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Tee itse ja säästä
Onnea sinulle, joka löysit unelmiesi kohteen ja pääset aloittamaan oman
kodin rakentamisen! Oikeilla välineillä homma sujuu – jollei nyt aivan
leikiten, niin ainakin turvallisesti ja tehokkaasti.
Kun tontti on hankittu ja talon piirustukset sekä luvat ovat valmiit, urakka
käynnistyy toden teolla.
Todennäköisesti olet valinnut suuriin rakennustöihin ammattilaisen, mutta
monissa kohdissa voit omalla työlläsi sekä säästää kustannuksissa että
nopeuttaa osaurakoiden etenemistä.
Vaivattomasti vuokralle

Omatoimitekijänä sinun ei tarvitse investoida erilaisiin työkaluihin, vaan voit
vuokrata muun muassa telineet ja sirkkelit tai vaikka suuret
työmaavalaisimet. Ne saat halutessasi jopa suoraan työmaalle kuljetettuna.
Kun työmaavaihe on ohi, sinun ei tarvitse löytää autotallin tai varaston
perukoilta säilytystilaa sellaisille välineille, joille ei enää ole käyttöä.
Erilaisiin töihin voit vuokrata sopivaa välineistöä suoraan Cramon
nettisivuilta www.cramo.fi mikä säästää aikaa ja vaivaa raksaprojektin
tiimellyksessä. Nettisivuilta löydät myös Cramon lähimmän toimipisteen
osoitetiedot, josta voit käydä itse noutamassa tarvittavat koneet ja laitteet.
Cramon asiantuntevalta henkilöstöltä saat apua paitsi oikeanlaisten
laitteiden valintaan, myös niiden asianmukaiseen käyttöön.
Tilat rakennusporukalle
Työmaalle on syytä hankkia vähintään väliaikainen, kuljetettava wc ja
työmaatila, kuten esimerkiksi taukovaunu. Suositeltavaa on vuokrata myös
niin sanottu merikontti, jonne saat työkalut turvaan lukkojen taakse.
Virtaa välittömästi
Aivan alkuvaiheessa työmailla ei monesti ole työmaasähköä, mutta sille on
tarvetta saman tien. Aika on tunnetusti rahaa etenkin rakennushankkeissa.
Siksi on järkevä vuokrata generaattori tuottamaan sähköä vaivattomasti
ainakin projektin alkumetreille, ennen kuin saadaan sähkö talon omasta
sähköliittymästä.
Maata rakentamaan
Pienempiä maanrakennustöitä ja perustuksen aputöitä varten saatat tarvita
muun muassa maan tiivistäjiä eli niin sanottuja täryjä.
Pihanrakennusvaiheessa välttämättömiä ovat pienet kaivinkoneet ja
pyöräkuormaaja. Cramolta löytyy molemmista kategorioista kattava valikoima
erilaisia työkoneita.
Yhä ylemmäs
Erilaisissa korkealla tehtävissä töissä, kuten vaikka maalauspuuhissa, on
turvallisinta käyttää alumiinisia rakennustelineitä sen sijaan, että huojuisit
huterilla tikkailla. Joskus on kätevintä valita nostin, jota voi vetää auton

perässä samoin kuin peräkärryä.
Vesikattotöissä pitää ehdottomasti huomioida suojaus putoamisen varalta.
Helpoimmin tämä onnistuu käyttämällä räystäille kiinnitettäviä
vesikattokaiteita.

Ei pölylle
Pölynhallintaa varten on järkevä vuokrata tehokkaat imurit ja
kohdepoistolaitteet. Näin sisätiloissa ei altistuta pölyhaitoille esimerkiksi
silloin, kun tehdään maalaus- ja tasoitetöitä tai hiotaan betoni- ja kivipintoja.
Saneerauskohteisiin sopii alipaineistaja, mikä pitää huolen siitä, että
remontoitavalta eli niin sanotulta likaiselta puolelta ei kulkeudu pölyä
muihin asuintiloihin.
Lopuksi mitataanEnnen rakenteiden pinnoittamista on hyvä varmistaa, että
betonilaatta on riittävän kuiva. Näin vältytään kosteuden aiheuttamilta
ikäviltä yllätyksiltä. Cramon mittauspuolen ammattilaiset tekevät
kosteusmittaukset suunnitelmineen ja raportteineen avaimet käteen
-periaatteella.
Kun rakennusprojekti on valmis, voit pyytää Cramon ammattilaiset paikalle
tekemään sertifikaattien mukaisen ilmatiiviysmittauksen. Mittauksesta saatua
dataa tarvitaan esimerkiksi energiatodistusta varten.
Vinkit antoi aluemyyntipäällikkö Mikko Marttila Cramo Finland Oy:sta.

Cramo Finland Oy on vuonna 1953 perustetun ja Helsingin pörssiin listatun
Cramo Oyj;n tytäryhtiö. Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo ja
sen monipuoliseen palveluvalikoimaan kuuluvat mm. olosuhdehallinta-,
julkisivu-, sähköistys-, valaistus-, työmaatila-, turvallisuus, etävartiointi- ja
kulunvalvontapalvelut sekä koulutus. Cramo Finland Oy:llä on yli 50
toimipistettä valtakunnallisesti. Vuoden 2017 liikevaihto oli 130 miljoonaa
euroa ja henkilöstöä yrityksellä oli 480.
Cramo Group palvelee rakennusalan yrityksiä, teollisuutta, julkisen sektorin
toimijoita sekä kuluttajia 12 maassa ja 330 toimipisteessä Pohjoismaissa sekä

Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiöllä yli 220 000 tuotteen vuokrauskalusto sekä
yli 150 000 asiakasta.
Cramo – oikea valinta.
Lue lisää osoitteessa www.cramo.fi.
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