vaaroja. Liiku työpaikalla ja katsele, voiko siellä olla jotain
haitallista. Keskity merkittäviin asioihin, jotka voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa tai
olla haitaksi useille ihmisille. Kysele työpaikan ihmisiltä, mitä mieltä he ovat vaaroista. Heillä saattaa olla tietoa sellaisista asioista, jotka eivät ole ilmeisiä. Koneiden ja prosessien valmistajien ohjeet, laatujärjestelmän menetelmäohjeet, ilmanvaihtopiirustukset, tai muut dokumentit voivat auttaa vaarojen paikallistamisessa
ja asettaa vaarat oikeaan suhteeseen. Tapaturmatilastot tai sairaspoissaolot
saattavat myös antaa viitteitä vaaroista.
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Kohta 2. Selvitä, kuka voi vahingoittua ja miten. Älä unohda nuoria työntekijöitä,
uusia työntekijöitä, vammaisia, raskaana olevia naisia, siistijöitä, vierailijoita,
kunnossapitohenkilökuntaa, toimistoväkeä tai yksintyöskentelijöitä.
Kohta 3. Arvioi riskit ja varotoimenpiteet. Arvioi miten todennäköistä on, että kukin havaitsemasi vaara voisi aiheuttaa harmia. Tämä ratkaisee, pitääkö riskiä
pienentää vai ei. Vaikka kaikki varotoimenpiteet on tehty, pieni riski aina jää jäljelle. Pohdittavaksi jää, onko jäljelle jäänyt riski liian suuri, hyväksyttävä vai vähäinen. Näiden asioiden arvioimiseksi voidaan tarkastella työsuojelulainsäädännön tavoitteita (työsuojelutarkastaja on tässä hyvä asiantuntija) tai vallitsevaa
käytäntöä muilla saman alan työpaikoilla. Jos huomataan, että jotain on tehtävä,
asia kirjataan toimintaluetteloon ja toimintaluettelon valmistuttua koko työpaikalta, toimenpiteet pannaan tärkeysjärjestykseen. Toimenpiteitä arvioitaessa voidaan miettiä, voidaanko vaarasta päästä kokonaan eroon vain voidaanko vaaraa
hallita. Vaaran hallitsemiseksi yritetään vähemmän riskialtista vaihtoehtoa, ehkäistään pääsy vaaran alueelle, muutetaan työtä niin, että altistuminen vähenee,
ehdotetaan lisäkoulutusta tai opastusta tai suositellaan henkilökohtaisia suojaimia. Terveyden ja turvallisuuden lisääminen ei välttämättä maksa paljoa.
Kohta 4. Kirjaa havaintosi. Kirjaa tärkeimmät vaarat ja johtopäätökset niiden perusteella. Kerro havainnoistasi työpaikalla tai tee raportti muiden käyttöön. Kirjaamisen pitää olla sopiva ja riittävä - täydellinen on liian vaikeaa. Varmistaudu,
että tarkastelu on ollut kunnollinen, olet selvittänyt keihin vaarat kohdistuvat, olet
tarkastellut kaikkia merkittäviä vaaroja sekä että, varotoimenpiteet ovat järkeviä
ja jäljelle jääneet riskit pieniä. Säilytä havaintosi myöhempää käyttöä varten.
Työsuojelutarkastaja voi sitä kysyä tai sitä voidaan tarvita uutta suunniteltaessa.
Myös mahdollisten onnettomuuksien tai sairastumisten yhteydessä voidaan tarkistaa, onko riskejä arvioitu. Havaintojen yhteydessä ei kannata kirjata sitä, mikä
on jo olemassa mm. varomääräyksissä, koneen ohjeissa yms. - voit vain viitata
niihin.
Kohta 5. Arviointien koonti ja uudelleentarkastelu. On hyödyllistä tarkastella arviointeja esimerkiksi vuosittain vaikkapa työsuojelukokousten yhteydessä. Kannattaa kirjata seuraavan tarkastelun päivämäärä havaintoihin. Työpaikan koneiden, aineiden tai prosessien muuttuessa arviointia voidaan tehdä uudelleen.
Edellä esitelty viiden kohdan ohjelma voi esimerkiksi olla taulukon 4.6 mukainen.
9LLGHQNRKGDQRKMHOPD +6(
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HSE on myös rakentanut täydellisemmän mallin vaarallisten aineiden hallitsemiseksi (HSE, misc 1998). Oppaan kohteina ovat tavaran toimittajat, kauppaa käyvät, ammattiliitot sekä terveys- ja turvallisuusalan edustajat ja ammattilaiset. Arvioinnin ideana on määritellä pölyn terveyshaitta, määritellä pölyisyys ja käyttömäärä. Näiden perusteella päädytään arvioimaan torjuntaa: yleisilmanvaihtoa,
teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kotelointimahdollisuuksia tai erityistoimenpiteitä.
Terveyshaitta määritellään vaarattomana, häiritsevänä, toksisena, tai hyvin toksisena. Samoin arviointeihin vaikuttavat iho- ja silmäriskit. Pölyisyys jaotellaan
matalaan (mm. pelletit), kohtalaiseen (kiteinen, granuloitu) tai korkeaan (hienot
jauheet, mm. sementti, liitupöly). Käyttömäärä luokitellaan pieneen (grammat),
keskimääräiseen (kilogrammat) tai suureen (tonneittain). Raportin liitteenä esitellään tavanomaisia kemiallisten haittatekijöiden torjuntakeinoja.
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Pölylle altistumisen tekijät voidaan yleensä jakaa seuraaviin luokkiin:
•
•
•
•
•

aine,
prosessi
tekniikan toteutus eli insinööritaito
inhimilliset tekijät ja
hallinnolliset tekijät.

Koska tekijät vaikuttavat toisiinsa, tulee niitä kaikkia tarkastella ja huomioida tekijöiden vaikuttaminen toisiinsa. Ei ole kannattavaa hankkia kalliita laitteita tai
muutoksia prosessissa, jos henkilökunta ei ole riittävästi koulutettu muutoksen
edellyttämällä tavalla. Usein tämä tulee esiin ilmastointilaitosten hankinnan yhteydessä. Laitteiden hankinta, asennus ja lopputarkastus vaatii ammattitaitoa.
Henkilökunnan tulee olla motivoitunutta seuraamaan laitteiston toimintaa ja
huoltoa sekä käyttämään sitä asiaankuuluvalla tavalla. Kuvassa 5-1 on esitetty
muutamia työperäiseen altistumiseen vaikuttavia tekijöitä.
Pöly ei myöskään ole ainoa vaara työpaikalla. Kaikki muutkin riskit ja myös ergonomiset sekä käyttömukavuuteen liittyvät tekijät on hallittava. Tässä kappaleessa on käsitelty pölylähteiden hallintaa esimerkkien valossa. Ne antavat kuvan pölynlähteiden hallinnan perustyypeistä. Ne voivat toimia virikkeinä havaita
samanrakenteisia ratkaisuja myös muissa töissä ja toimialoilla.
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Aineen poistaminen
3URVHVVL0HQHWHOPl
Korvaaminen tai vähentäminen
Muodon muutos
Märät menetelmät
Uuden prosessin suunnittelu
3URVHVVLWHNQLLNND
Prosessin modifiointi
Materiaalin käsittely (mekaaninen)
Eristäminen
Paikallispoistot
Yleisilmanvaihto (sekoittava, syrjäyttävä)
Materiaalin käsittely (manuaalinen)
+HQNLO|NXQWD
Työpaikan siivous
Epäpuhtauden leviämisen estäminen
Henkilönsuojaimet (ohjelma)
+DOOLQWRMRKWR
Työkäytännöt ja opastus
Rajatut työalueet ja työt
Työajan rajaus
Työntekijöiden lukumäärän rajoittaminen
Puhdistus
Henkilökohtainen hygienia
Tiedotus, ohjeet, opastus
.XYD

(VLPHUNNHMlULVNLQKDOOLQQDVWD
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0\UN\OOLVHQS|O\QWDLDLQHHQHOLPLQRLQWL
Eliminointi merkitsee yleisesti prosessin tai teknologian muuttamista. Usein
muutos on tehty lähinnä teknisistä lähtökohdista. Seuraavassa on esimerkkejä
hyvin tunnetuista terveysperusteisista muutoksista
• kadmiumvapaiden juotteiden käyttöönotto
• asbestia korvaavat tuotteet
• torjunta-aineiden käytöstä tuholaisten luonnollisten vihollisten käyttöön
• sähkötrukkien käyttö sisätiloissa.
Terveydelle vaarallisten kemikaalien kunnolliset käyttöturvallisuustiedot luovat
pitävän pohjan vaaraa tuottavan kemikaalin eliminoinnille. Käytännössä on usein
ollut niin, että eräiden terveydelle vaarallisten aineiden kieltäminen tiettyyn käyttötarkoitukseen tai kokonaan on ollut tarpeen, ennen kuin aineen poistaminen
käytöstä on edennyt. YK ja EU ovat laatineet listoja kielletystä aineista maataloudessa, teollisuudessa ja kuluttajatuotteissa.

.RUYDDPLQHQ DLQHPXRWR
Jos terveydelle vaarallisen aineen korvaaminen on mahdollista, se on yleensä
tehokkain tapa estää työ- ja ympäristöhaittojen syntyminen. Menetelmänä se on
muita torjuntatoimia, esim. ilmanvaihtoa tehokkaampi, jolla periaatteessa hallitaan seurauksia ja siirretään ongelma usein ulos ympäristöön. Vaikka ilmanvaihdon avulla poistettu aine otettaisiin talteen, laitteiston huolto ja jätteenkäsittely on
järjestettävä. Suojaimilla ratkaistu pölyongelma on tässä suhteessa samankaltainen. Silti joissakin tapauksissa ainoa tai jopa paras vaihtoehto.
Vaarallisen aineen korvaamisen mahdollisuus jää hämmästyttävän usein joko
kokonaan tutkimatta tai selvittäminen ohitetaan vailla asiantuntemusta. Korvaamista on viime vuosina tutkittu runsaasti ja kehitetty satoja tapoja korvata vaarallinen menetelmä tai kemikaali vaarattomammalla sekä kehitetty systemaattinen
tapa löytää hyviä ratkaisuja (Goldschmidt, 1993; Fiskov et al. 1996, HSE, 1994).
Se koostuu seitsemästä vaiheesta, joita tarkastellaan saman aikaisesti huomioiden tekijöiden vaikutukset toisiinsa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ongelman tunnistaminen ja määrittely (identifiointi)
vaihtoehtojen listaaminen ja määrittely
vaihtoehtojen seurausten määrittely
vaihtoehtojen vertailu
päätöksen teko
toteutus ja käyttöönotto
tulosten arviointi.
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Esimerkkejä vaarallisen aineen korvaamisesta on kirjallisuudessa satoja. Erityisesti tanskalaiset ovat kehittäneet tätä aluetta. Seuraavassa on muutamia pölyntorjunta esimerkkejä
•
•
•
•
•
•

lyijyttömän lasin käyttö keraamisessa teollisuudessa
titaanidioksidin ja sinkkioksidin käyttö väripigmentteinä lyijyn sijasta
kvartsia sisältämättömien muottijauheiden ja kaavausaineiden käyttö valimoissa
teräskatkon käyttö hiekkapuhalluksessa kvartsihiekan sijasta
synteettiset hionta-aineet (esim. alumiinioksidi, piikarbidi) hiekkakiven
asemasta ja
piimaan korvaaminen tarttumisen estojauheena.

9DURLWXNVHQVDQRMD
Kun terveydelle vaarallista pölyä tai muuta ainetta verrataan aiemmin käytettyyn,
kaikkia riskitekijöitä tulee yhtä aikaa tarkastella ja ottaa huomioon. Tulenarkuus
on asia, jota ei sovi unohtaa verrattaessa eri vaihtoehtoja toisiinsa. Myös tekniset
ominaisuudet saattavat olla ratkaisevia tai edellyttää muutoksia. Esimerkiksi
alumiinioksidin käytöllä on etunsa terveyshaittojen torjunnan näkökulmasta,
mutta sen aiheuttamat korroosio-ongelmat tulee ottaa huomioon teknisiä yksityiskohtia suunniteltaessa.
Pölyjen tai aineiden haitallisuuden vertaaminen edellyttää monipuolista asiantuntemusta. Prosessin yksityiskohdat on tunnettava ja tieto tuttujenkin pölyjen
(mm. puupöly, kvartsipöly, keraamiset kuidut) haitallisuudesta voi muuttua muutamassa vuodessa melkoisesti. Lisäksi tulee huomioida aineen pölyisyys, hiukkaskokojakauma sekä palo- ja räjähdysvaara. Mikään pöly ei ole vaaratonta, joten pölyn torjunnan tulee aina olla tehokasta pölyn laadusta riippumatta.
Asiantuntemuksen tarvetta ja ongelman monipuolista tarkastelua valaisee plasmaleikkauksessa muutama vuosi sitten tapahtunut onnettomuus, jossa yksi henkilö kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti. Plasmaleikkaus tapahtui veden pinnan
alla, jolloin vapautuva huuru sidottiin veteen. Koneen oltua käyttämättä viikkokausia, leikkauspöydän alla olevaan ilmatilaan muodostui räjähtävä kaasuseos.
Pöydän kanteen aiottiin leikata hitsauspillillä reikä kannen alle kertyneen lietteen
poistamiseksi, jolloin syttynyt kaasu ei päässyt purkautumaan pöydän vedenpinnan alapuolella olevien reunojen alta aiheuttaen kohtalokkaan räjähdyksen.
Hyvän korvaavan aineen ominaisuuksia ovat
•
•
•
•

aineen tulee olla hyvin tunnettu ja jokseenkin haitaton terveydelle
sen mahdollisesti aiheuttaman haitan tulee olla helpommin hallittavissa
teknisesti hyvä tai ainakin käyttökelpoinen
sen tuomat seuraamukset ovat taloudellisesti toivottuja tai ainakin siedettäviä.
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.YDUWVLKLHNDQNl\WW|KLHNNDSXKDOOXNVHVVD
Kvartsihiekan käyttö puhallusmateriaalina on kielletty tai rajoitettu useissa maissa. Suomessa sen käyttö edellyttää tehokkaita suojautumistoimia ja seurantaa.
Kvartsihiekan korvaavista puhallusmateriaaleista ovat USA:n Työterveyslaitoksen NIOSH:n asiantuntijat laatineet terveysperustaisen listan. Esimerkkeinä
käytetyistä puhallusaineista ovat teräskatko- tai haulit, alumiinioksidi, lasimurska
ja hematiitti. Myös hyvin pehmeitä puhallusaineita kuten lasi- tai muovihelmiä,
natriumbikarbonaattia ja tärkkelystä käytetään.
Puhallettava aine käytetään usein moneen kertaan kustannusten säästämiseksi.
Esimerkiksi teräskatko saatetaan käyttää 100 – 500:aan kertaan. Tällöin hiukkaskoko muuttuu koko ajan pienemmäksi ja sekaan saattaa keräytyä epäpuhtauksia hiottavasta materiaalista, jota tulee seurata, jos altistuminen on mahdollista. Joissakin tapauksissa teräskatko saattaa sisältää arseenia, mikä kannatta
tutkia etukäteen ellei ole mainittu tuoteselosteessa.
)\VLNDDOLQHQRORPXRWR
Vaikka kemikaalin fysikaalinen olomuoto ei yleensä vaikuta sen myrkyllisyyteen,
sillä voi olla olennainen merkitys estettäessä aineen joutuminen elimistöön. Keinoja, joilla vähennetään raaka-aineen tai puolivalmisteen vaarallisuutta on monia, joista muutamia esimerkkejä:
•
•
•
•
•

Pölyävät jauheet puristetaan hiutaleiksi tai tableteiksi.
Pölyävät jauheet lietetään tai käytetään pastoina.
Jauhemaiset kemikaalit liuotetaan valmiiksi ja annostellaan pumpun avulla.
Pölyävät jauheet pakataan etukäteen annospakkauksiin.
Erikoistiilet hankitaan monimuotoisina niin, että työpaikalla tapahtuva
muotoilu jää pois.

Kyseiset muutokset raaka-aineissa ja välituotteissa voidaan helpostikin toteuttaa,
kunhan ne otetaan huomioon jo niitä hankittaessa. Pölyämisen torjuntakeinona
pölyämättömyyskäsittelyn kustannusta aineen ostovaiheessa tulee verrata pölyävän materiaalin hintaan sekä hallintaan tai hallitsematta jättämisen kustannuksiin ja seurauksiin.

3URVHVVLQMDODLWWHLVWRQPXXQWHOX
Korvaamisena voidaan periaatteessa pitää myös prosessien ja laitteiston muuttamista niin, että pölyä ei synny tai se on hallittavissa. Tämä voi tapahtua pienentämällä pölyä muodostavan prosessin nopeutta silloin, kun kyseinen vaihe ei
ole kriittinen koko tuotannon kannalta.
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Myös erilaisten kansien järkevällä käytöllä voi olla huomattavat vaikutukset. Toinen tehokas tapa on lyhentää pölyävän materiaalin putoamismatkaa tai poistaa
se kokonaan. Näin vaikutetaan sekä pölyn syntymiseen että leviämiseen.

/DLWWHLGHQKXROWR
Laitteiden hyvä huolto-ohjelma sisältää
•
•
•
•

laitteiston säännöllisen tarkastamisen ja henkilökunnan kouluttamisen siihen,
toiminnan ja sen puutteiden kirjaamisen,
säännölliset huollot ja säädöt sekä
havaittujen vuotojen ja muiden poikkeavuuksien välittömän korjaamisen.

Suomessakin yleistynyt tapa sitoa laatujärjestelmällä yhteen tuotteen laatu, työolot ja laitteiden kunnossapito johtaa yleensä aiempaa parempiin toimintatapoihin
ja myös pölyntorjunnan hallintaan. Aiheesta on runsaasti kotimaista kirjallisuutta,
standardeja ja käytännön toteutusesimerkkejä.

.RVWXWXV
Yksi vaikuttava tekijä on, että pienet hiukkaset kiinnittyvät toisiinsa kosteuden
vaikutuksesta muodostaen suurempia hiukkasia, jotka menettävät näin kykynsä
leijua ilmassa. Tämän vuoksi kostutus pitää kohdistaa pölyn syntymispisteeseen,
esim. porauksessa, ennen kuin se on ehtinyt levitä ympäröivään ilmaan. Parhaiten tämä saadaan aikaan juoksuttamalla leikkaavaa tai työstävää terää pitkin
työstettävän materiaalin pinnalle. Tällaisia poria ja kivivasaroita on runsaasti
kaupan. Kostutusta voidaan tehostaa käyttämällä erilaisia kostutusaineita tai
käyttää muita aineita esimerkiksi öljyjä vähentämään pölyisyyttä. Mineraalivillojen
pölyisyyttä vähennetään merkittävästi lisäämällä valmistusvaiheessa öljyä vähentämään kuitujen irtoamista erilaisten käsittelyjen yhteydessä.
Huolimatta kostutuksen yleisestä tehokkuudesta kiven ja kallion työstössä, on
asia tarpeen varmistaa mittaamalla työilman pölypitoisuus. On lukuisia yksityiskohtia (veden virtaus, poraussuunta, jne.), jotka voivat viedä tehon kyseiseltä
torjuntatoimelta. Yllättäviä sekundäärisiä pölylähteitä voi muodostua veden haihduttua pois. On myös tarpeen huomioida suhteellisen kosteuden lisäävän lämpökuormaa kuumissa olosuhteissa, ja toisaalta se lisää lämmityskustannuksia kylmissä olosuhteissa.
Kostutettaessa kalliota tulee kastella koko kallion pinta-ala. Myös ajalla on merkitystä, ja kestääkin melko kauan ennen kuin suurin kostutusteho on saavutettu.
Taulukossa 5.1 on esimerkkejä kokeellisista tuloksista (Knight 1980), joissa kuusi
erilaista 1 kg:n koelaatta ulottuvuudeltaan 4 cm:iin asti kasteltiin vedellä, jonka
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jälkeen niihin kohdistettiin murskaustesti 1 - 300 minuutin jälkeen. Tulokset
osoittavat, että kivilaadulla on merkittävä rooli kostutuksen tehokkuuteen.
7DXOXNNR.LYLODDWXMHQS|O\QWXRWWRNRVWXWXNVHQMlONHHQ .QLJKW
0DWHULDDOL
Kivihiilen koksaus
Liuskekivi A
Liuskekivi B
Liuskekivi C

9HGHQOLVl\V
3|O\QOHYLlPLV 
PDVVD
$LNDPLQ $LNDPLQ
$LNDPLQ $LND
PLQ
10
93
87
79
70
2,5
66
21
11
9
2,5
65
24
21
10
2,5
40
28
24
15

Kostutus voi johtaa tukkeutumiseen ja karstanmuodostukseen, mikä täytyy huomioida laitteiden suunnittelussa ja huollossa. Kaivannaisteollisuudessa onkin
tehty paljon yrityksiä vähentää pölyisyyttä kostutuksen avulla, mutta epäonnistuneita yrityksiä on ollut paljon. Kostutusta suunniteltaessa on tarpeen harkita ainakin
• tekninen soveltuvuus, jossa huomioidaan prosessin muutokset ja mahdolliset
veden kanssa tapahtuvat kemialliset reaktiot sivutuotteineen,
• materiaalin ja pölyn kostumisominaisuudet,
• vaikutukset lämpökuormittumiseen ja energian kulutukseen,
• vuotojen, roiskeiden aiheuttamat ongelmat ja vaikutus siivoukseen ja
• pölyä sisältävän veden käsittely sen huomioiminen mahdollisena sekundäärisenä pölylähteenä.
9HVLVXPXQNl\WW|
Vettä on käytetty pölyhaittojen torjuntaan mm. kivenmurskausasemilla niin, että
pölyävä materiaali kastellaan vedellä ennen sen käsittelyä. Useinkaan materiaalia ei voida kastella, jolloin huomio on kiinnitettävä ilmaan vapautuneen pölyn
torjuntaan. Vesisumutusta käytetään yleisesti myös erilaisissa pölynerottimissa
(skrubberit, venturipesurit jne.) väliaineena erotusprosessissa. Pienemmät pölyhiukkaset tarttuvat suurempiin vesipisaroihin, jotka on helppo erottaa puhdistettavasta kaasuvirrasta. Vastaavaan periaatteeseen perustuu myös puhdistusvaikutus, joka saadaan aikaan suuntaamalla pölyn vapautumiskohtaan vesisumua,
jolloin vesisumuun tarttuneen pölyhiukkaset laskeutuvat vapautumiskohtansa läheisyyteen. Vesisumutuksella voidaan näin puhdistaa ilmaa avoimissa tiloissa
(esim. kaivoskäytävät, turpeen tai viljan vastaanotto-asemat).
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Vesisumutuksen toiminnan edellytyksenä on, että pölyhiukkaset saadaan ensin
tarttumaan vesipisaroihin eli vesipisarat pystyvät keräämään hiukkaset itseensä.
Vesipisaroiden keräystehokkuus riippuu mm. pisaran ja pölyhiukkasen koosta ja
pisaran ja hiukkasen välisestä nopeuserosta. Tehokkuus on sitä suurempi, mitä
suurempia kerättävät hiukkaset ovat. Koska vesisumutuksen pisarat ovat yleensä pieniä (n. 20 µm), on vesisumun tehollinen vaikutusetäisyys lyhyt, huomattavasti alle 0.1 m (Enbom ym. 1996). Tästä syystä vesisumun tehokas käyttö
edellyttää, että syntyvä pöly saadaan johdettua vesisumun purkautumiskohtaan.
Hiukkasten tarttumista vesisumuun voidaan tehostaa varaamalla vesisumu sähköisesti. Markkinoilla onkin kyseistä periaatetta käyttäviä sumutussuuttimia. Sumutussuuttimien tehokkuutta on tutkittu mm. kaivoskäytävien pölynpoistoon sekä
laboratoriokokein (Enbom ym. 1996). Tehdyissä kokeissa on havaittu, että vesisumun varaaminen tehostaa vesisumun pölynerotusvaikutusta. Varaajien
käyttöä harkittaessa tulee ottaa huomioon, että seurauksena voi olla sumutustilan seinämien likaantuminen. Vesisumun varaamisesta ole vastaavaa hyötyä ulkona tapahtuvien pölypäästöjen hallinnassa, koska ulkoilmassa ei saada syntymään avaruusvarausta. Käyttökohteeksi soveltuvat parhaiten suljetut kotelorakenteet (mm. kuljetinjärjestelmät).
Vesisumun tehokkuutta voidaan kuvata sen tuottaman puhtaan ilman määrällä
suhteessa käytettyyn vesimäärään. Tyypilliset arvot ovat pelkällä vesisumulla 4 8 m3 ilmaa vesilitraa kohden. Vastaava arvo käytettäessä varattua vesisumua on
10 - 14 m3 ilmaa vesilitraa kohden. Jos sumutussuutin asetetaan putkeen
(eräänlainen yksinkertainen pesuri), voidaan vesilitralla saada aikaan n. 13 m3
puhdasta ilmaa. Kokonaisen vesisumutukseen perustuvan puhdistusjärjestelmän
tehokkuus voidaan arvioida, kun tunnetaan ilmavirta, käytettävä vesimäärä ja
suuttimen puhtaan ilman tuotto. Jos järjestelmän sisällä ilma sekoittuu täydellisesti (pitoisuus on joka paikassa sama), on järjestelmän erotusaste 50 %, jos
sen läpi virtaava ilmavirta on sama kuin vesisuihkun puhtaan ilman tuotto.
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3g/<-(1.8/.(8780,6(1+$//,17$
Mikäli pölypäästöjä ei kyetä poistamaan tai vähentämään riittävästi, on estettävä
pölyjen leviäminen työilmaan. Tämä toteutetaan eristämällä tai koteloimalla pölyävä kohde sekä kohdeilmanvaihdon avulla.

(ULVWlPLQHQMDNRWHORLQWL
Epäpuhtauksien kulkeutumisen estämiseksi voidaan käyttää eristämistä, jolla
tarkoitetaan esteen sijoittamista työntekijän ja vaarallisen työvaiheen väliin.
Eristämistä voidaan käyttää joko päästölähteen tai työntekijöiden erottamiseen
(kuva 6.1).
Päästölähteen eristämisessä ilmaa pilaava laite tai työvaihe erotetaan esim. väliseinien avulla muusta työtilasta. Pitämällä likainen tila alipaineisena ympäröiviin
tiloihin nähden voidaan estää epäpuhtauksien kulkeutuminen muihin tiloihin.
Korvausilma suljettuun tilaan voidaan ottaa suoraan ulkoa tai ympäröivästä tilasta.
Työntekijän eristäminen puolestaan tarkoittaa esimerkiksi työntekijän sijoittamista
ilmanvaihdolla varustettuihin valvomoihin tai ohjaamoihin, joissa on lievä ylipaine
epäpuhtauksien sisäänpääsyn estämiseksi. Järjestelyä voidaan käyttää varsinkin
silloin epäpuhtauksia synnyttävät kohteet ovat vaikeasti hallittavia ja työntekijät
työskentelevät valtaosan ajastaan valvomossa tai ohjaamossa.

Ulkoilmapelti
Poistopuhallin

Ulkoilmapelti
Kiertoilmapelti
Suodatus
Jäähdytys
Lämmitys

HITSAUSROBOTTI

a)

.XYD

OHJAAMO

Tuloilmapuhallin

b)

D 3llVW|OlKWHHQHULVWlPLQHQ E 7\|QWHNLM|LGHQHULVWlPLQHQ
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Työkohteen väliaikaista eristämistä käytetään esimerkiksi rakennusten korjaustöissä. Tällöin on välttämätöntä eristää suurehkoja alueita väliaikaisilla seinämillä
jotta voidaan estää terveydelle vaarallisen tai haitallisen pölyn kuten asbestin tai
homeitiöiden leviäminen kohteen ulkopuolelle. Työskentelyalue pidetään alipaineisena puhaltimien avulla ja ulospuhallettava ilma suodatetaan tehokkailla
HEPA-luokan hiukkassuodattimilla. Kulku osastointiin ja sieltä pois tapahtuu sulkutunnelin kautta. Osastoinnin sisäpuolella pölyn muodostumista pyritään vähentämään mahdollisimman vähän pölyä tuottavien työmenetelmien avulla sekä
käyttämällä kohdepoistoa. Työntekijät käyttävät puhaltimella varustettuja hengityksensuojaimia ja työvaatetusta.
Kotelointia käytetään silloin kun jokin erityisen pölyävä prosessin osa tai laite
voidaan erottaa työtilasta osittain tai kokonaan erillisten rakennelmien avulla
tuotantoa vaikeuttamatta. Epäpuhtaudet poistetaan kotelointien sisältä kohdeilmanvaihdolla. Koteloinnin sisällä on alipaine muuhun tilaan nähden samalla kun
huolehditaan etteivät pitoisuudet nouse niin korkeiksi että se aiheuttaisi esimerkiksi palo- tai räjähdysvaaraa. Kotelointi on suositeltavaa aina kun se on mahdollista. Esimerkkinä voidaan mainita materiaalien siirtoihin käytettävien kuljettimien
kotelointi (kuva 6.2). Koteloinnin käyttöä saattaa estää työvaiheiden monimutkaistuminen, huollon hankaloituminen tai käyttökelpoisten tiiviiden rakenteiden
aikaansaaminen.

Pölynerotin
Kotelointi
Kuljetin

Siilo

.XYD

.XOMHWLQKLKQDQNRWHORLQWLPDWHULDDOLQSXGRWXVNRKGLVVD

Altistumisen torjunta kotelointien avulla on tehokasta. Täysin suljettuja järjestelmiä käytetään yleisesti prosesseissa joissa käsitellään myrkyllisiä aineita kuten
kemian teollisuudessa. Automatisoimalla tuotanto työt voidaan tehdä kaukoohjauksen avulla eikä työntekijöiden tarvitse olla pölyisellä alueella. Pienehköjä
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määriä myrkyllisiä aineita käsitellään usein kaapeissa, joihin voi työntää kädet
suojahihojen- ja käsineiden sisällä (glove-box).
Kotelointien säännöllinen tarkistus on välttämätöntä vuotojen tai muun tehokkuutta heikentävien syiden takia. Lisäksi huoltohenkilöstön tai muiden kotelointien sisälle menevien tulee suojautua hyvin välttääkseen suuren altistumisen.

.RKGHLOPDQYDLKWR
Teollisuustilojen ilmanvaihto muodostuu yleis- ja kohdeilmanvaihdosta. Yleisilmanvaihtoa käytetään lähinnä ilman lämpötilan ja kosteuden hallintaan sekä laimentamaan kohdepoistojen ohi päässeitä epäpuhtauksia. Epäpuhtauksien hallinnassa yleisilmanvaihdon mahdollisuudet rajoittuvat aina jo työilmaan päässeiden epäpuhtauksien laimentamiseen mikä johtaa usein kohtuuttoman suuriin ilmavirtoihin jos epäpuhtausmäärät ovat suuria. Lisäksi päästölähteiden läheisyyteen muodostuu paikallisesti korkeita epäpuhtauspitoisuuksia, joiden laimentaminen riittävän alhaiselle tasolle ei onnistu yleisilmanvaihdon avulla vaikka käytettäisiin suuriakin ilmavirtoja. Tämän vuoksi kohdeilmanvaihtoa kannattaa käyttää
aina kun päästölähteet ovat työilman laadun kannalta merkittäviä ja selkeästi
paikallistettavia.
Kohdeilmanvaihdolla on perinteisesti tarkoitettu kohdepoistoa, jolla pyritään
poistamaan epäpuhtaudet suoraan muodostumispaikaltaan ennen niiden leviämistä työpaikan ilmaan. Kohdepoistot vähentävät yleensä välittömästi työntekijöiden altistumista ja toisaalta pienentävät tilan yleisilmanvaihdon kuormitusta.
Kohdeilmanvaihdon avulla voidaan ottaa talteen raaka-aineita, suojata laitteistoja
ja tuotteita sekä vähentää tilojen siivoustarvetta.
Kohdeilmanvaihtoa on myös kohdepuhallus, jolla tarkoitetaan työilman laadun
parantamista paikallisesti suunnatun tuloilman jaon avulla. Kohdepuhallusta on
käytetty viime aikoina menestyksellisesti täydentämään ja tehostamaan kohdepoistojen toimintaa.
Kohdepoiston avulla luodaan hallittu, imuaukkoon suuntautuva ilmavirtaus epäpuhtauslähteen läheisyyteen. Mikäli imun aikaansaama virtaus on riittävä, liikkuvat vapautuvat epäpuhtaudet ilmavirtausten mukana kohdepoistoon. Epäpuhtauslähteen lähellä olevaa imuaukkoa kutsutaan huuvaksi. Jos huuva sulkee
epäpuhtauslähteen kokonaan sisäänsä, puhutaan koteloinnista. Tyypillisen kohdepoistojärjestelmän osat ovat (kuva 6.3)
• LPXKXXYDWDLNRWHORLQWL, joka ympäröi epäpuhtauslähteen kokonaan tai osittain
• NDQDYLVWR epäpuhtauksien kuljettamiseksi
• SXKGLVWXVODLWH joka suodattaa ulospuhallettavan ilman
• SXKDOOLQ joka kehittää tarvittavan ilmavirran.
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Tuloilma

Puhallin
Puhdistuslaite
Kanavisto

Huuva

.XYD

Kotelointi

.RKGHSRLVWRMlUMHVWHOPlQSHULDDWH

,OPDYLUWDXNVHQSHULDDWWHLWD
Puhalluksen ja imun virtaukset poikkeavat merkittävästi toisistaan. Puhallussuihkussa turbulenttinen leikkausjännitys vaikuttaa virtauksen kulkuun tempaamalla
mukaan ympäröivää ilmaa, jolloin suihku leviää ja sen nopeus hidastuu. Imu on
puolestaan lähes kitkatonta virtausta jossa leikkausjännitysten vaikutus on merkityksetöntä. Puhalluksen ulottuvuus on huomattavasti suurempi kuin imun. Tätä
havainnollistaa kuva 6.4. Ilmasuihkun nopeus pienenee kymmenesosaan vasta
40 - 60 halkaisijan mitan etäisyydellä puhallusaukosta. Virtausaukon nopeus sen
sijaan laskee yhtä pieneksi jo noin halkaisijanmitan päässä imuaukosta. Tämä
johtuu siitä että imulta puuttuu puhalluksen kaltainen päävirtaussuunta sillä kohdepoisto imee ilmaa imuaukkoon tasaisesti joka puolelta. Lyhyen vaikutusetäisyytensä vuoksi kohdepoiston on sijaittava niin lähellä epäpuhtauslähdettä kuin
mahdollista.
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PUHALLUS
40...60D
D
10 m/s
1 m/s

10 m/s

D

1 m/s

D

IMU

.XYD

3XKDOOXVVXLKNXQYDLNXWXVHWlLV\\VRQKXRPDWWDYDVWLVXXUHPSLNXLQ
LPXQ.XYDQWDVDQRSHXVNl\ULOOlRQLOPDQQRSHXVDXNRQ
QRSHXGHVWD

.RKGHSRLVWRMlUMHVWHOPlW
.HVNLWHWW\MD\NVLWWlLQHQMlUMHVWHOPl
Jos on hallittava useita pölyäviä työvaiheita samanaikaisesti, voidaan kohdepoisto
järjestää yhdistämällä toisiaan lähellä olevat kohdepoistolaitteet samaan poistokanavaan keskitetyksi järjestelmäksi. Toinen vaihtoehto on yksittäisjärjestelmä,
missä kukin kohdepoisto on varustettu omalla puhaltimella ja suodatinlaitteistolla.
Näiden välimuoto on ryhmitelty poisto, jossa toisiaan lähellä olevat kohdepoistot
on yhdistetty samalle puhaltimelle, kuva 6.5.
Keskitetyssä järjestelmässä on oleellista, että kukin huuva imee suunnitellun ilmavirran toimiakseen tehokkaasti. Kun kaikki kohdepoistot järjestelmässä toimivat optimaalisesti, on järjestelmä tasapainotettu. Tällaisessa järjestelmässä on
kunkin haaran kohdepoistohuuvan ja kanaviston painehäviön oltava sellaisia,
että ne kanavien yhtymäkohdassa ovat yhtäsuuret. Kanaviston suunnittelusta on
annettu ohjeita kirjallisuudessa (Burgess, 1989; ACGIH, 1998). Kun keskitettyyn
järjestelmään lisätään tai jos siitä poistetaan jokin kohdepoisto, voi seurauksena
olla epätasapaino. Tällöin yksi tai useampi huuva ei toimi enää toivotulla tavalla
jolloin seurauksena voi olla työntekijöiden kohonnut altistuminen.
Keskitetty järjestelmä on edullisin ja sen huolto on helppoa mutta sen mitoitus ja
tasapainotus on työlästä. Yksittäisjärjestelmä on joustavampi mutta sen hankintaja huoltokustannukset ovat korkeammat.
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.RUNHDMDPDWDODSDLQHMlUMHVWHOPlW
Kohdepoistojärjestelmät ovat joko matala- tai korkeapaineisia, mikä viittaa puhaltimen aikaansaamaan alipaineeseen. Korkeapainejärjestelmissä puhaltimien alipaine on luokkaa 10 - 30 kPa kun matalapainejärjestelmissä se on alle 5 kPa.
Tunnusomaista korkeapainejärjestelmille ovat suuret kanavanopeudet ja pienet
kanavakoot. Korkeapainejärjestelmää käytetään esim. käsityökoneisiin liitettävien
kohdepoistojen yhteydessä jolloin on oleellista että imuletkut ovat mahdollisimman
pieniä ja keveitä. Käsityökoneisiin liitettäviä kohdepoistoja on kehitetty mm. hiontakoneille, pistosahoille ja poravasaroille (Viiki, 1986). Korkeapainejärjestelmiin
voidaan liittää myös siivousjärjestelmä. Matalapainejärjestelmät ovat tarkoituksenmukaisia etenkin suuria ilmavirtoja edellyttävissä kohteissa.
,PXKXXYLHQOXRNLWWHOX
Huuvat voidaan luokitella usealla eri tavalla. Eräs tapa luokitella on seuraava (kuva 6.6):
•
•
•

•

koteloinnit, jotka ympäröivät epäpuhtauslähteen kokonaan tai osittain
(ulkopuoliset) huuvat, jotka sijaitsevat jonkin matkan päässä epäpuhtauslähteestä
puhalluksella tehostetut kohdepoistot. Näitä ovat puhallus-poistoratkaisut
joissa puhallussuihku on suunnattu imuaukkoa kohden sekä Aaberg huuvat,
joissa imuaukosta kohtisuoraan poispäin suunnattua puhallussuihkua käytetään tehostamaan imua ja estämään puhtaan ilman imeminen imuaukon takaa
vastaanottohuuvat, jotka on sijoitettu siten että ne hyödyntävät epäpuhtauksien lähtösuuntia.
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+XXYLHQOXRNLWWHOX

Imuhuuva on ratkaiseva osa kohdepoiston toiminnalle ja sen asianmukainen mitoittaminen on välttämätöntä kohdepoiston toimivuudelle. Huuvat vaihtelevat kokonsa puolesta pienistä juotoskolvien poistoimuista suuriin kammioihin ja ne voidaan sijoittaa epäpuhtauslähteen ala- tai yläpuolelle tai sivuille. Huuvan tyyppi ja
poistoilmavirta riippuvat laitteiston rakenteesta ja epäpuhtauslähteen ominaisuuksista kuten epäpuhtauden vapautumisnopeudesta ja -suunnasta. Huuvan
mitoitukseen vaikuttavat lisäksi työtilan olosuhteet kuten ilmavirtaukset, työntekijän sijainti, käytettävissä oleva tila ja muut läheisyydessä olevat operaatiot. Tehokkain on huuva joka ympäröi lähteen täysin. Mitä paremmin lähde on koteloitu,
sitä pienempi poistoilmavirta tarvitaan epäpuhtauksien hallitsemiseksi. Suunnitteluohjeena voidaankin pitää, että kohde ympäröidään seinämillä niin hyvin kuin
se on työskentelyä häiritsemättä mahdollista. Suunnittelussa tulisi harkita myös
ovien tai luukkujen käyttöä. Ovet ovat kiinni ja ne avataan vain puhdistusta tai
prosessiin pääsyä varten.
Imun vaikutusetäisyyttä voidaan lisätä jonkin verran käyttämällä laippoja imuaukon ympärillä. Laipat vähentävät ilman imemistä imuaukon takaa, jossa ilma on
yleensä puhdasta. Laipan leveyden V tulee olla vähintään

V

 $

missä $ on imuaukon otsapinta-ala (kuva 6.7).

(1)
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7\|QWHNLMlQYDLNXWXVYLUWDXNVLLQ
Työntekijän ollessa yhdensuuntaisvirtauksessa voi työntekijän katvealueelle
muodostua takaisinvirtausta, joka kuljettaa epäpuhtauksia hengitysvyöhykkeelle.
Tämä on ongelma kammiotyyppisissä kohdepoistoratkaisuissa (esim. maalauskaapeissa) joissa imu on kammion toisessa päässä ja ilman virtaus on yhdensuuntaista kammion sisällä Takaisinvirtauksen mukana kulkeutuu epäpuhtauksia
työntekijän hengitysvyöhykkeelle. Hengitysvyöhykkeen epäpuhtaus-pitoisuutta
voidaan alentaa jos työntekijä on sivuttain ilman päävirtaussuuntaan nähden.
Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista, jolloin altistumista voidaan vähentää
puhaltamalla ilmaa alaspäin työntekijän yläpuolelle sijoitetusta piennopeusilmanjakoelimestä (kuva 6.8). Työilman epäpuhtauksia voidaan hallita tehokkaasti myös päästölähteen ja työntekijän väliin sijoitetulla kohdepoistolla, kuva 6.9.

.XYD
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7XORLOPDQNl\WW|
Viime vuosina on tapahtunut kehitystä paikallisen tuloilman käytössä epäpuhtauksien hallitsemiseksi. Perinteisten kohdepoistojen rinnalle on tullut kohdepuhallus, jossa alaspäinsuunnattua ilmavirtausta käytetään luomaan puhdas alue
rajoitetulle työskentelyalueelle. Eräissä kaupallisissa ratkaisuissa tuloilmalaite
käyttää kiertoilmaa ja tehokas suodatin poistaa pölyn ennen ilman johtamista
työntekijän hengitysvyöhykkeelle. Useimmat järjestelmät ovat itsenäisiä ja varustettu omalla tuloilmapuhaltimella.
Tuloilman käyttö on toiminut tehokkaasti eri teollisuudenaloilla kuten lääketehtaissa, akkujen ja kumin valmistuksessa, huonekaluteollisuudessa sekä elintarviketeollisuudessa. Nämä järjestelmät tarjoavat suurimman hyödyn kohteissa
joissa työilman häiriövirtaukset ovat vähäisiä.
Paikallisen tuloilman jaon avulla voidaan lisätä alueen kokoa, jossa virtausnopeudet ovat riittävän suuret epäpuhtauksien hallitsemiseksi. Tuloilman nopeuden tulee olla tarpeeksi suuri jotta se pystyisi suojaamaan työntekijää tai prosessia. Toisaalta vetoriskin vuoksi nopeudet eivät saa olla liian suuria. Suihkun
nopeuden tulee olla kuitenkin vähintään luokkaa 0,2 m/s, jotta tuloilma saavuttaisi
hengitysvyöhykkeen. Pitämällä tuloilman nopeusjakauma tasaisena sekä virtausnopeus riittävän alhaisena voidaan välttää vedon aiheuttama epäviihtyisyys. Samalla tuloilman sekoittuminen ympäröivään ilmaan on mahdollisimman vähäistä.
Tasainen nopeusjakauma saadaan aikaiseksi asentamalla tuloilmaelimen otsapinnalle esim. EU5-luokan suodatinmatto.
Tuloilmavirta on yleensä parasta johtaa työntekijän hengitysvyöhykkeelle yläpuolelle sijoitetusta piennopeusilmanjakoelimestä, kuva 6.10. Työntekijän suojaukseen käytettävän tuloilmaelimen tulisi sijaita 0,2 ... 0,5 m työntekijän yläpuolella.
Tuloilmalaitteen koko on oltava sellainen että se kattaa koko työskentelyalueen
epäpuhtauslähteen läheisyydessä. Jos epäpuhtauslähde on laaja kuten esimerkiksi lujitemuoviveneiden laminoinnissa paikallisen tuloilman käyttö johtaa hyvin
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suuriin ilmavirtoihin. Tällaisia tilanteita varten on kehitetty liikkuva tuloilmalaite,
joka seuraa työntekijää rajoitetulla alueella automaattisesti (Säämänen ja Enbom,
1994).

.XYD 7XORLOPDQPLWRLWXV
Mikäli epäpuhtauslähde sijaitsee lähellä työntekijää, ei pelkällä tuloilmalla kyetä
useinkaan estämään työntekijän altistumista vaan tehokas ratkaisu vaati tulo- ja
poistoilman yhdistelmää. Kohdepoisto on sijoitettava siten että tuloilma ohjaa
epäpuhtauksia kohti imuaukkoa. Jos yläpuolista tuloilmaa käytetään tilanteessa
jossa päästölähde on työpöydällä, voivat työntekijän katvealueella olevat virtaukset kuljettaa epäpuhtauksia hengitysvyöhykkeelle. Tätä ilmiötä voidaan ehkäistä
asentamalla imu työntekijän ja epäpuhtauslähteen väliin, jolloin imun avulla voidaan hallita työntekijää kohden virtaavan ilman mukana kulkeutuvat epäpuhtaudet.
Alaspäin suunnattu tuloilma ei saa olla lämpimämpää kuin ympäröivä ilma koska
nostevoimat vaikuttavat tällöin puhallussuuntaa vastaan ja tuloilma ei virtaa hengitysvyöhykkeelle asti. Alilämpöinen tuloilma virtaa alaspäin työntekijän hengitysvyöhykkeelle tehokkaammin kuin tasalämpöinen ilma tiheyseron kiihdyttäessä
virtausta. Toisaalta alilämpöinen ilma voi aiheuttaa vetoa. Alilämpöisen tuloilman
vetoriskin vähentämiseksi voidaan käyttää säteilylämmitystä (Enbom, 1989).
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3XKDOOXVVXLKNXOODWHKRVWHWXWNRKGHSRLVWRMlUMHVWHOPlW
Epäpuhtauksien ohjautumista poistoaukkoon voidaan tehostaa paikallisilla puhalluksilla. Tämä on tarpeen etenkin silloin, kun epäpuhtauksien syntypaikka on
etäällä poistoaukosta tai jos epäpuhtauslähteet ovat laajoja (esimerkiksi pintakäsittelyaltaat). Puhalluksella tehostettu imu voidaan toteuttaa puhallus-poisto menetelmällä, jossa puhallussuihku on imuaukkoa vastapäätä ja suunnattu imuaukkoon päin tai sitten Aaberg-periaatteella jossa puhallussuihku on suunnattu
imuaukosta poispäin (kuva 6.11). Aaberg-järjestelmässä puhallussuihkun tehtävänä on estää tarpeeton puhtaan ilman imeminen imuaukkoon imun takaa sekä
samalla indusoida ilmaa kohti imuaukkoa. Molemmissa järjestelmissä tehokkaan
toiminnan edellytys on, että sekä puhallussuihkun että imuaukon otsapinnan nopeusjakauma on tasainen.
Puhallus-poisto -järjestelmässä puhallussuihku indusoi ilmaa mukaansa jolloin
ilmavirta kasvaa kun etäisyys puhallusaukosta kasvaa. Imun on poistettava koko
puhallussuihkun indusoima ilmavirtaus. Imuilmavirran on oltava siten vähintään
yhtäsuuri kuin puhallussuihkun kokonaisilmavirta imuhuuvan tasalla. Puhallus ja
poisto on asennettava siten että tulopuhallus suuntautuu hyvin poistoilma-aukkoon. Puhallus-poistoratkaisut eivät sovi tilanteisiin joissa puhalluksen tiellä on
virtausesteitä joihin törmätessään suihku voi levitä työilmaan.

.XYD D SXKDOOXVSRLVWRMlUMHVWHOPlMDE $DEHUJMlUMHVWHOPl
Aaberg-periaatetta käyttävässä järjestelmässä toimintaan vaikuttavat puhallussuihkun liikemäärän ja poistoilmavirran suhde. Suihkun tulee olla riittävän voimakas estääkseen puhalluksen taipumisen takaisin kohti imuaukkoa. Toisaalta se ei
saa olla liian suuri suhteessa poistoilmavirtaan jotta epäpuhtaudet virtaisivat
poistoaukkoon eivätkä leviäisi suihkun mukana työilmaan (Kulmala, 2000).
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.RKGHLOPDQYDLKGRQPLWRLWXV
Kohdepoistojen suunnittelussa valitaan epäpuhtauslähteeseen huuva ja lasketaan tarvittava poistoilmavirta. Tämän jälkeen mitoitetaan kanavisto pölyn kuljetusnopeuden perusteella ja lasketaan kanaviston painehäviö. Puhdistinlaitteen
valinnan jälkeen valitaan sopiva puhallin järjestelmän poistoilmavirran ja painehäviöiden perusteella.
Kohdepoistojen mitoituksen vaikein ja kriittisin osa on imuhuuvien suunnittelu.
Jos epäpuhtaudet eivät sieppaudu tehokkaasti kohdepoistoon, on järjestelmä
hyödytön vaikka sen muut osat olisivatkin oikein suunniteltu ja asennettu. Toisaalta ylimitoitetut poistoilmavirrat takaavat tehokkaan toiminnan mutta lisäävät
tarpeettomasti hankinta- ja käyttökustannuksia. Hyvin suunniteltu kohdepoisto
poistaa epäpuhtaudet tehokkaasti mutta mahdollisimman pienellä poistoilmavirralla.
Kohdepoiston tehokkuus ilmaistaan sieppausasteella, joka on kohdepoistolla
suoraan poistetun epäpuhtausmäärän suhde muodostuvan päästön määrään.
Suunnittelussa pyritään mahdollisimman korkeaan sieppausasteeseen, mieluiten
yli 90 %:iin, jotta kohdepoiston vaikutus olisi merkittävä.
Kohdepoiston sieppaustehokkuus voi olla korkea, mutta se ei vielä takaa että
työntekijän altistuminen on riittävän alhainen. Tämän vuoksi määritellään lisäksi
työhygieeninen tehokkuus, jolla tarkoitetaan kohdeilmanvaihdolla saavutettavaa
parannusta työntekijän hengitysilman laadussa. Tämän ominaisuus ei ole täysin
yksiselitteinen koska siihen vaikuttavat olosuhdevaihtelut ja henkilökohtaiset
kohdeilmanvaihdon käyttötottumukset
Kohdepoiston suunnittelussa on huomioitava epäpuhtauslähteen ominaisuudet
sekä poisto- että tuloilmavirtojen suunnat seuraavasti:
•
•
•

epäpuhtauden vapautumissuunta on käytettävä hyväksi. Esimerkiksi hiontapölyn vastaanottohuuva.
tuloilman jako on järjestettävä niin ettei se aiheuta kohdepoiston toimintaa
heikentäviä häiriövirtauksia
työntekijän hengitysvyöhyke ei saa jäädä lähteen ja huuvan väliin.

.RWHORLQQLW
Kotelointien otsapintanopeuden tulee olla riittävä suuri, jotta se voittaa häiriövirtaukset joita voivat aiheuttaa
•
•
•

kappaleiden vieminen ja poistaminen koteloinnista
työntekijöiden ja liikkuvien työkoneiden liikkeet
häiriövirtaukset/tilan virtaukset joita aiheuttavat yleisilmanvaihdon tuloilmasuihkut, avonaiset ovet ja ikkunat
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Kotelointien poistoilmavirta 4 lasketaan kaavasta
4

$9

(2)

missä $ on avoimen otsapinnan pinta-ala ja 9 otsapintanopeus. Otsapintanopeus riippuu epäpuhtauden muodostumistavasta. Tyypillisesti 9 on luokkaa
0,5 - 1 m/s.
Toinen kotelointien mitoitustekijä on ilman nopeus koteloinnin sisällä. Sen tulee
olla riittävä kuljettamaan epäpuhtaudet pois koteloinnin sisältä haitallisen laskeuman välttämiseksi.
+XXYDW
Huuvien mitoittaminen on huomattavasti hankalampaa kuin kotelointien. Kohdepoistojen tehokkuus riippuu ratkaisevasti ilman virtauskentästä epäpuhtauslähteen, imuaukkojen ja työntekijän läheisyydessä. Tähän puolestaan
vaikuttavat imuaukon muoto, sijainti ja poistoilmavirta, häiriövirtaukset, epäpuhtauslähteen ominaisuudet, paikallisen tuloilman ja puhallussuihkujen käyttö sekä
työntekijä. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tulisi merkittävimmät tekijät ottaa laskennallisesti huomioon jo kohdeilmanvaihdon suunnittelussa. Periaatteessa tämä on mahdollista ratkaisemalla ilman liikkeitä kuvaavat monimutkaiset virtausyhtälöt. Koska käytännön ongelmille ei löydy analyyttistä ratkaisua, on laskenta tehtävä numeerisesti. Tämä on tullut mahdolliseksi tietokoneiden ja virtauslaskentaohjelmien kehittymisen myötä, mutta laskenta vaatii suurta laskentatehoa ja kalliita laskentaohjelmia. Virtauslaskentaa käytetäänkin vielä toistaiseksi vain harvoin suunnittelun apuna. Tämän vuoksi kohdepoistoja on perinteisesti mitoitettu sieppausnopeuteen perustuvan yksinkertaistetun menetelmän perusteella.
Sieppausnopeus määritellään sellaiseksi imun aikaansaamaksi virtausnopeudeksi epäpuhtauslähteen läheisyydessä joka kykenee voittamaan häiriövirtaukset ja sieppaamaan epäpuhtaan ilmaan kohti imuaukkoa. Sieppausnopeuden suuruus vaihtelee tapauskohtaisesti eikä sille voi antaa yleispätevää
tarkkaa arvoa. Tämän vuoksi sieppausnopeuden avulla tapahtuva mitoitus on
lähinnä suuntaa-antava. Likimääräisiä sieppausnopeuksia on taulukossa 6.1.
Eräs keino määrittää sieppausnopeus todellisessa tilanteessa on tuoda imuaukko epäpuhtauslähteen läheisyyteen ja siirtää sitä kohti päästölähdettä kunnes
epäpuhtaudet sieppautuvat tehokkaasti. Tämä voidaan todeta merkkisavujen,
pölylampun, merkkiainemittausten tai PIMEX-menetelmän avulla. Tarvittava
sieppausnopeus voidaan määrittää tämän jälkeen mittaamalla ilman virtausnopeus epäpuhtauslähteen luona esim. kuumalanka-anemo-metrillä.
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7DXOXNNR

6LHSSDXVQRSHXNVLHQVXXQWDDDQWDYLDDUYRMD

(SlSXKWDXGHQYD
SDXWXPLVQRSHXV
Alhainen

6LHSSDXVQRSHXV
PV

(VLPHUNNL

0,3 - 0,5

Jauhemaisten aineiden annostelu, haihtuminen altaista

Melko alhainen

0,5 - 1

Hitsaus; pinnoitus; hitaasti liikkuvat kuljettimet (nopeus alle 1
m/s)

Melko suuri

1 - 2,5

Ruiskumaalaus kopissa; avokuljettimien täyttö ja purkaminen

Suuri

2,5 - 10

Hionta; raepuhallus; rumpukiillotus

Tarvittavan sieppausnopeuden valitsemisen jälkeen lasketaan poistoilmavirta.
Tämän selvittämiseksi on tunnettava imun aikaansaama ilman virtauskenttä sekä
imun ja epäpuhtauslähteen välinen etäisyys. Tyypillisten pyöreiden tai suorakaideimuaukkojen nopeusjakauman ratkaisemiseksi on kirjallisuudessa runsaasti
kokeellisia käyriä ja laskentayhtälöitä (kuva 6.12). Laipallisten imuaukkojen virtauskenttä voidaan laskea hyvällä tarkkuudella myös potentiaalivirtausmallien
avulla. Poikkeuksellisten muotoisten imuaukkojen kuten koneisiin ja laitteisiin integroitujen imuaukkojen nopeusjakauman ratkaiseminen vaatii virtauslaskentaa
tai kokeellisia mittauksia.

.XYD 3\|UHlQD ODLSDWWRPDQMDE ODLSDOOLVHQLPXDXNRQYLUWDXVQRSHXGHWMD
YLUWDYLLYDW. 1RSHXGHWRQLOPRLWHWWXSURVHQWWHLQDNHVNLPllUlLVHVWlQRSHXGHVWD
LPXDXNRVVD
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Yleensä epäpuhtauslähteen kuvitellaan sijaitsevan imuhuuvan keskiakselilla,
jolloin tarvittava poistoilmavirta määritetään keskiakselin virtausnopeuden avulla.
Tähän on kehitetty lukuisia kaavoja tyypillisille imuaukoille. Laipattoman pyöreän
ja suorakulmaisen imun nopeus voidaan laskea varsin hyvin DallaVallen esittämästä kaavasta
9 [ =

4
 [  + $

(3)

missä 9 [ on keskiakselin nopeus etäisyydellä [ imuaukosta, 9 on imuaukon
keskimääräinen nopeus ja $ on imuaukon otsapinta-ala. Kaavan 3 avulla voidaan tarvittava poistoilmavirta 4 arvioida seuraavasti:


4 = 9 [  [  + $

(4)

Huuvan ja lähteen välinen etäisyys on tärkeä mitoitukseen vaikuttava tekijä. Mitä
kauempana epäpuhtauslähde on, sitä suurempi sieppausnopeus ja poistoilmavirta tarvitaan. Kaavasta 4 havaitaan, että kun etäisyys kaksinkertaistuu, poistoilmavirta likimain nelinkertaistuu, kuva 6.13. Tämän vuoksi imu tulisi sijoittaa
mahdollisimman lähelle epäpuhtauslähdettä. Käytännössä pelkän imun suurin
vaikutusetäisyys on n. 0,5 m luokkaa.

.XYD 3RLVWRLOPDYLUUDQULLSSXYXXVLPXDXNRQMDHSlSXKWDXVOlKWHHQ
YlOLVHVWlHWlLV\\GHVWl
Sieppausnopeusmenetelmä soveltuu geometrialtaan yksinkertaisten huuvien mitoittamiseen joille löytyy kokemusperäisiä yhtälöitä tai kaavioita virtauskentän
määrittämiseksi. Monimutkaisemmissa tapauksissa mitoitus perustuu usein käy-
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tännössä toimivaksi koettuun järjestelmään. Kohdeilmanvaihtoa tarvitaan kuiteinkin usein kohteissa, jotka ovat yksilöllisiä ja joihin ei ole olemassa esimerkkiratkaisuja. Tällöin voidaan suunnittelu tehdä täysmittakaavakokeilla joissa etsitään tehokas ratkaisu kokeellisesti. Suunnittelua voidaan helpottaa tietokonemallien
avulla, jolloin optimaalista ratkaisua voidaan etsiä laskennallisesti ilman että jokaisesta vaihtoehdosta täytyy rakentaa prototyyppi ja kokeilla sen tehokkuutta (Kulmala, 1997).
.DQDYLVWR
Epäpuhtauksien sieppaamisen jälkeen ne on siirrettävä kanaviston välityksellä
puhdistuslaitteelle ennen ulospuhallusta tai takaisinkierrätystä. Kun kohdepoistojärjestelmällä siirretään hiukkasmaisia epäpuhtauksia, suunnitellaan ja mitoitetaan kanavisto siten etteivät hiukkaset laskeudu kanavistoon. Tämä on erityisen tärkeää silloin kun käytetään pitkiä vaakasuuntaisia kanavia, missä pölyn
kertyminen voi vähentää ilmavirtausta ja heikentää kohdepoiston toimintaa. Tehon heikentämisen ja puhdistamisen vaatimien toimenpiteiden lisäksi pölykertyminen voi aiheuttaa palovaaran. Toisinaan voidaan pystysuuntaisissa kanavissa
käyttää hitaita nopeuksia, jolloin isoimmat hiukkaset laskeutuvat kanaviston alaosassa olevaan pölynkeräysastiaan. Taulukossa 6.2 on annettu kuljetusnopeuksia, joilla erilaiset poistoilman epäpuhtaudet kulkeutuvat laskeutumatta kanavistoon. Suurempia nopeuksia ei kannata käyttää koska suuret nopeudet yhdessä
hiukkasten kanssa kuluttavat kanavistoa ja lisäävät tarpeettomasti painehäviöitä.
Kohdepoistojen kanavistoina pyöreät kanavat ovat suositeltavia, koska niissä
nopeusjakaumat ovat tasaisemmat vähentäen epäpuhtauksien laskeutumista.
Pyöreät kanavat kestävät myös alipaineita paremmin kuin suorakaidekanavat.
Jos suorakaidekanavia käytetään, tulisi niiden sivusuhde olla mahdollisimman
lähellä yhtä. Kanavistojen asentaminen seiniin tai kattoon vaatii lisäksi kumia tai
muuta tärinää vaimentavaa materiaalia melun vaimentamiseksi.
7DXOXNNR

6XRVLWHOWDYLDNXOMHWXVQRSHXNVLD.

3|O\W\\SSL

.XOMHWXVQRSHXV PV

Kevyehköt pölyt
(esim. kuiva puupöly, muovipöly)

15

Tavallinen teollisuuspöly
(hiontapöly, karkea kumipöly)

20

Raskas pöly
(lyijypöly, kostea pöly)

25

Kanavisto tulee valmistaa materiaalista, joka on riittävän vahvaa ja tarpeeksi tuettu kestääkseen käytöstä aiheutuvan kulumisen; tämä on erityisen tärkeää kun
käsitellään kovia pölyjä. Oleellisia seikkoja ovat kuluminen, epäpuhtauden aiheuttama korroosio sekä poistoilman lämpötila. Ruostumaton teräs on suositeltava
elintarvikkeiden käsittelyyn, lääketeollisuuden sovellutuksiin sekä tietyille kemi-
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kaaleille kun taas PVC- tai lasikuitukanavia käytetään usein tilanteissa joissa
epäpuhtaudet ovat syövyttäviä. Useissa tapauksissa sopiva materiaali on galvanoitu teräs, jolle on esitetty taulukossa 6.3 kanavan seinämäpaksuuksia pölyn
tyypistä riippuen.
Kevyen pölyn ja alhaisten lämpötilojen sovellutuksissa (t<40°C) voidaan käyttää
alumiinikanavia tai muovikanavia (PVC tai polypropyleeni). Kun lämpötilat kohoavat yli 150 °C:een, on käytettävä erityisiä seosteräksiä.
7DXOXNNR

*DOYDQRLGXQWHUlVNDQDYDQVHLQlPlSDNVXXNVLD

.DQDYDQKDO
NDLVLMD PP

3DNVXXV PP
.HY\W

.HVNLUDVNDV

5DVNDV

< 200

0,8

0,8

1,2

200 - 450

0,8

1,0

1,2

450 - 800

1,0

1,2

1,6

800 - 1200

1,2

1,6

2,0

1200 - 1500

1,6

2,0

2,5

Kevyt:
Vähän kuluttava pöly (ruiskumaalaus, puu, lääke- ja elintarviketeollisuus)
Keskiraskas: Vähän kuluttava pöly suurissa pitoisuuksissa tai kuluttava pöly pienissä
pitoisuuksissa
Raskas:
Kuluttava pöly (hiekka, kivi, malmi, metallilastut)

Vahvempia kanavia käytetään tuomaan vahvuutta ja jäykkyyttä sekä käsittelemään suuria pitoisuuksia kuluttavia pölyjä kuten hiekkapuhalluksessa käytettyä kvartsipölyä, hionnassa ja kiillotuksessa käytettäviä hionta-aineita sekä
murskaamoiden kivipölyä.
Puhkikuluneet kanavat aiheuttavat epätasapainoa ilman virratessa rei'istä sisään
mikä heikentää kohdepoiston tehokkuutta ja kuormittaa puhallinta.

3XKDOWLPHW
Puhallin on viimeisin osa kohdepoistojärjestelmässä puhdistuslaitteen jälkeen.
Tämä järjestely tekee mahdolliseksi pitää koko järjestelmä alipaineisena ympäristön suhteen niin että jos vuotoja esiintyy ne ovat sisäänpäin sen sijaan että likainen poistoilma vuotaa työilmaan. Pölyistä poistoilmaa käsiteltäessä on käytettävä puhdistinta poistamaan epäpuhtaudet ilmasta ennen kun se johdetaan
ulos. Tällöin ilmanpuhdistimen on sijaittava ennen puhallinta jotta se suojaisi sitä
korroosiolta ja kulumiselta.
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Keskipakoispuhallin on yleisin kohdepoistojen puhallintyyppi. Jos ilmavirrat ovat
suhteellisen pieniä (alle 0,3 m3/s) ja tarvittava alipaine suuri (yli 15 kPa), on käytettävä korkeapainepuhaltimia. Nämä ovat useimmiten sivukammiopuhaltimia.
Puhallintyyppien ominaiskäyriä on verrattu kuvassa 6.14.

.XYD 6LYXNDPPLRMDNHVNLSDNRLVSXKDOWLPHQRPLQDLVNl\UlWVHNlWRL
PLQWDSLVWHHULS\|ULPLVQRSHXNVLOOD
Keskipakoispuhaltimen siivet voivat kaartua joko taaksepäin tai eteenpäin tai ne
voivat olla säteittäisesti suorat. Suorasiipistä puhallinta käytetään kuljetuspuhaltimena (puru, hiontapöly). Se ei tukkeennu helposti, mutta sen hyötysuhde on
alhainen (n. 60 %). Taaksepäin kaartuvin siivin varustettu keskipakoispuhaltimen
hyötysuhde on korkea (n. 80%) ja sen ylikuormittamisvaara on vähäinen. Keskipakoispuhallin taaksepäin kaartuvin siivin onkin yleisin puhallintyyppi kohdepoistojärjestelmissä. Taaksepäin kaartuvat siivet eivät sovellu pölyiselle ilmalle,
joten puhaltimen on sijaittava ilmanpuhdistimen jälkeen. Jos poistoilma sisältää
syövyttäviä epäpuhtauksia, puhaltimet voidaan tehdä muovista. Räjähdys- ja
palovaaran yhteydessä puhaltimen tulee olla kipinöimättömästä materiaalista.
Puhaltimen valinta perustuu ilmavirtaan ja paine-eroon, joka tarvitaan voittamaan
kaikki huuvan, kanaviston ja puhdistuslaitteen aiheuttamat painehäviöt. Toimintapiste saadaan vastuskäyrän ja puhaltimen ominaiskäyrän leikkauspisteessä.
Yleensä valitaan puhallin, jonka ilmavirta on 10 - 20 % suunniteltua suurempi
mahdollisia tulevia lisäyksiä varten.
Kanaviston vastuskäyrä voi muuttua esim. suodattimien likaantuessa tai kun rakennetaan lisää pitempiä kanavia tai kun muutetaan kanaviston dimensioita. Mitä
jyrkempi puhaltimen ominaiskäyrä toimintapisteen kohdalla on, sitä pienempi on
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tilavuusvirran muutos, jos kanaviston vastus jostain syystä muuttuu. Jyrkkä käyrä
on toivottava usein kohdepoistojärjestelmissä joissa vähitellen likaantuvasta
suodattimesta huolimatta ilmavirran tulisi pysyä vakiona.
.RUYDXVLOPD
Vedon ja epäviihtyisyyden välttämiseksi tilaan on tuotava koneellisesti poistettua
ilmavirtaa vastaava määrä lämmitettyä korvausilmaa. Lämmityskustannuksen
säästämiseksi käytetään usein kiertoilmaa jolloin puhdistettu poistoilma palautetaan takaisin työtilaan. Tällöin on kierrätysilman puhdistuksen oltava tehokas ja
palautusilman laatua on tarkkailtava jatkuvasti jottei jouduta vaarallisiin tilanteisiin
esimerkiksi suodatinlaitteen vioittuessa.
<KWHHQYHWRSllWHNLM|LVWl
Tehokkaan kohdepoistojärjestelmän edellytykset ovat
•

Hyvin suunniteltu huuva, kotelointi tai muu kohdeimu joka poistaa epäpuhtaudet muodostumispaikaltaan ennen niiden leviämistä työntekijän hengitysvyöhykkeelle ja työpaikan ilmaan. .RKGHSRLVWRQWXOHHROODKHOSSRMDPLHOO\WWl
YlNl\WWllHLNlVHVDDKlLULWlW\|VNHQWHO\l.RKGHSRLVWRQWXOHHKDOOLWDHSl
SXKWDXGHWNDLNLVVDW\|YDLKHLVVD

•

Asianmukaisesti suunniteltu ja toteutettu kanavisto likaisen ilman kuljettamiseen. .DQDYLVWRQPXWNLHQWXOHHROODMXRKHYLDMDVLLQlWXOHHROODPDK
GROOLVLPPDQYlKlQVXXQQDQPXXWRNVLD

•

Sopiva suodatin tai puhdistuslaite epäpuhtauksien poistamiseksi poistoilmasta. 3XKGLVWLPHQWXOHHQRUPDDOLVWLVLMDLWDHQQHQSXKDOOLQWD

•

Asianmukaisesti valittu puhallin joka kykenee tuottamaan riittävän ilmavirran.
3XKDOWLPHQWl\W\\DLNDDQVDDGDULLWWlYlLOPDYLUWDXVNRKWLKXXYDDHSlSXK
WDXNVLHQVLHSSDDPLVHNVLVHNlP\|VULLWWlYlQVXXULNXOMHWXVQRSHXVNDQDYLV
WRRQ

•

Asianmukaisesti suunniteltu ja rakennettu ulospuhalluskanavisto. .DQDYLVWRQ
WXOLVLROODPDKGROOLVLPPDQO\K\WSXKDOWLPHQMlONHHQ

•

Tehokas huolto-ohjelma joka takaa tehokkaan toiminnan

•

Riittävä määrä korvausilmaa. .RUYDXVLOPDQOlPPLW\VNXVWDQQXNVHWDLKHXWWD
YDWVXXULPPDQRVDQNRKGHSRLVWRQNl\WW|NXVWDQQXNVLVWD

Tehokkaan kohdepoistojärjestelmän suunnittelu ja asentaminen vaatii päteviä
asiantuntijoita. Onnistuneen ratkaisun suunnittelussa on otettava huomioon myös
käyttäjien mielipiteet.
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Yhteenvetona, ilmanvaihdon tehokas toiminta tarvitsee
•
•
•
•

järjestelmän, joka toimii
järjestelmän, joka on tarkastettu että se toimii
toimenpiteet vikojen korjaamiseksi
tietämystä järjestelmän toiminnasta.

Epäonnistuminen jossakin avainalueilla voi johtaa siihen, että kallis laitteisto ei
anna toivottua tehoa ja suojaa. Kohdeilmanvaihto voi torjua epäpuhtaudet erittäin
tehokkaasti mutta sen suunnittelussa ja toteutuksessa on useita mahdollisuuksia
epäonnistumiseen.
Tyypillisiä syitä miksi kohdepoistojärjestelmä ei toimi toivotulla tavalla on
• alimitoitettu poistoilmavirta joka ei sieppaa epäpuhtauksia tehokkaasti
• järjestelmä ei ota huomioon työkalujen synnyttämiä ilman virtauksia (suurella
nopeudella pyörivät hiomakoneet ja vastaavat laitteet kehittävät ilmavirtauksia
joita ei hevin hallita)
• huono työskentelykohdan suunnittelu joka vaatii työntekijän työskentelemään
poistojärjestelmän vaikutusalueen ulkopuolella
• tukkeutuneet suodattimet jotka pienentävät poistoilmavirtaa ja sieppaustehokkuutta
• vioittuneet tai huonosti kiinnitetyt suodattimet, joiden ohi epäpuhtauksia pääsee takaisin työilmaan
• huonosti suunniteltu kanavisto
• huonosti sijoitettu sulkupelti johtaen kanaviston epätasapainoon
• huollon ja testauksen puute.

.l\WlQQ|QHVLPHUNNHMl
Kuvissa 6.15 - 6.19 on esitetty esimerkkeinä eräitä kohdeilmanvaihtoratkaisuja
pölyisiin toimintoihin.
Kuvassa 6.15 on erilaisia jauheiden punnitustyöpaikan ilmanvaihtoratkaisuja sekä niillä saavutetut työntekijän hengitysvyöhykkeen pölypitoisuudet. Kun käytössä oli pelkkä yleisilmanvaihto, keskimääräinen pölypitoisuus oli 45 mg/m3. Pelkällä kohdeimulla hengitysvyöhykkeen pölypitoisuuden alenema oli 98 %. Tuloilmapuhalluksen avulla luotiin alaspäin suuntautuva ilmavirtaus, joka estää epäpuhtauksien pääsyä hengitysilmaan ja siten parantaa työntekijän suojausta. Tämän vahvistivat myös mittaukset, joissa tuloilman käyttö yhdessä kohdepoiston
kanssa alensi edelleen työntekijän altistumista pelkkään kohdepoistoon verrattuna. Selvästi parhaat tulokset saavutettiin, kun käytettiin kahta kohdepoistoa yhdessä tuloilman kanssa käytössä. Kohdepoistot oli sijoitettu epäpuhtauslähteen
molemmin puolin: toinen imuaukko oli työntekijän ja epäpuhtauslähteen välissä
(rakoimu) ja toinen työntekijää vastapäätä (sivuimu). Tässä tapauksessa työntekijän altistuminen oli alle 0,2 % verrattuna altistumiseen käytettäessä pelkkää
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yleisilmanvaihtoa. Huomioitavaa tässä on se, että tulos saavutettiin lisäämättä
poistoilmavirran määrää.

.XYD 7\|QWHNLMlQDOWLVWXPLQHQHULNRKGHLOPDQYDLKWRUDWNDLVXLOODMDXKHLGHQ
SXQQLWXNVHVVD3\OYllWRYDWYHUUDQQROOLVLDKHQJLW\VY\|K\NNHHQS|O\
SLWRLVXXWHHQ
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Kuvassa 6.16 on esitetty hiontakopin ilmanvaihtoratkaisu. Hiontakopilla tehtiin
kokeita, joissa käytettiin pelkkää poistoilmaa tai sitten poistoilmaa yhdessä tuloilman kanssa. Tulokset osoittavat, että pelkkä poistoilmavirran kasvattaminen
vähentää altistumista vain vähän. Sen sijaan yhdistetyllä tulo- ja poistoilman
käytöllä saavutettiin hyviä tuloksia (Enbom, 1986).

.XYD+LRQWDNRSLQLOPDQYDLKWR
Kuvassa 6.17 on valulinjan ilmanvaihdon periaate. Valulinjalla vapautuu lämpimiä epäpuhtauksia vapautuu laajalta alueelta ja tavanomaisella ilmanvaihdolla
niiden hallinta on mahdotonta. Vaakasuuntaisilla puhallussuihkuilla kyetään ohjaamaan epäpuhtauksia kohti kohdepoistoa. Ratkaisun ansiosta voidaan poistaa
epäpuhtauksia varsin kaukana imusta ilman että poistoilmavirrat kasvavat liian
suuriksi (Kulmala ja Welling, 2002).
Työkoneita käytetään usein olosuhteissa joissa pölypitoisuudet ovat hyvin korkeita. Tällaisissa tilanteissa työkoneiden ohjaamoiden suodattimet kuormittuvat
nopeasti, jolloin ohjaamoiden ylipaine ympäristöön nähden alenee ja suojaustehokkuus heikkenee. VTT:llä on kehitetty liikkuviin työkoneisiin ohjaamoiden raitisilman suodatuslaite, joka on varustettu esierottimella, laajapintasuodattimella
sekä tasavirtakäyttöisellä keskipakoispuhaltimella, kuva 6.18. Ratkaisun ansiosta
voidaan suodattimien vaihtoväli kasvattaa moninkertaiseksi nykyisiin ratkaisuihin
verrattuna (Heinonen, 1998).
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.XYD 9DOXOLQMDQSXKDOOXVSRLVWR±NRKGHSRLVWRUDWNDLVXVHNlODVNHWWXSLWRL
VXXVNHQWWl

.XYD 7\|NRQHLGHQUDLWLVLOPDQVXRGDWXVODLWWHHQWRLPLQWDSHULDDWH
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Home- ja kosteusvaurioiden korjauksessa ilmaan vapautuu runsaasti mikrobeja,
jotka hallitsemattomina leviävät sisäilmaan altistaen rakennuksessa olevia ihmisiä. Korjaustyön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi on kehitetty ilmankuivain, joka samalla puhdistaa ilmaa hiukkas- ja kaasumaisista epäpuhtauksista (Mäkipää et al., 1999). Laitteessa on kondenssikuivain ennen HEPAsuodatinta, minkä ansiosta suodattimelle tuleva ilma on niin kuivaa että homeiden kasvu estyy. Laitteen avulla voidaan kosteusvaurioiden kuivatusta nopeuttaa
ja helpottaa samalla kun estetään ilmaan pääsevien epäpuhtauksien leviäminen
korjattavan tilan ulkopuolelle sekä purkutöiden että kuivauksen aikana. Homekorjauksissa esiintyvien hajuhaittojen estämiseksi laite voidaan varustaa myös kaasusuodattimella.

.XYD .XLYDDYDLOPDQSXKGLVWLQNRVWHXVMDKRPHYDXULRLGHQNRUMDXVW|LKLQ
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.RKGHSRLVWRMlUMHVWHOPlQWDUNLVWXVMDWHVWDXV
Kohdepoistojärjestelmä tulee testata heti asentamisen jälkeen sekä myöhemmin
säännöllisin väliajoin jotta voidaan varmistua että se toimii tehokkaasti. Mitattavat
asiat ovat ilman virtausnopeus, staattinen paine ja energian kulutus. Vauriot, sulkupeltien tukkeutuminen, puhaltimen sähkömoottorin hihnan tai puhaltimen siipien vaurioituminen voivat vaikuttaa järjestelmään.
On tärkeää, että kohdepoistohuuvien tehokkuus mitataan heti asentamisen jälkeen. Tämä tehdään jotta voitaisiin varmistaa
• onko huuvan ilmavirta yhtä suuri kuin oli suunniteltu
• sieppaako huuva epäpuhtaudet tehokkaasti.
Ensimmäiseen seikan selvittämiseksi tehdään ilmavirran ja staattisen paineen
mittauksia, jotka periaatteessa määrittävät suunnittelun onnistumisen. Valitettavasti käytännössä näitä mittauksia tehdään harvoin. Tällaiset testit osoittavat onko suunnittelija laskenut menestyksellisesti kaikki painehäviöt ja valinnut oikean
puhaltimen. Jos tämä on tehty kunnolla ja rakentaminen on tehty suunnitelmia
noudattaen, mitattu ilmavirta on sama kuin suunniteltu. Kohdepoiston tehokkuuden mittaus edellyttää työntekijän altistumisen mittausta ennen kohdeilmanvaihdon asennusta ja sen jälkeen (HSE, 1998).
Sen jälkeen kun uusi kohdepoistojärjestelmä on testattu ja todettu toimivan riittävän hyvin, on tärkeää tehdä suunnitelma tehokkuuden testaamiseksi säännöllisin
väliajoin. Vain säännöllinen valvonta ja huolto takaavat että hyvin suunniteltu
järjestelmä toimii tulevaisuudessakin tehokkaasti. Huolellisestikin suunnitellut
järjestelmät menettävät tehokkuuttaan jos kunnossapito on laiminlyöty. Pölyjen
aiheuttama kuluminen voi tehdä reikiä kanaviston mutkiin aiheuttaen imutehon
heikkenemistä ja puhaltimen ylikuormittumista. Puhdistuslaitteet voivat tukkeutua, estäen ilman virtausta, ja pölyn kertyminen puhaltimen siivistölle voi aiheuttaa puhaltimen tehon heikkenemistä ja mekaanista vioittumista epätasapainon
vuoksi.
Ilman pölypitoisuusmittaukset joko kiinteistä vertailupisteistä tai henkilökohtaisena näytteenottona ovat hyödyllistä mutta vaativat jonkin verran työtä. Yksinkertaisia testejä ovat ilman virtausten havainnollistaminen merkkisavujen avulla
ja pölylamput. Eräs helppo ja nopea keino tarkistaa imuteho ilman että tarvitsee
mitata virtausnopeuksia on mitata staattinen paine kanavasta lyhyen matkan
päästä huuvan ja kanavan liitoskohdasta. Tämä voidaan tehdä Uputkimanometrillä, joka on täytetty värjätyllä vedellä. Putkeen porataan pieni reikä josta mitataan paine-ero manometriin liitetyn kumiletkun avulla (kuva 6.20).
Manometriin laitetaan selvä merkki vaadittavan paine-eron kohdalle, jolloin poikkeamat havaitaan helposti (Paine-ero voidaan tietysti mitata paine-eromittarillakin. Tällöin on tarvittava paine-ero merkittävä mittauskohdan läheisyy-
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teen tai sitten suoraan mittariin). Oikea paine-ero kirjataan ylös silloin kun järjestelmä toimii suunnitellulla tavalla. Suunnitteluarvot tulee aina olla saatavilla vertailujen mahdollistamiseksi.

.XYD +XXYDQVWDDWWLVHQSDLQHHQPLWWDXVMDSDLQHHQULLSSXYXXVLOPDYLUUDV
WDρRQPDQRPHWULVVlROHYDQQHVWHHQWLKH\V NJP JPDDQYHWRYRLPDQNLLKW\
Y\\V PV MDKQHVWHSDWVDDQNRUNHXV P 7lOO|LQSRQSDLQH3DVFDOHLQD




3RLVWRLOPDQSXKGLVWXV
Kohdepoiston poistamia epäpuhtauksia ei saa levittää ympäristöön. Tämän
vuoksi kohdepoiston ulospuhallusilma on suodatettava ennen poistoilman ulosjohtamista. Hiukkasten erottamiseen kaasuvirrasta voidaan käyttää useita eri
menetelmiä: mekaanisia erottimia (kuten laskeutumiskammioita ja sykloneja),
pintasuodattimia, sähkösuodattimia ja märkäpesureita.
6\NORQLW
Syklonit ovat yleisimpiä mekaanisia pölynerottimia. Niitä käytetään tavallisesti
esierottimena ennen varsinaista suodatinta sekä purun- ja hakkeenerottimena
kuljetusjärjestelmissä joissa hiukkaskoko on suuri, luokkaa 1 - 10 mm. Syklonit
ovat edullisia, niissä ei ole liikkuvia osia, pöly saadaan talteen kuivana ja syklonit
voivat erottaa nestepisaroita kaasuista. Syklonit eivät kuitenkaan erota tehokkaasti hiukkasia, joiden koko on pienempi kuin 5 µm. Syklonin käyttömahdollisuudet ovat siten rajoitetut hienojakoiselle pölylle.
Mekaanisten erottimien tehokkuutta voidaan parantaa käyttämällä hyväksi hitausvoimia. Syklonissa käytetään hyväksi keskipakoisvoimaa. Pölyinen ilma
saatetaan syklonissa pyörivään liikkeeseen, jolloin keskipakoisvoima ajaa hiukkaset syklonin seinämälle. Ilma kulkee spiraalimaisesti syklonin pohjaa kohden,
jona aikana pölyhiukkaset sinkoutuvat syklonin seinää vasten ja ajautuvat syklonin pohjalle. Puhdistunut ilma imetään syklonin keskeltä pois.
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Useampia sykloneita, erityisesti korkean erotuskyvyn sykloneita, voidaan asettaa
toimimaan rinnakkain, jolloin puhutaan multisykloneista. Syklonien rinnakkain
asettelulla saavutetaan käsittelylaitoksessa suurempi ilmavirta. Sykloneja on
saatavissa kaupallisesti useita eri malleja.
.XLWXVXRGDWWLPHW
Pölynerotukseen voidaan käyttää kuitusuodattimia johtamalla ilma suodattimen
läpi, jolloin pölyhiukkaset jäävät suodattimeen. Kuitumaiset suodattimet voidaan
jakaa karkeasti kahteen ryhmään, kudottuihin tai huovutettuihin pintasuodattimiin
(fabric filters) ja edellistä löysemmin pakattuihin syväsuodattimiin (fibrous filters,
in-depth filters). Kuitusuodatin soveltuu useimmille kuiville pölyille mutta ei esimerkiksi hehkuvalle turvepölylle eikä tahmeille kiinnitarttuville pölyille.
Pintasuodattimet valmistetaan ilmaa läpäisevistä kankaista tai huovista, jotka
toimivat pölyn kiinnittymisalustana. Usein vasta suodattimen pinnalle kertynyt
pöly toimii tehokkaana suodattimena. Pintasuodattimiin kertynyt pöly poistetaan
ajoittain. Pintasuodattimet eroavat syväsuodattimista siinä, että kuidut on pintasuodattimessa tavallisesti kudottu kankaan muotoon tai huovutettu. Kuidut ovat
pintasuodattimissa huomattavasti tiiviimmässä kuin syväsuodattimissa ja pintasuodattimien huokoisuus onkin huomattavasti pienempi. Pintasuodattimet ovat
tavallisesti toisesta päästään umpinaisia letkuja tai taskuja, jotka sijoitetaan suodatusyksikköön.
Syväsuodattimia käytetään yleisilmanvaihdossa puhdistamaan ulkoilman epäpuhtauksia tuloilmasta. Eräs tärkeä tyyppi syväsuodattimista on tehokas HEPAsuodatin (High Efficiency Particulate Arrestance), jota käytetään terveydelle vaarallisen pölyn kuten asbestin ja homepölyn puhdistamiseen. Kuormittumisen vähentämiseksi HEPA-suodatin sijaitsee aina pääsuodattimen jälkeen.
Kuitusuodattimia mitoitettaessa on valittava puhdistustapa, suodatusnopeus
(”air-to-cloth ratio”) sekä sopiva suodatinmateriaali. Nämä tekijät yhdessä prosessitietojen kanssa määräävät tarvittavan suodatinpinta-alan.
Aika-ajoin suodatinmateriaali täytyy puhdistaa ja pöly poistaa suodatinyksiköstä.
Pintasuodattimet jaotellaankin usein puhdistuksessa käytettävän menetelmän
mukaan. Puhdistus voidaan tehdä kääntämällä ilmavirta suodattimessa päinvastaiseksi, mekaanisesti ravistamalla, antamalla paineisku suodattimen toiselta
puolelta tai näiden yhdistelmällä.
Vanhin käytetyistä puhdistusmenetelmistä on ravistuspuhdistus (shake cleaning)
pölyn irrottamiseksi suodattimen pinnalta. Tässä laitteistossa käytetään tavallisesti kudottuja (fabric) suodatinletkuja, jotka ovat avoimia alapäästään ja suljettuja ylhäältä. Pölypitoinen ilma johdetaan suodatinletkun sisään alapäästä ja pöly
tarttuu letkun sisäpinnalle. Suodattimen nopea ravistaminen yläpäästä saa aikaan suodattimessa aaltoliikkeen, jolloin pöly irtoaa suodattimesta . Puhdistusmekanismi on isommissa yksiköissä moottorikäyttöinen ja se käynnistyy auto-
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maattisesti esimerkiksi paine-eron noustessa liian suureksi suodattimen yli. Pienemmissä yksiköissä ravistus voidaan tehdä käsin. Suodattimen kulumisen estämiseksi ravistus kannattaa pitää mahdollisimman hellävaraisena. Puhdistuksen
ajaksi ilmavirtaus suodatinyksikössä lopetetaan. Tämä merkitsee, että koko laite
on pysäytettävä tai sitten suodatinyksikkö on jaettava osastoihin niin että puhdistettavassa osassa ilmavirtaus pysäytetään sulkupeltien avulla puhdistuksen
aikana. Tällöin suodatus tapahtuu muissa suodattimen osissa. Koko laitteen pysäyttäminen onnistuu, jos pölyä tuottava työvaihe on jaksottaista tai jos pölymäärä on niin vähäinen että se voidaan puhdistaa työvuoron jälkeen; muissa tapauksissa on käytettävä osastoitua suodatinyksikköä. Ravistuspuhdistuksessa suodatusnopeudet ovat luokkaa 1 – 2 cm/s (Cooper and Alley, 1986).
Vastavirtapuhdistuksessa normaali ilmavirtaus pysäytetään ja suodatin puhdistetaan käänteisellä puhtaalla ilmavirralla. Ilmavirtauksen suunnan muuttuessa
suodattimessa tapahtuu myös muodonmuutos, jolloin pöly irtoaa suodattimesta.
Suodattimen litistyminen kasaan puhdistusvaiheessa estetään letkuun kiinnitetyillä renkailla. Puhdistustehoa voidaan säätää muuttamalla puhdistusjakson
kestoa ja tiheyttä. Vastavirtapuhdistusta käytetään tiettyjen kuitulaatujen yhteydessä (ennen kaikkea lasikuitu) jotka eivät kestä ravistusta. Lasikuitusuodattimia
tarvitaan puolestaan esimerkiksi silloin kun suodatettavan kaasun lämpötila on
korkea. Vastavirtapuhdistuksessa suodatusnopeudet ovat samaa luokkaa kuin
ravistuspuhdistuksessakin.
Suodattimen puhdistukseen voidaan käyttää myös paineilmaa, jolloin suodattimeen kohdistetaan paineisku suodattimen puhtaalta puolelta (pulse jet cleaning)
(kuva 6.21). Tässä laitteistossa käytetään normaalisti ylhäältä avoimia ja alhaalta
suljettuja letkuja. Ilma virtaa letkun ulkopuolelta sisäpuolelle, jolloin pöly kiinnittyy
letkun ulkopintaan. Letkujen litistymisen estämiseksi letkujen sisäpuolella käytetään metallikehikkoa. Puhdistusvaiheessa letkun yläpäästä sen sisään johdetaan
letkuun lyhyt paineilmapulssi, joka aikaansaa suodatinletkua alaspäin etenevän
shokkiaallon ja irrottaa pölyn suodattimesta. Tässä puhdistusmenetelmässä ilmavirtausta ei tarvitse lopettaa puhdistuksen ajaksi. Puhdistustehoon voidaan
vaikuttaa säätämällä pulssin painetta, tiheyttä, puhdistusjaksojen järjestystä sekä
jossain määrin myös puhdistuksen kestoa.

119

.XYD 3DLQHLOPDOODSXKGLVWHWWDYDQVXRGDWLQ\NVLN|QWRLPLQWDSHULDDWH
Paineilmapuhdisteisessa menetelmässä suodatinmateriaalina käytetään muista
suodattimista poiketen paksuja huopamaisia laatuja paineilmapuhdistuksen aiheuttaman rasituksen vuoksi sekä riittävän erotuskyvyn saavuttamiseksi. Menetelmän etuna on, että suodatinhuopia voidaan käyttää suuremmalla suodatusnopeudella kuin muissa puhdistusmenetelmissä: suodatustusnopeudet ovat tyypillisesti luokkaa 3 – 6 cm/s. Täten paineilmapuhdisteisesta järjestelmästä saadaan
rakennettua huomattavasti pienempiä ja halvempia puhdistuslaitoksia.

6lKN|VXRGDWWLPHW
Sähkösuodattimen toiminta perustuu hiukkasten sähköiseen varaamiseen, varautuneiden hiukkasten keräämiseen sähkökentän avulla sekä kerätyn pölyn
poistamiseen sähkösuodattimesta. Hiukkaset varataan koronapurkauksella. Koronapurkaus syntyy korkeajännitteisen elektrodilangan ja maadoitetun levyn tai
putken välille. Elektrodien välissä oleva kaasu ionisoituu ja kaasun kuljettamat
hiukkaset varautuvat kaasuionien törmätessä niiden pintaan. Varautuneiden
hiukkasten kerääminen tapahtuu joko koronapurkauskentässä (1-vaiheinen sähkösuodatin) tai kuten 2-vaiheisessa sähkösuodattimessa puhtaasti sähkökentän
vaikutuksesta erillisessä keräysosassa. Keräyslevyihin tarttunut pöly irrotetaan
joko ravistamalla levyjä tai pesemällä levyt. Sähkösuodattimet ovat yleensä tehokkaita ja erottavat helposti yli 99 % pölystä.
Koronapurkauksen muodostamiseen voidaan käyttää joko positiivista tai negatiivista jännitettä. Negatiivinen koronjännite sallii suuremmat jännitteet ja koronavirrat ja sitä käytetäänkin yleisesti teollisissa sovelluksista. Negatiivinen korona
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tuottaa kuitenkin paljon otsonia, joten sisäkäyttöön tarkoitetuissa sähkösuodattimissa käytetään yleisesti alhaisempaa positiivista koronajännitettä.
Kaasun virtaus sähkösuodattimen läpi tulee olla tasaista. Epätasainen virtaus
heikentää merkittävästi laitteen toimintaa. Huono virtauskenttä sähkösuodattimessa aiheuttaa epätasaisen viipymäajan ja kerätyn pölyn irtoamista takaisin
puhdistettuun kaasuvirtaukseen.
Keräyslevyjen pintaan kiinnittyneiden hiukkasten tulee johtaa sähköä ainakin
jonkin verran. Kerättävän pölyn ominaisjohtokyky tulisi olla ainakin 10-10 1/W*cm,
mikä on paljon suurempi kuin hyvien eristeiden kuten kvartsin ja useimpien muovien johtavuus. Näiden hiukkasten kertyminen maadoitetun elektrodin pintaan
estää varauksen purkautumisen ja häiritsee suodattimen toimintaa aiheuttaen
mm. läpilyöntejä ja alentuneen käyttöjännitteen. Pölyt, joiden ominaisvastus on
yli 1011 W*cm aiheuttavat ns. ”back corona”-ilmiön kerätyn pölyn pintaan, jolloin
koronavirtaa ja -jännitettä tulee vähentää huomattavasti. Tämä tietysti vaikuttaa
suodattimen erotuskykyyn. Kerätyn pölyn korkea sähkövastus saattaa myös vaikeuttaa pölyn irtoamista keräyslevyn pinnasta. Toisaalta liian johtavat hiukkaset
menettävät varauksensa heti kohdattuaan keräyslevyn ja saattavat helposti irrota
levyn pinnalta takaisin kaasuvirtaan. Kerättävän pölyn sähkövastuksen optimialue on välillä 108...1010 W*cm.
9HQWXULSHVXULW
Märkäerottimissa käytetään nestettä, tavallisimmin vettä, hiukkasten erottamiseen kaasuvirrasta. Erottimen toiminnan perusperiaatteena on hiukkasten joutuminen suoraan kosketuksiin nesteen kanssa. Märkäerottimia on lukuisia eri tyyppejä mutta pölynerotuksessa tärkein tyyppi on venturipesuri (venturi scrubber).
Märkäpesurien puhdistusteho riippuu nestepisaroiden ja pölyhiukkasten välisestä
nopeuserosta. Suuret nopeuserot saadaan aikaan venturipesurissa (kuva 6.34).
Venturipesurissa matalapaineista vettä johdetaan venturin kurkkuun, jossa ilman
nopeus on suuri, jopa 50-150 m/s. Ilman suuri liikenopeus saa veden pisaroitumaan ja samalla saadaan aikaan tehokas törmäysvaikutus veden ja kaasun välillä. Lopullinen erotus tapahtuu pisaranerottimessa. Venturipesureissa käytetään
usein syklonia pisaranerotukseen.
Venturipesureilla on useita ominaisuuksia joiden ansiosta ne ovat hyödyllisiä tietyissä sovellutuksissa. Laitteella voidaan suodattaa samanaikaisesti sekä kaasumaisia että hiukkasmaisia epäpuhtauksia. Märkäpesurilla voidaan käsitellä
kaasua, jonka lämpötila ja kosteus on korkea samalla kun se jäähdyttää kuumia
poistokaasuja. Tämän tyyppinen pesuri voi kerätä ja neutraloida korrodoivia kaasuja ja sumuja ja sillä voidaan käsitellä syttyviä ja räjähdysherkkiä pölyjä. Venturipesurit toimivat suurella nopeudella minkä ansiosta ne ovat kompakteja, joten
ne eivät vaadi paljon tilaa.
Suurin kaikille märkäpesureille tyypillinen ongelma on muodostuva jätevesi.
Nesteen käyttö aiheuttaa myös muita ongelmia, kuten korroosiota ja jäätymis-
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vaaran. Kerättyjä hiukkasia on vaikea kierrättää ja kerätyt hiukkaset voivat kontaminoitua.
3XKGLVWXVPHQHWHOPlQYDOLQWD
Sopivan suodatusmenetelmän valinta vaatii tietoa suodatettavasta pölystä (hiukkaskoko, olomuoto, pitoisuus) sekä pölyisen ilman ominaisuuksista (lämpötila,
kosteus, koostumus). Suunnittelun apuna voidaan käyttää taulukkoa 6.7, johon
on koottu perustietoa eri suodatusmenetelmistä. Puhdistuslaitteiden suodatuskykyä hiukkaskoon mukaan on esitetty kuvassa 6.22.
Parhaan mahdollisen suodatinmenetelmän valinta tiettyyn kohteeseen vaatii kokemusta ja asiantuntemusta. Toisinaan optimaalisen ratkaisun löytämiseksi tarvitaan koelaitteistoa, jolla eri vaihtoehtoja kokeillaan käytännön olosuhteissa.

Venturipesuri

Sähkösuodatin
- yksiasteinen
- kaksiportainen

Kuitusuodatin

Murskaus, hionta, työstö, hakkeen- ja purunkuljettimet, pneumaattiset kuljetusjärjestelmät
kaikki kuiva pöly

Sykloni

Yksinkertainen ja
huoltovapaa rakenne
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Oikeat työtavat muodostavat teknisten torjuntatoimien ohella tärkeän osaalueen pölyhaittoja vähennettäessä. Ennen kaikkea työtehtävissä, joissa pölyn
syntyminen, vapautuminen ja kulkeutuminen riippuvat työntekijöiden valinnoista, työtapojen merkitys korostuu. Työtavoilla voidaan vaikuttaa pölylähteeseen,
työympäristöön tai työntekijään.
Esimerkiksi jauheiden huolellinen käsittely tai kansien pitäminen säiliöiden
päällä vähentää pölyn syntymistä. Samoin henkilön sijainti suhteessa pölyä
synnyttävään työtapahtumaan vaikuttaa merkittävästi altistumiseen. Teknisten
torjuntatoimien oikea käyttö, riittävä henkilökohtainen suojautuminen ja tarkka
henkilökohtainen hygienia kuuluvat myös hyviin työtapoihin.
Tyypillinen esimerkki virheellisestä toiminnosta liittyy säkkien tyhjennykseen.
Työntekijän tyhjentäessä pölyistä materiaalia sisältävää säkkiä hyvin ilmastoidussa työpisteessä hänen altistuu hyvin vähän. Sen sijaan hänen lähtiessä
viemään tyhjää säkkiä keräyspisteeseen samalla ravistellen ja taitellen sitä
kasaan altistuminen oli hyvin suurta. Myös jos laitteistoa esimerkiksi käytetään
liian suurella kapasiteetilla pölyä pääsee väistämättä purkautumaan ulos laitteistosta ja altistuminen kasvaa. Siten väärät toimintatavat vähentävät hyvin
suunnitellun työpisteen tehokkuutta.
Vaikka työtapojen vaikutus altistumiseen riippuu paljon työntekijästä pääosassa
on kuitenkin johtaminen. Hyvään johtamiseen kuuluu työntekijöiden riittävä
kouluttaminen ja hallinnolliset toimenpiteet, jotka mahdollistavat työn tekemisen
mahdollisimman turvallisesti. Nopein tapa ei ole välttämättä turvallisin tapa tehdä työtä. Työohjeiden tulisi sisältää turvalliset työtavat.
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Yleiset hyvät työtavat sisältävät mm.:
•

aika, jolloin kemikaalit voivat päästä työilmaan pidetään mahdollisimman
lyhyenä

•

ilman epäpuhtauksia vapauttavien tuotteiden tai jätteiden poistaminen työympäristöstä heti kun prosessi sen sallii

•

huolellisuus esim. säiliöiden tai koneiden kotelointien sulkemisessa

•

materiaalien turvallinen käsitteleminen, esimerkiksi haitallisten jauheiden
siirtäminen astiasta toiseen varovasti ja astioiden varovainen kuljettaminen

•

tyhjien astioiden ja säkkien asianmukainen käsittely

•

työn tekeminen tarkoituksenmukaisella nopeudella

•

riittävän ajan varaaminen ennen pölyiselle alueelle menemistä (pölyn
poistumisaika)

•

kemikaalien iholle pääsyn estäminen, etenkin jos se vaikuttaa ihoon tai
kulkeutuu ihon läpi elimistöön

•

kemikaaleja ei käytetä merkitsemättömistä säiliöistä

•

työpaikalla ei syödä, juoda eikä tupakoida

Eräät kemikaalit voivat imeytyä ruuansulatuselimistön kautta. Ruokatarvikkeiden saastuminen kemikaaleilla voidaan estää kieltämällä syöminen ja juominen
työpaikalla. Ruuan varastointi ja -valmistuspaikat, samoin kuin ruokailutilat tulee pitää puhtaina. Työntekijöiden tulisi pestä kätensä ja kasvonsa ennen ruokailua tai juomista. Ruokia ja juomia, eikä myöskään ruoka-astioita saa säilyttää työtilassa. Tupakointi työpaikalla tulee kieltää.

.RXOXWXVMDWLHGRWWDPLQHQ
Tiedottaminen, kouluttaminen ja opastaminen ovat pölyntorjunnan toimintasuun-

nitelmien peruselementtejä. Työntekijöiden, johtohenkilöiden ja tuotantohenkilöstön tulee tietää millaisen terveydellisen riskin altistuminen vaarallisille kemikaaleille aiheuttaa. Lisäksi heidät tulee kouluttaa ja opastaa pienentämään altistumisesta aiheutuvia riskejä.
Myös insinöörit, arkkitehdit ja tuotesuunnittelijat tulee kouluttaa siten, että he
kehittävät turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita, laitteita, prosesseja, järjestelmiä ja työpaikkoja. Kaikki työpaikan henkilöt tulisi opastaa ennaltaehkäisemään vaaroja ja vähentämään riskejä. Työntekijöiden tulee tietää kuinka työt
tehdään oikein ja turvallisesti sekä kuinka laitteita ja prosesseja on käytettävä
samalla kun turvallisuutta edistävät laitteet ovat toiminnassa. Koulutus ja valmennus on tarpeellista myös otettaessa käyttöön turvallisuustoimenpiteitä, ku-
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ten turvallisia työtapoja, siisteyttä ja järjestystä edistäviä toimenpiteitä sekä
henkilökohtaisia suojaimia.
Työntekijöille tulee aina kertoa mahdollisista työn vaaroista sekä niiden ennaltaehkäisystä. Vaaroista tiedottamiseen on monta mahdollisuutta, kuten koulutustilaisuudet, henkilökohtaiset keskustelut työnjohtajien ja työterveyshuollon
kanssa sekä tiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat oivia apuvälineitä tiedotustoiminnassa. Kemikaalien vaarallisia ominaisuuksia ja turvallista käyttöä
selvitetään myös kansainvälisissä kemikaalikorteissa (International Chemical
Safety Cards). Niitä valmistetaan useissa asiantuntijalaitoksissa YK:n alaisen
Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman (IPCS:n) koordinoimana ja EU:n
tuella. Kemikaalikortissa on selkeässä muodossa tiedot aineen vaarallisista
ominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä.
Työntekijöiden tulee tietää käsiteltävän materiaalin aiheuttamat riskit. Siksi heidän tulee tutustua käyttöturvallisuustiedotteisiin ja ymmärtää pakkauksissa
käytettävät varoitusmerkinnät. Heidän tulee tuntea liika-altistumisen aiheuttamat varhaisoireet sekä pitkään jatkuneen altistumisen aiheuttamat haitat. Heidän tulee olla myös täysin perehtyneitä henkilökohtaisiin suojaimiin ja niiden
huoltoon. Jos altistumisen seuranta on osa toimintaohjelmaa, tulee työntekijöiden tietää syyt seurannan järjestämiseen.
Käyttöhenkilöstön tulee oppia myös mitä varotoimenpiteitä tulee noudattaa ja
miksi. Heidän tulee tietää ja osata toimenpiteet mm. puhdistuksessa, varastoinnissa ja jätteiden käsittelyssä. Eräs hyvä keino on kertoa heille miksi kaikki
varotoimenpiteet ovat tarpeellisia. Esimerkiksi jätteiden käsittelyn osalta ohjeet
voivat olla yksinkertaisia; jätteet laitetaan määrättyyn jäteastiaan, joka on varustettu kannella tai suljettavalla muovisäkillä.
Turvallisten toimintatapojen eri näkökohtien läpikäynti käytännössä vahvistaa
ennaltaehkäisevän koulutuksen sanomaa. Esimerkiksi käyttäjät voivat joutua
tekemään pieniä muutoksia ilmanvaihtojärjestelyihin, kun he tekevät erilaisia
työtehtäviä. Samoin prosessista ilmaan pääsevät epäpuhtaudet usein riippuvat
prosessiolosuhteista, joihin käyttäjät voivat jokin verran vaikuttaa. Säännöllinen
turvallisuusasioiden kertaus saattaa myös olla tarpeen. Esimiesten ja työnjohtajien tulee myös ymmärtää miksi tehokas epäpuhtauksien hallinta on tarpeellinen ja miten se saavutetaan. Vain siten torjuntaratkaisuista saavutetaan paras
mahdollinen hyöty.
Työntekijöiden osallistuminen on välttämätöntä työhygieenisen toiminnan kaikissa vaiheissa aina vaarojen tunnistamisesta niiden poistamiseen asti. Heidän
kokemuksensa työn tekemisestä ja siihen liittyvistä muista tekijöistä on niin
arvokasta että heidät kannattaa ottaa osaksi torjuntatoimia suunnittelevaa tiimiä.
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Yleisesti hyväksytty torjuntatoimien tärkeysjärjestys on sellainen, että kaikki
muut mahdollisuudet vähentää työntekijöiden altistumista tulisi käyttää ennen
kuin turvaudutaan henkilökohtaisiin suojaimiin. Henkilönsuojaimia onkin pidettävä toissijaisena ja teknisiä toimenpiteitä täydentävänä, ei korvaavana, keinona vähentää vaaroja. Henkilönsuojaimet ovat eräissä tapauksissa kuitenkin
välttämättömiä ja tarjoavat ainoan toimivan ratkaisun työntekijöiden suojelemiseksi työympäristön haittatekijöiltä.
Ideaalisessa tilanteessa prosessien ja laitteiden valinta ja kehittäminen sekä
hyvät työtavat yhdistettynä hallinnollisiin ja työnjohdollisiin toimenpiteisiin tuottavat riittävän hyvän työympäristön. Valitettavasti todellisuudessa kaikki riskit
eivät poistu näillä keinoilla, vaan jäljelle jäävä mahdollisuus altistua joudutaan
hallitsemaan joillakin menetelmillä. Näitäkin riskejä olisi pyrittävä hallitsemaan
innovatiivisilla ratkaisuilla. Jossakin vaiheessa saavutetaan kuitenkin taso, jolloin henkilönsuojainten käyttö alkaa tulla tärkeäksi osaksi toimenpideohjelmia.
Monet suojainten liittyvän toimenpideohjelman osatekijät ovat yhteisiä kaikille
suojaimilla. Henkilösuojainten valintaan liittyy Valtioneuvoston päätökset no
1406/1993 ja 1407/1993, joista jälkimmäisessä on esitetty henkilösuojainten
valintaan ja käyttöön liittyvät periaatteet sekä valintaa helpottava lomake. Suojaimet hankaloittavat työntekoa ja aiheuttavat lisäkuormitusta, jolloin niiden
käyttö laiminlyödään helposti. Suojainten käyttöä voidaan lisätä niiden oikealla
valinnalla, asianmukaisella tiedottamisella ja koulutuksella, käytön motivoinnilla
ja valvonnalla sekä säännöllisellä huollolla. Henkilönsuojainten käyttöön liittyykin hyvin paljon eri osatekijöitä, joiden onnistumisesta riippuu suojaimilla saavutettava hyöty. Tämän vuoksi suojaimiin liittyvät menettelytavat olisi tarkoin
suunniteltava ja menettelytavat kirjattava toimintaohjeiksi, suojainohjelmaksi.
7.3.1 Hengityksensuojaimet
Niin kauan kuin on kohtuullisesti mahdollista, pitäisi ilmassa olevien epäpuhtauksien määrää pienentää teknisin keinoin, ennen kuin hengityksensuojainten
käyttöä harkitaan. Päivittäin toistuvissa, tavanomaisissa töissä suojainten
käyttöä tulisi välttää.
Ilman epäpuhtauksien vähentämisessä voidaan käyttää kaikkia edellisissä
kappaleissa esiteltyjä keinoille. Itse prosessia voidaan muuttaa esimerkiksi
suljetuksi tai automaattiseksi, prosessiin voidaan valita vähemmän haitallisia
aineita tai estää niiden pääsy ilmaan muuttamalla niiden olomuotoa ja käyttämällä märkiä menetelmiä. Lisäksi työn järjestelyillä voidaan altistumista ja altistumisaikaa vähentää. Eräissä tapauksissa saattaa esimerkiksi olla mahdollista eristää pölyävä toiminto ja suojata muutamat työntekijät henkilökohtaisilla
suojaimilla, vähentää heidän altistumisaikaa esim. työkierron avulla ja seurata
tarkoin heidän terveydentilaa.
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Jos tavoitetta ei voida saavuttaa tai se voidaan saavuttaa vain osittain teknisin
ja organisatorisin keinoin, täytyy jokaiselle henkilölle antaa käyttöön sopivat
hengityksensuojaimet. Hengityksensuojainten käyttö on yleensä hyväksyttävää
väliaikaisena ratkaisuna tai lyhytkestoisissa töissä, kuten:
•

väliaikaisena ratkaisuna, kun muita torjuntatoimia suunnitellaan ja asennetaan

•

kun muut ratkaisut eivät ole mahdollisia, kuten esimerkiksi maalattaessa
siltaa, tai kun muut toimenpiteet eivät ole muuten riittäviä

•

kun käyttöaika on hyvin lyhytaikainen, esimerkiksi mentäessä pölyiselle
alueelle tarkastamaan venttiiliä ym.

•

kun työntekijät altistuvat voimakkaasti lyhyen aikaa (suuri pitoisuus tai suuri myrkyllisyys) esimerkiksi satunnainen hiekkapuhallus tai vaarallisten kemikaalien punnitus

•

huolto ja korjaustoimenpiteet

•

työtehtävissä, joissa altistuminen on teknisesti tai taloudellisesti erittäin
vaikeaa hallita muilla keinoilla ja/tai altistuvien määrä on vähäinen

Hengityksensuojaimet kuormittavat käyttäjäänsä pääasiassa painollansa sekä
laitteen sisään- ja uloshengityksen vastuksella. Hengityksensuojainten käyttöaika tulisikin saada mahdollisimman lyhyeksi. Mikäli suojainta joudutaan käyttämään pidempiä aikoja, puhaltimella varustettujen suojaimien hengitysvastukset ovat alhaisia ja hupulla tai kypärällä varustettu suojain ei kosketa kasvoja
tiiviisti, joten ne voivat olla mukavampia käyttää.
Hengityksensuojaimen käyttöön liittyy useita tekijöitä, joiden vaikutuksesta
suojaimen todellinen tehokkuus jää usein vähäiseksi. Useissa tutkimuksissa on
havaittu, työpaikoilla mitatut suojauskertoimet (luku joka ilmoittaa kuinka monenteen osaan pitoisuus suojaimen sisäpuolella putoaa verrattuna ympäröivään ilmaan) ovat huomattavasti alhaisempia kuin laboratoriossa tapahtuvassa
suojainten testauksessa saadut suojauskertoimet. Todellisuudessa työntekijät
eivät esimerkiksi käytä suojaimia koko ajan ollessaan alttiina ilman epäpuhtauksille, johtuen esimerkiksi suojaimen kuumuudesta tai vaikeuksista hengittämisessä tai näkemisessä. Käyttöajan merkitys suojaustehoon on ratkaisevaa.
Hengityksensuojaimien turvallisen käytön varmistamiseksi kannattaakin laatia
toimenpideohjelma. Onnistuneen hengityksensuojainohjelman peruselementtejä on viisi. Epäonnistuminen missä tahansa näistä vähentää suojaimien antamaa suojaa. Peruselementit ovat:
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•

suojainten arviointi ja valinta

•

suojainten käytön määrittely

•

suojainten henkilökohtainen sopivuus ja päälle pukeminen

•

suojainten käytön opetus ja ohjeet

•

suojainten huolto ja puhdistaminen

Ensimmäinen askel hengityksensuojainohjelman käynnistämisessä on tunnistaa ne alueet, joissa hengityksensuojaimia todella tarvitaan. Niitä voivat olla
esimerkiksi pölyiset kohteet, joissa ei normaalisti oleskella säännöllisesti ja joihin pölyntorjunnan toteuttaminen muuten aiheuttaisi suuret kustannukset.
Ennen suojainten valintaa on arvioitava työssä esiintyvät vaarat, joiden välttämiseksi tai rajoittamiseksi ne hankitaan. On tärkeää valita oikeantyyppinen
suojain, sillä vääräntyyppisen suojaimen käyttö voi olla vaarallista. Arviointiin
kuuluu vaadittavan suojauskertoimen määrittely ja käyttöolosuhteiden huomioiminen sekä saatavilla olevien suojainten vertailu vaadittaviin ominaisuuksiin.
Suojainten valintaan liittyy oleellisena myös työn asettamat vaatimukset, käyttöolosuhteiden huomioiminen (lämpötila, kosteus jne.), suojaimen sopivuus
työntekijälle (ergonomia, terveydentila, sopivuus muiden suojainten kanssa)
sekä käyttöjakson pituuden määrittäminen. Työntekoa huomattavasti haittaava
suojain ei ole tarkoituksenmukainen ja silloin suojain jätetään helposti käyttämättä. Tärkeä hengityksensuojaimen ominaisuus on sen tiivistyminen kasvoja
vasten. Huonosti istuva hengityksensuojain ei saavuta sille asetettavia vaatimuksia. Suojaimet tulisikin valita henkilökohtaisesti. Edelleen mukavuus ja
käytön helppous ovat tärkeitä valintaan vaikuttavia tekijöitä. Valinnassa tulee
huolehtia myös siitä, että käytettäväksi hankittavat suojaimet täyttävät niitä
koskevat vaatimukset. Eräs tapa varmistua siitä on huolehtia siitä, että suojain
on varustettu asianmukaisin CE- ja suojainluokka-merkinnöin (taulukko 7.1).
Hengityksensuojaimien käyttöä suunniteltaessa täytyy myös muistaa, että samoissa pölyisissä tiloissa saattaa työskennellä myös muita, suojaamattomia
työntekijöitä. Teknisten, ilman epäpuhtauden leviämistä rajoittavien, toimenpiteiden laiminlyönti altistaa työtilassa olevat muut työntekijät pölyille vaikka osa
henkilöistä suojattaisiinkin hengityksensuojaimilla.
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Laitetyyppi

Suodattava puolinaamari

Suodatin ja neljäsosa- tai puolinaamari

Suodatin ja kokonaamari

Puhallinkäyttöinen hiukkassuodatinsuojain, jossa kypärä tai huppu
Puhallinkäyttöinen hiukkassuodatinsuojain, jossa neljäsosa-, puoli-, tai kokonaamari
Paineilmaletkulaitteet, jossa on
Puolinaamari
Kokonaamari
Huppu

Merkintä Suojauskerroin
Suurin pitoisuus, jossa
suojain suojaa ilmoitettuna HTP-arvon monikertoina
FFP1
4
FFP2
10
FFP3
30
P1
4
P2
10
P3
30
P1
4
P2
15
P3
400
TH1P
5
TH2P
20
TH3P
100
TM1P
10
TM2P
100
TM3P
500
30
1000
100

Kun käyttäjälle ja työhön sopiva suojain on löytynyt, on sitä käytettävä myös
oikein. Tämän vuoksi työnantajan on koulutettava työntekijät suojainten käyttöön ja annettava tietoja suojaustehon rajoituksista. Opastus ja ohjeistus tulisi
sisältää tiedon siitä, miksi suojaimia on käytettävä, milloin on tarpeellista käyttää suojaimia ja miten suojaimia tulisi käyttää ja huoltaa. Koulutusohjelman
tavoitteena on tutustuttaa käyttäjä täysin suojainten käyttöön. On myös huolehdittava siitä, että hengityksensuojaimen käyttö ja erityisesti käyttöjakson pituus
määritellään.
Lopuksi suojainten asianmukainen varastointi, puhdistus ja desinfiointi, muu
huolto ja toimintakunnon tarkastukset sekä rikkoutuneiden osien korjaukset
varmistavat, että suojainten alkuperäinen tehokkuus säilyy läpi koko suojaimen
käyttöiän. Suojainten kunnossapitoa helpottaan jos sen toteuttamiseksi laaditaan ohjelma.
Hengityksensuojaimet tulisi tarkastaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Suojaimen
tiivistyspinnat saattavat vaurioitua, suodattimet saattavat vaurioitua, tukkeutua
tai menettää suojauskykynsä ja uloshengitysventtiilit saattavat jumiutua auki
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asentoon. Akkutoimiset puhaltimet vaativat täyteen ladatut akut toimiakseen ja
varmistaakseen riittävän ilmavirran suojaimeen. Akuilla toimivat puhaltimien
normaali käyttöaika on vähintään 4 tuntia, mutta kylmissä oloissa on syytä pitää mukana toista ladattua akkua. Puhaltimilla varustetuissa suojaimissa ilmavirtausmäärän riittävyys on tarkistettava ennen käyttöä. Säännöllinen suojaimen puhdistaminen ja desinfiointi takaa käyttäjille riittävän suojauksen. Puhdistuksen ja tarkastuksen jälkeen suojaimet tulee säilyttää suojassa pölyltä ja
muilta epäpuhtauksilta sekä auringonvalolta. Varastoinnin aika suojain ei saa
vääntyä.
Tyypillisimmät hengityksensuojainten käytössä havaitut puutteet ovat:
•

suojainta ei käytetä koko altistumisaikaa

•

puutteet huollossa (loppuun kuluneet suodattimet, muut huollon ja kunnontarkkailun puutteet)

•

työhön sopimaton suojain (pölysuojainten käyttö ”suojaamaan” kaasuilta ja
pölyiltä)

•

vuodot suojaimessa, jotka johtuvat henkilölle sopimattoman suojaimen valinnasta

7\|YDDWWHHW
Jotkut pölyt saattavat aiheuttaa haittaa iholle joutuessa. Tällöin on tarpeellista
tarkastella myös työvaatetuksen valintaa ja käyttöä. Myös pölylähteen hallintaan ja pölyjen leviämiseen estämiseen tulee tällöin kiinnittää erityistä huomiota.
Työvaatetuksen valinnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin hengityksensuojainten valinnassakin. Ensinnäkin tulee huomioida olosuhteet, joissa
työvaatetusta käytetään. Täysin pölytiivis työvaatetus voi johtaa lämpöstressiin. Hyvin usein vaatetuksen valinnassa täytyykin tyytyä parhaaseen mahdolliseen kompromissiin. Käsiä lukuun ottamatta ihon suojaukseen pölyltä riittää
usein tiivis kangas. Tiiviistä materiaalista valmistetussa työvaatteessa tulee
olla ilmastointiaukkoja ilman kierron helpottamiseksi. Nykyisin on saatavilla
myös kankaita, jotka läpäisevät hyvin kosteutta ja ilmaa, mutta pidättävät pölyä. Työvaatteet voivat olla kertakäyttöisiä tai suunniteltuja pitempiaikaiseen
käyttöön pesuineen. Pölyisissä olosuhteissa työvaatteiden kuluminen saattaa
olla kaksinkertaista normaalioloihin verrattuna.
Työvaatteiden tulee sopivia käyttäjälleen. Työvaatteiden tulee tiivistyä ranteiden ja nilkkojen kohdalta, vaatteessa tulee olla huppu ja vaatetuksen materiaalin ja saumojen tulee kestää vaativat työolosuhteet jne. Työvaatetuksen tulee sopia yhteen muiden samanaikaisesti käytettävien suojainten kanssa, kuten hengityksensuojainten, kuulonsuojainten ja silmäsuojainten kanssa. Työvaatteet tulee valita vaadittavien suojausominaisuuksien perusteella. Valmis-
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tajien tai myyjien toimittama informaatio helpottaa valintaa. Käyttäjien tulee
myös tietää, voidaanko vaatteet puhdistaa helposti uudelleenkäyttöä varten
vai ovatko ne kertakäyttöisiä.
Käsien suojaus on ehkä tärkeintä ihoaltistumiselta suojattaessa. Suojakäsineitä tarvitaan silloin, kun haitallisten aineiden joutumista iholle ei voida muuten välttää. Eri käsinemateriaalit kestävät ja suojaavat eri lailla erityyppisiltä
kemikaaleilta. Oikean suojakäsineen ja -materiaalin valinta on siten ratkaiseva
tekijä haluttaessa estää kemikaalin joutuminen iholle. Suojakäsineet eivät tavallisesti kestä kemikaalien vaikutusta kuin rajoitetun ajan. Lisäksi on pidettävä mielessä, että työpaikalla saattaa esiintyä myös muita kemikaaleja kuin
pölyjä esimerkiksi liuotinaineita, jotka läpäisevät käsineet nopeasti. Eräät kemikaalit vaikuttavat suojakäsineiden materiaaleihin siten, että ne haurastuvat
tai kovettuvat ja rikkoutuvat siten helposti. Tietoa käsinemateriaalin kemikaalinkestävyydestä ja muista ominaisuuksista saa käsineiden valmistajilta ja
maahantuojilta sekä eri lähteissä saatavilla olevista valintatauluista. Käsineiden sisäpuolen likaantuminen on haitallista, koska käsineiden sisällä kemikaalien vaikutus tehostuu ihon kostumisen ja lämpötilan nousun seurauksena.
Muita ongelmia käsineiden käytössä ovat sorminäppäryyden, tuntoherkkyyden
ja tartuntaominaisuuksien katoaminen sekä virheellinen turvallisuuden tunne.
Suojakäsineiden käyttö saattaa aiheuttaa myös uusia ongelmia, kuten käsien
hautumista ja ihottumia. Käytön jälkeen suojakäsineet tulee puhdistaa ja säilyttää puhtaassa, asianmukaisessa säilytyspaikassa, poissa likaantuneilta
työpöydiltä ja muilta pinnoilta.
Henkilönsuojainten käyttöön kuuluu myös pukeutumis- ja riisuuntumisohjeistot. Erityisesti riisuuntumisohjeisto on tärkeä. Työntekijän kädet voivat kontaminoitua, jos hän ensin riisuu suojakäsineet ja vasta sen jälkeen muut työvaatteet. Myös hengityksensuojaimen riisumien lähdettäessä saastuneelta
alueelta voi aiheuttaa ongelmia, sillä työntekijän vaatteista irtoaa pölyä, joka
joutuu hengitykseen. Oikeaoppinen ja tehokas henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö onkin paljon muuta kuin oikeiden suojaimien hankkimista. Usein
suojaimen käyttö saattaa olla kalliimpaa verrattuna innovatiivisiin, pölyn muodostumista vähentäviin muutoksiin prosessissa.

+HQNLO|NRKWDLQHQK\JLHQLD
Henkilökohtainen hygienia ja vaatteiden puhtaus ovat keskeinen osa kemikaaleilta suojautumista, etenkin jos kemikaalit aiheuttavat ihosairauksia (ihottumia tai syöpää) tai jos aine imeytyy ihon tai ruuansulatuskanavan kautta
elimistöön. Työvaatetus pitäisi säännöllisesti vaihtaa. Työvaatteita ei koskaan
pitäisi viedä kotiin, edes pestäväksi. Jos vaatetus pääsee likaantumaan kemikaalista se pitäisi välittömästi vaihtaa. Kemikaaleilla kyllästetyn vaateen ollessa tarpeeksi kauan kosketuksissa ihon kanssa ihminen altistuu pitkäaikaisesti
ja altistuminen voi johtaa jopa kuolettavan annoksen saamiseen. Likaantu-
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neista vaatteista aiheutuneita myrkytyksiä esiintyy yhä, vaikka niiden syntyminen voitaisiin helposti estää.
Työpaikalla tulee olla myös kunnolliset peseytymispaikat. Työntekijöitä pitäisi
kannustaa peseytymään ja käymään suihkussa töiden jälkeen. Työpaikalla
tulee siten olla riittävä määrä suihkuja käytettävissä. Suihkun jälkeen pitäisi
vaihtaa ylle puhtaat vaatteet. Asianmukainen pukuhuone ja haitallisten kemikaalien tapauksissa myös käytettyjen vaatteiden keräily ja pesujärjestelyt ovat
tärkeitä.
Käsien pesu tarvittaessa sopivalla puhdistusaineella ennaltaehkäisee ihotautien syntymistä. Kuitenkin turhaa ihon puhdistamista tulee välttää. Ihonpuhdistusaineen valinnassa tulee olla tarkkana. Esimerkiksi hioma-aineita sisältävät puhdistusaineet saattavat helposti rikkoa ihon pinnan. Niitä tulisikin käyttää
vain silloin, kun tavanomaisilla pesuaineilla ei saada ihoa riittävän puhtaaksi.
Ihon puhdistaminen vedellä ja ihonpuhdistusaineella onnistuu sitä paremmin,
mitä vesiliukoisempi ja hitaammin ihoon imeytyvä aine on ja mitä pikimmin pesu tehdään.
Mikä tahansa ihonpuhdistusaine voi aiheuttaa kosketusihottumaa, mutta mietojen aineiden (saippuat ja nestemäiset ihonpuhdistusaineet) normaalikäyttö,
3-4 kertaa päivässä, aiheuttaa sitä harvoin. Ihottuma voi muodostua miedoistakin aineista, mikäli iho joudutaan pesemään usein, 10-20 kertaa päivässä.
Puhdistusaineiden aiheuttamat allergiset ihottumat ovat ärsytysihottumiin verrattuina harvinaisia. Eräät hajusteet, väriaineet tai antimikrobiset aineet voivat
aiheuttaa allergiaa.

7HUYH\VWDUNDVWXNVHW
Työntekijöille tehdään tavallisesti alkutarkastus sekä työn luonteesta riippuen
määräajoin muita terveystarkastuksia. Terveystarkastuksissa pyritään selvittämään, että työntekijän terveys ei vaarannu työssä tai työympäristössä olevien tekijöiden vuoksi ja että hänellä on riittävät terveydelliset edellytykset selviytyä työstä ja sen erityisvaatimuksia. Määräaikaistarkastuksissa pyritään
seuraaman altistumista biologisin altistumismittauksien sekä toteamaan mahdollisen työstä johtuvan sairauden esi- tai varhaisvaihe taikka muu työhön sopivuuteen vaikuttava uusi sairaus.
Työterveyshuollon toiminnalle on lainsäädännössä määritelty tietty perussisältö, johon osana kuuluvat terveystarkastukset. 7HUYH\VWDUNDVWXNVLDRQ
NXLWHQNLQSLGHWWlYlS|O\QWRUMXQWDW\|WlWl\GHQWlYlQlWRLPLQWDQDHLNlVLOOl
VDDNRVNDDQNRUYDWDS|O\RQJHOPLHQSRLVWDPLVHHQWlKWllYllWRLPLQWDD
Terveystarkastusten avulla havaitaan liiallisesti altistuneet henkilöt sekä saadaan tietoa torjuntatoimien tehokkuudesta. Havaittuja varhaisvaiheen indikaattoreita tai merkkejä sairauden esiasteesta voidaan käyttää pohjatietona
altistumisen vähentämisessä ja torjuntatoimien suunnittelussa. Terveystar-
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kastuksista saatava tieto auttaa myös työpaikan vaarojen tunnistamisessa ja
vaarojen seurausten arvioinnissa.
Työntekijöille on annettava riittävästi tietoa työssä ja työpaikalla esiintyvistä
terveyden vaaroista ja haitoista sekä hänessä mahdollisesti todetusta ammattitaudista tai muusta työperäisestä sairaudesta sekä sen hoidosta ja ehkäisystä. Lisäksi työterveyshuoltohenkilöstön tehtävänä on jakaa terveyden vaarojen ja haittojen ehkäisemiseksi tarpeellista tietoa ja neuvoja sekä annettava
oikeita työmenetelmiä ja työskentelytapoja koskevaa ohjausta.
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7l\GHQWlYlWWRLPHQSLWHHW
<OHLQHQVLLVWH\VMDMlUMHVW\V
Pölyille altistumista ei tapahdu yksinomaan päästölähteen läheisyydessä.
Joissakin tapauksissa epäpuhtauden leviäminen muuhun työtilaan on keskeinen ongelma. Mikäli pöly laskeutuu pinnoille altistuminen ihon kautta tai kemikaalin joutuminen ruuansulatukseen on mahdollista. Lisäksi laskeutuneen pölyn irtoaminen pinnoilta saattaa lisätä altistumista tai johtaa jopa pölyräjähdykseen.
Pölyn leviämistä työtilaan pitäisi kaikin tavoin vähentää. Eräs tärkeä toimenpide on työpaikan yleinen siisteys. Se pitää sisällään siivouksen, jätteistä huolehtimisen, vuotojen ja valumien siivouksen ja korjauksen sekä laitteiden kunnossapidon.
Työpaikan puhtautta ja järjestystä on ylläpidettävä kaiken aikaa ja sekä työnjohdon että työntekijöiden on pidettävä tätä toimintaa tärkeänä. On hyvä pitää
mielessä, että:
• likainen ja epäsiisti työpaikka luo huolettoman asenteen työntekijöihin ja
osoittaa että työnjohdon mielestä tarkka työtapojen noudattaminen ei ole
tärkeää
• vuodot ja valumat voivat aiheuttaa merkittävän altistumislähteen, jos niitä ei
siivota välittömästi
• pintojen likaantuminen, olipa se näkyvää tai ei, voi olla merkittävin ihoaltistumisen ja ruuansulatuksen kautta tapahtuvan altistumisen syy. Siten työpaikan pitäminen siistinä on eräs tärkeimmistä menetelmistä estää ihosairaudet ja kemikaalin imeytyminen ihon kautta elimistöön.
• siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen on erityisen tärkeää huoltotoimenpiteiden aikana
Eräät toimenpiteet voivat edistää siisteyden ja järjestyksen ylläpitoa, kuten:
•

siivousvälineet ja imeytysaineet ym. ovat välittömästi saatavilla. Niiden
kuntoa tarkkaillaan ja varastoja täydennetään säännöllisesti.

•

työskentelyalueiden siisteyttä ja järjestystä valvotaan ja siitä annetaan palautetta.

•

siisteyden ja järjestyksen ylläpito tulee olla osa työtä ja sitä tulee tehdä
myös työn kuluessa. Työntekijöiden tulee ottaa vastuu oman työpaikkansa
pitämisessä puhtaana.
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•

vuotojen puhdistaminen tulee olla ensisijaisia tehtäviä.

Maahan tai pinnoille kaatuneet tai valuneet pölykasat puhdistetaan normaalisti
harjaamalla. Kuivaharjaus kuitenkin nostaa pölyn takaisin ilmaan, jolloin työntekijöiden altistuminen siivoustöissä on suurta. Erityisesti vaarallisten pölyjen,
kuten kvartsipölyn ja lyijypölyn kohdalla kuivaharjaus on erityisen vaarallista.
Parempia menetelmiä ovat märkäharjaus tai imurointi. Laskeutunutta pölyä ei
koskaan saa puhdistaa paineilman avulla.
Siirrettävät teollisuusimurit käyvät hyvin siivoukseen, jos imurissa käytettävien
suodattimien tehokkuus on riittävän hyvä imuroitavalle materiaalille. Jos suodatin on repeytynyt tai se peräti puuttuu, levittää imuri pölyn ilmaan. Samoin
käy, jos suodattimen tehokkuus ei ole riittävän hyvä.
Menettelytavat epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi voivat sisältää henkilökohtaisen puhdistautumisen työpäivän päätteeksi. Tässä tapauksessa likaantuneet työvaatteet ja työkalut jätetään selvästi merkittyihin, erillisiin paikkoihin. Tämän jälkeen työntekijät kulkevat sulkutilojen läpi, jossa työntekijät
peseytyvät huolellisesti ennen pukeutumista puhtaisiin vaatteisiin. Eräiden
erittäin vaarallisten pölyjen käsittely (esim. lyijy) vaatii tällaisen järjestelyn.

9DUDVWRLQWL
Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastointi vaatii luvan
asianomaiselta valvontaviranomaiselta. Lisäksi lain mukaan kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Varastot tulee sijoittaa ja
rakentaa siten ,että onnettomuustilanteessakaan ei aiheudu henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoja. Lisäksi tulee huolehtia rakenteiden ja laitteistojen
kunnosta. Päällyksen, jossa kemikaali säilytetään on oltava kestävä ja turvallinen ja siinä on oltava turvallisuuden ja tunnistamisen kannalta tarpeelliset tiedot, varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet.
Myös normaalin toiminnan aikana työntekijät voivat altistua kemikaalivarastoissa siellä säilytettäville aineille. Etenkin, jos ilmanvaihto on puutteellista,
epäpuhtauspitoisuudet voivat kohota vaarallisen korkeiksi ja riippuen materiaaleista terveysvaarat voivat olla suuria. Jauhemaisista tai rakeisista aineista
voi irrota myös kaasumaisia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa vaaran.
Siten myös kaasumaisten epäpuhtauksien esiintyminen kiinteiden tai jauhemaisten aineiden varastoissa on otettava huomioon. Ajoittain toimiva ilmanvaihto, joka kytketään päälle hieman ennen varastoon menemistä voi olla yksi
toimiva ratkaisu varastojen ongelmiin. Toinen ratkaisu voi olla henkilökohtaisten suojaimien käyttö.
Varastoalueella olevien astioiden kuntoa täytyy valvoa. Säilytysastiat eivät saa
olla rikkonaisia, niissä ei saa olla vuotoja ja niissä tulee olla sopivat kannet.
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Oikeiden työtapojen avulla tulee estää vuotojen ja valumien muodostuminen
kemikaaleja siirrettäessä sekä huolehdittava siitä, että asiat suljetaan käytön
jälkeen turvallisella tavalla mahdollisimman nopeasti. Varastoinnissa tulee ottaa huomioon myös mahdollisten kemiallisten reaktioiden vaara. Keskenään
sopimattomia kemikaaleja ei saa säilyttää samassa tilassa.

9DURLWXVPHUNLQQlWMDNl\WW|WXUYDOOLVXXVWLHGRWWHHW
Työnantajalla on tulee olla riittävät tiedot käyttämiensä kemiallisten aineiden
ominaisuuksista ja vaarallisuudesta. Parhaiten nämä tiedot saa kemikaalin
valmistajan tai maahantuojan luovuttamasta käyttöturvallisuustiedotteesta.
Vaarallisen kemikaalin päällykset on merkittävä asianmukaisesti. Kemikaaleja,
joista ei ole saatavilla kemikaalilain tai työturvallisuuslain nojalla annettujen
määräysten mukaisia varoitusmerkintöjä ja käyttöturvallisuustiedotteita tai niitä
vastaavia tietoja ei saa käyttää. (VNp 920/92). Työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on laadittava luettelo ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet on säilytettävä työpaikalla järjestettyinä. Kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on pidettävä ajan tasalla. Kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet
on pidettävä työntekijöiden nähtävillä. Työntekijöille tulle antaa opetusta ja
ohjausta käyttöturvallisuustiedotteista, päällysmerkinnöistä ja käyttöohjeista
sekä kemikaalien turvallisesta käytöstä.
Vaaralliset kemikaalit luokitellaan ominaisuuksiensa mukaan ryhmiin ja niiden
päällykset tulee merkitä määräysten mukaisin varoitusmerkinnöin. Varoitusmerkintöinä käytetään varoitusmerkkiä ja sen nimeä sekä vaaraa osoittavia Rlausekkeita ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavia S-lausekkeita.
Päällysmerkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa esitetään siis aineen
mm. vaarallinen ominaisuus, altistumisreitit, tärkeimmät terveydelliset vaarat,
turvallisuus- ja palovaarat, mahdolliset vaaralliset reaktiot muiden kemikaalien
kanssa, tärkeimmät turvallisuustoimenpiteet sekä ensiapu liiallisen altistumisen tai nielemisen tapahduttua. Henkilöt, jotka käsittelevät kemikaaleja tulee
tuntea varoitusmerkintöjen merkitys sekä kemikaalien oikea käsittely. Vaarallisia kemikaaleja ei koskaan saa laittaa merkitsemättömiin astioihin, etenkään
jos niitä on aikaisemmin käytetty elintarvikkeille.
Henkilönsuojaimien merkitseminen voi olla eräs varokeino estää niiden väärinkäyttöä. Esimerkiksi pölyjä ja huuruja vastaan tarkoitettujen hengityksensuojainten merkitseminen saattaa estää niiden käyttöä olosuhteissa, joissa
vaarana on altistuminen kaasuille tai höyryille.
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9DDUDOOLVHWDOXHHWMDSllV\QUDMRLWWDPLQHQ
Varoitus- ja huomiomerkinnät ovat erittäin tarpeellisia alueilla, joilla vaarat eivät ole helposti havaittavissa. Merkintöjen tulisi olla mahdollisimman havainnollisia ja ne tulisi sijoittaa hyvin näkyvälle ja hyvin valaistuun paikkaan.
Työntekijöiden koulutus on kuitenkin ensiarvoista ja merkkejä tulee käyttää
vain muistuttamaan vaarasta.
Alueet, joilla tarvitaan henkilösuojaimia, kuten suojalaseja tai hengityksensuojaimia, tulisi merkitä pysyvin merkinnöin. Alueilla, joissa on huolto käynnissä tai jolle on valunut vaarallista kemikaalia, voidaan käyttää tilapäisiä merkintöjä.
Alueille, joissa käsitellään radioaktiivisia, erittäin myrkyllisiä tai karsinogeenisia
aineita, pääsyä voidaan rajoittaa. Tällaiset alueet tulee olla tarkkaan määriteltyjä ja ne tulee pitää alipaineisina sekä merkitä asianmukaisesti. Työntekijät
saavat mennä näille alueilla vain riittävästi suojattuina ja heidät tulee olla
koulutettuja turvallisiin työtapoihin ja henkilökohtaisten suojainten oikeaan
käyttöön. Myös säännölliset terveystarkastukset voivat olla tarpeellisia.
Eräissä tapauksissa prosessi tai epäpuhtaus ovat sellaisia, että niitä on vaikea
hallita, mutta samanaikaisesti työntekijöiden ei tarvitse olla koko aikaa läsnä.
Tällaiset korkean epäpuhtauspitoisuuden alueet voidaan eristää ja estää
työntekijöiden pääsy alueelle elleivät he ole hyvin suojautuneita. Työntekijöille,
joiden tehtävän on vain tarkkailla prosessin toimintaa, voidaan rakentaa ohjaamo tai muu suojarakennus epäpuhtauksia vastaan. Ilmanvaihto tällaiseen
tilaan tulee rakentaa siten ,että ilma johdetaan puhtaalta alueelta. Tällaiset
ohjaamot tai muut rakennukset suojaavat työntekijöitä myös muilta vaaroilta,
kuten melulta tai äärimmäisiltä ilman lämpötiloilta. Suojatilat voidaan rakentaa
jopa erilleen prosessirakennuksesta, jolloin prosessia tarkkaillaan mm. videokameroilla.
Jos suojatilat ovat hyvin suunniteltuja ja mukavia, työntekijät mielellään pysyvät niissä ja eivät turhaan mene suuren pitoisuuden alueille. Mikäli prosessissa tapahtuu häiriö, työntekijät on varustettava tarkoituksenmukaisilla suojavälineillä, joiden käyttöön heidät on huolellisesti koulutettu. Tällainen lähestymistapa on toiminut hyvin ainakin louhoksilla, jätteiden polttolaitoksilla, valmisbetoniasemilla ja suurilla viljavarastoilla. Samaa lähestymistapaa käytetään myös mm. hyvin ilmastoiduissa työkoneohjaamoissa.
Hallinnolliset ja työnjohdolliset osa-alueet ovat hyvin tärkeitä suunniteltaessa
epäpuhtauksien hallinnan strategiaa, etenkin jos muista hallintatoimista huolimatta työntekijöillä on vaara altistua liikaa. Näitä toimia voivat olla vaarallisten
alueiden eristäminen ja merkitseminen, henkilökohtaisen suojaimien käytön
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korostaminen, puhtauden sekä yleisen siisteyden ja järjestyksen varmistaminen sekä teknisten torjuntaratkaisuiden toiminnan ja käytön valvominen.
.LUMDOOLVXXV
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