
H&H Rakennuslogistiikka 
Rakennussiivous 2020-luvulla



Rakennussiivous 2020-luvulla:
Kvartsipölysiivous
• Kvartsipölysiivouksella tarkoitetaan perinteistä 

rakennussiivousta johon yhdistetään partikkelien IoT
mittaaminen ja mittausdatan hyödyntäminen:

• Työmaan pölymäärät mitataan ja raportoidaan eGate 
järjestelmää hyödyntäen päätoteuttajalle:

• Rakennussiivouksen työt suunnitellaan ja toteutetaan mm. 
mittausdatan pohjalta tarvelähtöisesti, optimiresurssilla ja 
minimikustannuksella.

• Hyötyinä: 
• Lakisääteisen lopputuloksen saavuttaminen ja ylläpitäminen 

pölymäärien osalta. (kvartsipöly)
• Raportit ja kehitysehdotukset päätoteuttajan käyttöön.
• Kustannussäästöt työmaan puhtaudenhallinnan kustannuksissa.
• Työmaan pölynhallintaprosessien valvonta ja  tehostuminen 

kokonaisuutena.
• Urakoitsijavalvonta: Toimiiko pölynhallinta tilassa x tai lohkolla y.

https://www.e-gate.io/ratkaisut/kuinka-egate-toimii/


Hinnoittelu

• Rakennussiivouksen työt: Alk. 26,00 EUR/h (erillisen tarjouksen 
perusteella)

• Tuntihinta sisältää:
• Lastapuhtaaksi siivouksen. 
• Kiertoimuroinnin sekä jäteastioiden tyhjennyksen 

jätelavoille.
• Teollisuusimurit ja rakennussiivouslastat.
• Kvartsipölykoordinaattorin palvelut/ kustannukset. (kalvo 7)

• Tuntihinta ei sisällä:
• Ilta,-viikonloppu, pyhätöitä: Tuntiveloitus + rakennusalan TES 

kertoimet.
• Jätesäkit ja muu kalusto tilaajalta-/tai H&H hankkii ja 

laskuttaa tilaajalta.

Tarjouksen kaikki hinnat: alv 0%.



Hinnoittelu 

eGate olosuhdehallintapalvelun kustannukset työmaakohtaisen 
suunnitelman mukaisesti, esimerkki:
• 1 kpl tukiasema: 49,00 EUR/kk
• 3 kpl DUST13 partikkelisensoria: Yhteensä: 195,00 EUR/kk
• eGate käyttäjätunnukset 19 EUR/kk/käyttäjä
• Cramo asentaa eGaten työmaalle H&H:n aliurakoitsijana ja H&H 

laskuttaa päätoteuttajalta mittalaitteiden/ tukisemien 
asennuksen/siirrot:
• 50,00 EUR/h
• 1,20 EUR/km

https://www.e-gate.io/wp-content/uploads/2022/02/technical-details-egate-kube-sky-rht-pm0413-EU-FI_2022-02-17.pdf


Kvartsipölykoordinaattorin palvelut 
sisältyvät hintaan
• Kvartsipölykoordinaattori on H&H:n P1 puhtaudenhallinta -

asiantuntija 
• Kvartsipölykoordinaattorin palvelut sisältyvät tämän 

tarjouksen rakennussiivouksen yksikköhintoihin ilman 
lisäkustannuksia. (normaalihinta alk. 495,00 EUR/kk)

• Kvartsipölykoordinaattorin tehtäviin kuuluvat muun muassa:
• Työmaan pölymäärien säännöllinen seuranta ja raportointi.
• Työmaan puhtaudenhallinnan ja pölynhallinnan prosessien 

ohjaaminen yhteistyössä H&H:n työnjohdon ja työmaan kanssa 
laadukkaan ja lakisääteisen lopputuloksen saavuttamiseksi ja 
ylläpitämiseksi: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69903184

• Tavoitteena auttaa työmaata vähentämään muodostuvan pölyn 
määrää jolloin pölyn poistamisen = siivouksen kustannus 
saadaan mahdollisimman alhaiselle tasolle.

• Kvartsipölykoordinaattori on ainutlaatuinen lisäresurssi ja osa 
Kvartsipölysiivous palvelua. 

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69903184


eGate olosuhdehallinta 
–palvelun laajennukset Cramolta

• Cramo tarjoaa ja toimittaa päätoteuttajan niin halutessa eGate
olosuhdevalvontapalvelun laajennukset (betonin 
pinnoituskelpoisuuden mittaaminen RT-ohjekortin 103333 
mittaustarkkuusvaatimusten mukaisesti, paine-erojen 
mittaaminen, lisäpartikkelianturit, ePredict kuivumislaskenta, 
betonin lujuuslaskenta..)

• Tarvittaessa voidaan sopia että Cramo tarjoaa ja toimittaa eGate
palvelun kokonaisuutena suoraan päätoteuttajalle. Tässä 
tapauksessa rakentaja saa Cramolta kaikki olosuhdehallintaan 
liittyvät palvelut ja H&H hyödyntää eGate partikkelidataa tämän 
tarjouksen mukaisen palvelun tuottamisessa.

• Lisätiedot: 
• https://www.cramo.fi/fi/palvelut/olosuhdehallinta
• Vahanen tutki eGate betonisensorin mittaustarkkuuden
• www.e-gate.io
• eGate sensoriperhe

https://www.cramo.fi/fi/palvelut/olosuhdehallinta?gclid=Cj0KCQiA95aRBhCsARIsAC2xvfwQuYfVH97UuGBQqIsjIiFZAl8VkVF4JLhCuvmUoijSayzc7QHMYoEaAkXgEALw_wcB
https://www.e-gate.io/wp-content/uploads/2022/02/eGate-vertailumittausten-yhteenveto-Vahanen-18.2.2022.pdf
https://www.e-gate.io/artikkelit/epredict-iot-palvelu-betonin-kuivumisajan-ennustamiseen-ja-kuivumisolosuhteiden-optimointiin/
https://www.cramo.fi/fi/palvelut/olosuhdehallinta
https://www.e-gate.io/wp-content/uploads/2022/02/eGate-vertailumittausten-yhteenveto-Vahanen-18.2.2022
http://www.e-gate.io/
https://www.e-gate.io/ratkaisut/mittalaitteet-eu/


H&H:n referenssejä
Referenssejä

https://hhrakennuslogistiikka.fi/referenssit/


eGate olosuhdehallintapalvelu
• Työmaan olosuhteiden reaaliaikainen valvonta, raportointi, 

hälytykset, ePredict betonin kuivumislaskenta/ 
lujuuslaskenta..

• Käytössä kaikilla merkittävillä rakentajilla/ 
valvontaorganisaatioilla.

• https://www.e-gate.io/

https://www.e-gate.io/


hhrakennuslogistiikka.fi/yhteystiedot

Yhteys

https://hhrakennuslogistiikka.fi/yhteystiedot/

