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Hyria kouluttaa rakennusalan ammattilaisia
hyvään pölynhallintaan
Riihimäellä sijaitseva Hyrian talonrakennuksen koulutusyksikkö opettaa tulevat
rakennusalan ammattilaiset myös puhtaudenhallintaan, sekä huolehtimaan
omasta ja työkavereiden terveydestä. Osana hyvien käytäntöjen opetusta
Hyriassa käytetään Consair CAMU 1200 -kohdepoistolaitetta sekoitustyön
pölynhallinnassa.
Hyvinkäällä ja Riihimäellä toimivassa Hyriassa
opiskelee vuosittain noin 10 000 opiskelijaa.
Rakennusalan koulutuksen tavoitteena on, että
opiskelijat perehtyvät monipuolisesti
talonrakennustyöhön ja oppivat käytännön
ammattitaitoa erilaisissa rakennustöissä.

CAMU 1200 muuraustöissä
Hyrian opiskelijaryhmä valmiina harjoittelemaan
muuraustyötä CAMU 1200 -kohdpoistolaitteen
kanssa.

Tomi Pessi, rakennusalan kouluttaja, Hyria

Tomi Pessi, talonrakennusalan kouluttaja kertoo, että
Hyrian Riihimäen toimitiloissa opetetaan muurausta,
märkätilojen tekoa, laatoitusta sekä tasoitusta.
Useimmiten töitä tehdään Hyrian oikeilla
rakennustyömailla.
Aiemmin CAMU 1200 -kohdepoistolaite oli ollut
käytössä työmaalla, jossa se oli pitänyt työmaan hyvin
puhtaana, ja laitteesta saatiin hyviä kokemuksia. Nyt
kun työmailla ei ole sopivia työkohteita tarjolla, CAMU
1200 on tuotu halliolosuhteisiin. Pöly otetaan talteen,
jotta laastipöly ei leviä muurausopetuksessa
käytettävästä tilasta viereiseen halliin, jossa
koulutetaan LVI-töitä. Samalla suojellaan opiskelijoiden
terveyttä.

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

Useimmat opiskelijat ymmärtävät
suojavarusteiden ja pölynhallinnan tärkeyden
Ammatillinen ohjaaja Seppo Ruoho kertoo, että
pölynhallinnan tavoitteena on sekä työtilojen ja
työmaan puhtaus, että opiskelijoiden terveyden
vaaliminen.
Useimpien upiskelijoiden kohdalla suojautumisen ja
suojavarusteiden tärkeys onkin helppo saada perille,
mutta välillä asenteiden muuttaminen on
ongelmallisempaa. Kypärä päässä kulkeminen ei
taida olla "coolia". Siinä on asennekasvatuksella
tekemistä.
Seppo Ruoho, ammatllinen ohjaaja, Hyria

Opiskelija Janne Huhtala sekoittaa
muurauslaastia tottuneesti CAMUn
edessä. Hän samoin kuin muutkin
opiskelijat toteaa, että CAMU imee pölyt
hyvin sisäänsä. Oma terveys on tärkeää, ja
siksi kannattaa välttyä hengittämästä
pölyä keuhkoihinsa. Myös suojakäsineitä
kannattaa käyttää, ettei iho kuivu.
Kouluttaja Kirsi Laamanen oli nähnyt
CAMUn ensimmäistä kertaa Hyrian
työmaalla ja vaikuttunut sen tehosta. Hän
toteaakin, että CAMU on ihan huippu laite,
sillä pölyt menevät todella hyvin sen
sisään.

"Ihan huippu laite"
Kirsi Laamanen,
rakennusalan kouluttaja, Hyria

Jonne Huhtala, rakennusalan opiskelija, Hyria
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