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MoMent ry panostaa voimakkaasti epoksin kemikaaliturvallisuuteen – tavoitteena nolla
altistumistapausta vuodessa
Modernit viemärisaneerausmenetelmät (MoMent) ry tarjoaa jäsenyrityksilleen
Työterveyslaitoksen järjestämää epoksiturvallisuuteen liittyvää koulutusta henkilöstön
työturvallisuutta parantamaan.
MoMent ry:n tavoite on nolla altistumistapausta vuodessa.
MoMent on panostanut viime vuosina voimakkaasti kemikaaliturvallisuuteen yhdessä
Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa. TTL on järjestänyt MoMent ry:n jäsenyrityksille runsaasti
epoksiturvallisuuteen liittyvää koulutusta.
Epoksi on allergisoiva aine ja siksi sen kanssa työskenneltäessä on suojauduttava
asianmukaisesti. Epoksiturvallisuuskoulutus parantaa viemärisaneerausalan henkilöstön
osaamista ja työturvallisuutta sekä neuvoo, miten altistavia aineita käsitellään.
”TTL:n epoksikansiota on käytetty hyväksi menestyksellisesti myös alan yritysten omissa
koulutuksissa”, sanoo MoMentin uusi puheenjohtaja Heikki Jyrämä.
MoMent ry:n tavoite erottua muusta rakennusalasta
”Viemärisaneerausalan on erotettuva selkeästi muusta rakennusalasta, jonka laatu ei vastaa
MoMentin tavoitteita. Luomalla yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat saadaan ala kehittymään ja
laatutaso nousemaan. Asiansa osaavien valvojien saaminen alalle sekä toimintojen standardisointi
ovat MoMentin tärkeitä tavoitteita”, sanoo Jyrämä.
MoMent ry on mukana kehittämässä alalle RT-korttia. Yhdistyksen tavoitteena on luoda yhteiset
normit koko alalle ja toimia tässä prosessissa koordinaattorina. Alan standardisoinnista hyötyvät
kaikki osapuolet.
Tällä hetkellä yritysten laatusertifioinnit hoitaa VTT ja asentajien kaksivaiheisen
henkilösertifiointikoulutuksen Työtehoseura yhteistyössä MoMentin kanssa. Epoksiturvallisuuden
sekä työmenetelmien standardisoinnin hoitaa Työterveyslaitos.
MoMent tekee tiivistä kehitystyötä yhteistyössä SuLVI ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n,
Kiinteistöliiton, Ympäristöministeriön, VTT:n ja Finanssiala ry:n kanssa parantaakseen modernien
viemärisaneerausmenetelmien toimintaedellytyksiä entisestään.
Lisätietoja:
Heikki Jyrämä, puheenjohtaja, puh. 045 358 2526

MoMent ry – Modernit viemärisaneerausmenetelmät ry on viemärisaneerausalalla toimivien
yritysten valtakunnallinen keskusjärjestö ja edunvalvoja. Tavoitteena on luoda normit alan sisällä
toimijoille ja viedä alaa kansallisen standardisoinnin suuntaan. Yhdistyksen toiminta keskittyy
uusien menetelmien laadun varmistamiseen ja niiden tunnettuuden lisäämiseen rakennusalalla,
taloyhtiöissä ja viranomaisten keskuudessa.
MoMent ry on perustettu vuonna 2009. Yhdistyksen jäseninä ovat kaikki alan merkittävimmät
yritykset, sekä urakointi-, valvonta- että laitemyyntipuolelta. MoMent ry:n jäseneksi hyväksytään
Suomessa toimivien modernien viemärisaneerausmenetelmien parissa työskenteleviä yrityksiä
sekä muuten alasta kiinnostuneita toimijoita ja yhdistyksiä. www.momentry.fi

