Asuinkerrostalot, uudisrakentaminen. 03/2020

Niiralan Kulman rakentajien työturvallisuuteen
panostetaan CAMU D2:n avulla
Niiralan Kulma Oy:n, eli Nikun vuokrataloihin kuuluva pistetalo Raviradantie
8:ssa oli tullut elinkaarensa päähän ja se purettiin. Rakennusliike Kuoma Oy
rakentaa Myllymäellä olevaa pistetalokantaa ulkoisesti mukailevan
uudisrakennuksen, joka valmistuu lokakuussa 2020. Työntekijöiden terveydestä
on huolehtimassa CAMU D2 -kohdepoistolaite.
Rakentaminen alkoi elokuussa 2019 perustusten
paikallavaluilla, josta edettiin elementtirakentamiseen.
Rungon valmistuttua sisävalmistusvaihe alkoi täysillä
maaliskuussa 2020.

Rakennuttajaa kiinnostaa puhtauden- ja
kosteudenhallinta
Rakennuttajan, Niiralan Kulman, oman määrittelyn
mukaisesti työmaalla huolehditaan hyvin niin
kosteuden- kuin puhtaudenhallinnastakin. Molempia
seurataan tarkoin viikkopalavereissa. Tilaaja on
kiinnostunut myös kiristyvistä työturvallisuusvaatimuksista.

Niiralan Kulma, Raviradantie 8, Kuopio
Kuva Harri Lyytinen, Rakennusliike
Kuoma Oy

kuoma.net

Consair CAMU D2 -kohdepoistolaite oli Kuomalle tuttu
jo aiemmalta työmaalta toisella paikkakunnalla, ja
Kuopiossa vastaava mestari Harri Lyytinen tutustui
laitteeseen työpäällikön toivomuksesta koekäytön
muodossa. Koska se todettiin hyvin toimivaksi, oma
laite hankittiin Kuopioon. Toistaiseksi pärjätään yhdellä
CAMUlla, mahdollisesti myöhemmin hankitaan
toinenkin.
Rakennusliike Kuoma Oy toteuttaa kuopiolaiselle
rakennuttajalle Niiralan Kulma Oy:lle 47 kpl vuokraasuntoja. Lisäksi taloon tulee asukkaiden käyttöön
tarkoitettuja yhteistiloja. Rakennukseen tulee
maanpäällisen kellarikerroksen päälle 8
asuinkerrosta ja ullakkokerros.

Puhtaat keuhkot, puhdas työmaa. Simple as that.
consair.fi

Työntekijät arvostavat että työturvallisuudesta
huolehditaan CAMUn hankinnalla
CAMU on etuputsareiden käytössä laastinsekoituksessa ja se siirtyy kerros kerrallaan talossa
ylöspäin. CAMUn alla on muovi hyvän kosteudenhallinnan takia.
Työntekijät ovat olleet tyytyväisiä, kun pöly pysyy
CAMU D2:n avulla kurissa. He arvostavat sitä, että
työnantaja huolehtii heidän terveydestään.

Hyvään pölynhallintaan ja siisteyteen
panostetaan

Sekoitustyössä Pertti Hämäläinen ja työnjohtaja
Lari Hiltunen, Rakennusliike Kuoma Oy.
Kuvat Harri Lyytinen.

Myös muita pölynhallintamenetelmiä on käytössä.
Mm. piikkaus- ja hiontapöly pyritään kaikki ottamaan
kauluksilla varustetuilla kohdepoistolaitteilla haltuun,
ja keskuspölynimureilla porraskäytävissä
huolehditaan pölynpoistosta myös.
Siivoojat täydentävät puhtaudenhallintaa
useammalla siivouskerralla viikossa. Imuripuhtauteen
panostetaan, lastalla siivoaminen ei riitä. Harri
Lyytinen pyrkii siihen, että kukin työporukka ottaa
asiakseen hoitaa omat jätteensä ja sotkunsa
työvuoron aikana pois. Muuten uhkana on joutua
siivoamaan omalla ajallaan.

"Työntekijät arvostavat sitä, että
työnantaja huolehtii heidän
terveydestään."
Harri Lyytinen,
vastaava mestari,
Rakennusliike Kuoma Oy
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