
H&H RAKENNUSLOGISTIIKKA 
Rakennuslogistiikan ja P1 puhtaudenhallinnan ammattilainen.  

Satojen työmaiden kokemuksella vuodesta 2006 

 



H&H:n palvelut rakentajille 
• Työmaalogistiikan ja työmaan 

puhtaudenhallinnan palveluiden toimittaminen 
yksikköhintaisesti tai –urakkana sisältäen: 
• Logistiikkatyönjohtaja(t) 
• Logistiikkatyöntekijät 
• Rakennussiivoojat 
• Kaluston 
• P1 asiantuntijapalvelut (koulutus, konsultointi, 

mittaus/raportointi..) 
• eGate olosuhdevalvontakvartsipölyn 

mittaaminen/raportointi/valvonta 
• Logistiikkakustannusten dokumentoinnin/-

vyöryttämisen aliurakoitsijoille (NPL2) 
 

 



Kvartsipölysiivous 
 
• Kvartsipölyä saa Asetuksen mukaan olla 

työmaan ilmassa max. 0,1mg/m3 ilmaa: 
https://www.ttl.fi/kvartsille-uusi-sitova-raja-
arvo/ 

• eGate palvelu mahdollistaa mm. 
pölyjen/partikkeleiden mittaamisen ja 
raportoinnin ilmasta langattomasti, etänä, 24-7 

• Yhteistyössä eGaten ja Cramon kanssa. 
• AVI aloittanut työmaiden valvonnan 

kvartsipölyn osalta 
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 • H&H koordinoi ja Cramo tarjoaa/ toimittaa 
työmaalle eGate olosuhdevalvontapalvelun jonka 
avulla voidaan mitata ja raportoida etänä/ 24-7 
muun muassa: 
• Työmaan kvartsipölyn määrät 
• Betonin pinnoituskelpoisuus  
• Ilman lämpötila/ suhteellinen kosteus 
• Paine-erot 
• TVOC, CO2.. 
• Betonin pitkäaikainen mittaaminen (>5v) 
 

Kvartsipölysiivous 



 
• Työmaan siivoustyö suunnitellaan ja toteutetaan jatkossa 

työmaan tarpeen eli myös reaaliaikaisen pölymäärän 
pohjalta. 

• Tavoitteena pyrkiä pitämään työmaan pölymäärät lain 
mukaisten raja-arvojen sisällä. 

• Tarvelähtöinen ja faktaan perustuva siivoustyön 
suunnittelu, resursointi ja toteutus parantaa laatua ja tuo 
kustannustehokkuutta. 

• Pölyjen mittaus ilmasta + visuaalinen laadun valvonta 
takaa parhaan lopputuloksen ja parantuneen 
työturvallisuuden. 

• Hintoihin sisältyy kvartsipölykoordinaattorin palvelut
  

Kvartsipölysiivous 



Kvartsipölysiivous  
 
• Lopputuloksena parantunut: 

• Työturvallisuus 
• Laatu 
• Pölynhallinta 
• Siisteys ja järjestys 
• Kustannustehokkuus 
• Dokumentaatio (olosuhteet) 
• Dokumentaatio (kustannukset) 
• Asiakastyytyväisyys  

->Lakisääteiset olosuhteet kvartsipölyn osalta 
 



eGate olosuhdehallinta -
palvelun esittely 
• eGate esittely 

• Lisätietoa: www.e-gate.io 

 

https://www.e-gate.io/wp-content/uploads/2020/03/eGate-presentaatio-2020-03-13.pdf
http://www.e-gate.io/


NPL2 digitalisoi työmaan 
prosesseja (optio) 
 
• NPL2-palvelun käytön tavoitteena on: 
• Työmaan suunnitellut ja toteutuneet toimitukset ovat 

kaikkien osapuolien nähtävissä reaaliaikaisesti. 

• Työmaan purku- ja siirtokalustoa kuormitetaan 
tasaisesti. 

• Materiaalit otetaan työmaalla välittömästi käyttöön, 
varastot minimoidaan. (Taustalla tavoite, että työmaan 
tuotannon luotettavuus on kohdallaan) 

• Hallitaan varastoon jäävän materiaalin sijaintia ja määrää 

• Jäljitettävyys - Yhteenvedot mm. toimituksittain, 
aliurakoitsijoittain, toimittajittain 

 



NPL2 digitalisoi työmaan 
prosesseja (optio) 
 
NPL2-palvelun käytön tavoitteena on: 
• Auttaa kohdistamaan siivouskustannus/ 

logistiikkakustannus urakoitsijoille asianmukaisen 
dokumentoinnin ja kustannusten  
litteroinnin avulla: 
• H&H luo dokumentaation, jonka avulla 

pääurakoitsija voi halutessaan vyöryttää logistiikan 
kustannuksia eteenpäin. 

 

 Merkittäviä kustannussäästöjä 
päätoteuttajalle! 

 
 

 



Referenssit 

• Referenssejä: 
hhrakennuslogistiikka.fi/referenssit 

 

https://hhrakennuslogistiikka.fi/referenssit/


www.hhrakennuslogistiikka.fi/yhteystiedot 

Yhteystiedot 

https://hhrakennuslogistiikka.fi/yhteystiedot/
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