Hyreslägenhet, nybyggnation. 03/2020

CAMU D2 är en arbetarskyddsinvestering på
byggarbetsplatsen Niiralan Kulma.
Byggnaden med hyreslägenheter på Raviradantie 8, i Kuopio, Finland, som ägs
av Niiralan Kulma Oy, hade nått slutet på sin livstid och revs. Byggnaden ersätts
med en ny byggnad som färdigställs i oktober 2020, och den efterliknar de
nuvarande lägenhetsbyggnaderna i Myllymäki till utseendet. Punktsugen CAMU
D2 tar hand om arbetarnas hälsa.
Byggarbetet inleddes i augusti 2019 med att grunden
gjöts på plats, varefter man framskred till den
förhandstillverkade konstruktionen. När stommen var
färdig inleddes byggnationen inne i huset fullt ut i mars
2020.

Byggherren är intresserad av renlighetsoch fuktighetshantering
Enligt byggherren Niiralan Kulmas egna krav sköts
både fuktighets- och renlighetshanteringen mycket
bra på byggplatsen. Båda övervakas noggrant under
veckovisa möten. Kunden är också intresserad av att
skärpa kraven på arbetarskydd.
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Consair CAMU D2 -punktsugen var redan bekant för
företaget från en tidigare arbetsplats på ett annat
ställe och byggmästaren i Kuopio, Harri Lyytinen, blev
bekant med maskinen på begäran av arbetsplatsens
förman via en testkörning. Än så länge räcker en
CAMU, men eventuellt skaffas en till senare.

Byggnadsföretaget Kuoma Oy utför 47
hyreslägenheter i Kuopio centrum för den Kuopiobaserade byggherren Niiralan Kulma, och utöver det
kommer det att finnas delade lokaler. Byggnaden
kommer att ha 8 våningar utöver bottenvåningen
och vindsvåningen.

Rena lungor, renare lokal. Simple as that.
consair.eu

Arbetstagarna uppskattar att en CAMU D2 har
införskaffats för att sköta deras arbetssäkerhet.
CAMU används av fasadputsarna när murbruket
blandas och flyttas upp en våning i taget i huset.
Arbetstagarna har varit glada för att dammet kan
kontrolleras. De värdesätter det faktum att
arbetsgivaren tar hand om deras hälsa. Under CAMU
finns en plastskiva för god fuktighetshantering.

Investering i god dammhantering
och renlighet

Pertti Hämäläinen och förman Lari Hiltunen,
Kuoma Oy, i blandningsarbete.
Photon Harri Lyytinen.

Andra dammhanteringsmetoder används också.
Målet är bland annat att ta hand om damm från
betongskärning och slipning med
damminsamlingsmaskiner med kragar, och
centraldammsugare i trappuppgångar avlägsnar
också damm.
Städare kompletterar renligheten med flera
städningar per vecka. Man eftersträvar att städa med
dammsugare – att städa med en spatel räcker inte.
Harri Lyytinen eftersträvar att varje arbetsteam ska
ta hand om sitt eget avfall och sin egen röra under
skiftet. I annat fall riskerar man bli tvungen att städa
upp på egen tid.

”Arbetarna uppskattar att
arbetsgivaren tar hand om
deras hälsa.”
Harri Lyytinen,
byggmästare
Byggnadsföretaget Kuoma Oy
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