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Työt jatkuivat Sädehoitoyksikön työmaalla lomailuista huolimatta ja
parin edeltävän viikon suurimpana saavutuksena betonilattiat ovat
nyt maalissa. Ulkotöistä työn alla on edelleen julkisivun
termorankaseinät.
T-kerroksessa on touhuiltu tasoite- ja maalaushommissa sekä
putkitöissä. Ensi viikon nimiin aloitellaan lattioiden pinnoituksia.
0-kerrokseen saatiin siis betonikuorrutus kaikkialle lattiaan ja siellä
käynnistellään nousuviikolla väliseinähommia ainakin muurauksien
osalta.
1-kerroksessa on jatkettu väliseiniä muurauksien sekä
kipsilevyseinien osalta. Talotekniikka on painanut paita märkänä
omia touhujaan ja IV-konehuoneessa on pinnat saatu valmiiksi.
Näin ollen IV-konehuoneeseen saapuvat koneet ensi viikon aikana
ja ilmanvaihtotyöt pääsevät käyntiin.

Työturvallisuus
-

Viikon 11 TR-mittauksen tulos oli 95,25%

-

Tapaturmattomia työpäiviä 2.3.2020 lähtien 19.3 mennessä 14 kpl

-

Työnjohdon viikkopalaveri pidetty

-

Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

-

Huolehditaan työmaan riittävästä liukkauden torjunnasta ja valaistuksesta

Käynnissä olevat työsuoritteet
-

T-kerroksen maalaus- ja tasoitetyöt

-

1-kerroksen väliseinämuuraukset

-

1-kerroksen kipsilevyväliseinät

-

1-kerroksen LVI-työt

-

1-kerroksen sähkötyöt

-

1-kerroksen sprinklerityöt

-

Termorankaseinät
1-kerroksessa väliseinät etenevät ja työmaan ylin johto hykertelee maskin suojassa

Valmiit työsuoritteet
- 0-kerroksen betonilattioiden valut
- 1-kerroksen IV-konehuoneen lattian pinnoitus
- 1-kerroksen pölynsuojamaalaukset

Tulevat työsuoritteet
- T-kerroksen teknisten tilojen lattioiden pinnoitus
- 0-kerroksen muurattavat väliseinät
- 0-kerroksen kipsilevyväliseinät
- 1-kerroksen tasoite- ja maalaustyöt

Kuvassa 0-kerroksen lattioiden tekniikkakanaalin mallia ja komiat työkengät

Haitat työmaalle tai ympäristölle
-

Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden
henkilökunta ja asiakkaat

-

Sädehoitoyksikön työmaalle tulee runsaasti materiaalikuormia.
Työmaaliikenteestä aiheutuu jonkin verran häiriötä, mutta pyrimme
minimoimaan haitat

-

Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan
välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan

Muuta tiedotettavaa
-

Työmaalle on laadittu toimintaohjeet Koronaviruksen varalta. Koronalla
ei ole ollut vaikutuksia työmaan aikatauluun.
- Työmaatiloissa käytetään kasvomaskia, poikkeuksena kahvi- ja
ruokatauot. Työmaalla maskia käytetään aina kun siitä ei
aiheudu vaaraa
- Työmaakäynneistä ja työmaalle tulosta on ilmoitettava etukäteen
työmaan työnjohdolle
- Työmaatoimiston ovi on toistaiseksi lukittuna myös päivisin

ystävällisin terveisin
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