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Dammkontroll enligt renhetsklass P1 på byggarbetsplatsen för Helsingfors nya stadsmiljöhus
Skanska bygger ett 40 000 kvadratmeter stort stadsmiljöhus i Fiskehamnen i
Helsingfors. Byggnadsarbetet följer renhetsklassen P1*. Consair CAMU D2 fanns på
plats och såg till att murningsarbetet var dammfritt.

Byggande enligt renhetsklass P1 kräver
systematisk planering
Iiris Kuukasjärvi, områdeschef för Skanska Logistik, är
också ansvarig för renligheten på området.

Iiris Kuukasjärvi, områdeschef inom logistik, och Vesa
Liikanen, kontraktschef, Skanska

Renlighetshantering beaktas redan vid schemaläggning.
Den delas upp i sex skeden, varav tre är dammiga och tre
är dammfria. Det färgkodade schemat och 3D-modellen
visar övergången från ett skede till ett annat, till exempel
skedet för P1 interiörbyggande och den funktionella
testfasen. Uppföljning görs i realtid.
Renlighetshanteringen är alltid närvarande på området och
den uppmärksammas i olika skeden vid
introduktionssessioner för entreprenörer.
Målet med renlighetshantering är att förse kunden med en
ren byggnad, fri från byggdamm som kan sprida sig i
inomhusluften. Under byggnadsskedet förebygger
dammuppsugning med till exempel punktutsugningsapparater hälsorisker för arbetstagarna och upprätthåller
effektivitet i arbetet.
Helsingfors stads byggnad som färdigställs i juli
2020 kommer att tillhandahålla planering,
byggande, underhåll, byggnadstillsyn och
miljötjänster.

*I Finland, renhetsklassificeringen P1 för byggarbeten beskriver konstruktionsmetoden som
uppnår god och önskad inomhusluft.

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

Punktutsug och negativt tryck håller
tillsammans arbetsplatsen ren
Vesa Liikanen, kontraktschef vid Skanska, är ansvarig för
murningsarbetet i stadsmiljöhuset – och det finns mycket
murningsarbete att utföra i de sju praktfulla bågarna.
Sammanlagt kommer ungefär en miljon stenar att användas
i byggnaden.

Apparater för punktutsugning och
negativt tryck arbetar tillsammans
Byggnaden har en hel del stora öppna ytor, vilket i sig utgör
en utmaning för dammhantering genom fackindelning, med
negativt tryck och damminsamlare.
Det finns sex Consair CAMU-punktsugar på platsen.
Speciellt murare använder CAMU för dammhantering vid
limningsarbete, så att damm inte sprids inomhus i onödan.
Murbruksblandning i IV-maskinrum utförs i kvarnar i P1skedet, vilket kräver trycksatta tält, men därtill används
också ett blandningsställe med punktutsugningsapparatur.
Baserat på erfarenhet av CAMU är punktutsugning effektiv
vid dammkontroll och användarna har varit nöjda med den.
Med andra ord: eftersom CAMU samlar in damm effektivt,
hamnar det inte i murarens lungor.

Dammkontroll påverkar inte bara
hälsan utan också kostnader för
städning
Arbetstagare anger att arbetsplatsen är betydligt mer
dammfri tack vare CAMU. Att vara på arbetsplatsen hela
dagen skulle medföra fler hälsorisker om dammkontrollen
inte utfördes.
Renligheten på arbetsplatsen överlag ligger också på en
god nivå när dammhanteringen är effektiv, eftersom det
motiverar dig att hålla arbetsplatsen allmänt ren.
När en del av dammet samlas in direkt minskar det också
kostnaderna för slutstädningen.

Consair CAMU D2 punktsug i murningsarbete.
Arbetaren är Jani Valio, KJL Muuraus Oy.
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