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Eipä tullut haasteita tälläkään viikolla vaan Sädehoitoyksikön työmaalla 
jatkettiin kuin elokuvissa, kovaäänisestä naapurista huolimati.

Ulkopuolen touhuissa keskityttiin vesikaton pintahuovan asennukseen 
sekä lyötiin kuokka maahan Kaupunginsairaalan kulkutien varrella, 
tukimuurin töihin liittyen. Maanrakennuspuuhien tiimoilta paranneltiin 
hieman alueen liikennejärjestelyjä, toimivampaan suuntaan….

Sisäpuolella jatkettiin pitkälti entisten työvaiheiden parissa. Ainoana
uutena puuhana päästiin aloittamaan IV-konehuoneessa
raitisilmakammioiden PVP-elementtien asennus.

Nousuviikko ei tuo ihmeempiä uudistuksia toimintaan vaan jatketaan 
hyvin pitkälti näillä mitä on meneillään. Toiveissa on vanhan tukimuurin 
purkutyöt, mikäli tähdet ovat kohdillaan.

Nautiskellaanpa raikkaasta viikonlopusta!



Työturvallisuus 

- Viikon 20 TR-mittauksen tulos oli 95,85 % 

- Tapaturmattomia työpäiviä 2.3.2020 lähtien 21.5 mennessä 54 kpl

- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty

- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa

- Palokatkotyöt koko rakennuksessa

- 0-kerroksen laatoitustyöt

- 0-kerroksen kipsilevyväliseinät

- 0-kerroksen maalaus- ja tasoitetyöt

- Raitisilmakammion PVP-elementtien asennus

- Kaupunginsairaalan päädyn kaivutyö

Kaupunginsairaalan kulkutien uudet, ehkä jopa entistä paremmat liikennejärjestelyt



Valmiit työsuoritteet

- 1-kerroksen tasoite- ja maalaustyöt

- Julkisivuelementtien saumaus

Tulevat työsuoritteet

- Vesikaton laitteistojen teräsrakenteet

- Tukimuurin anturat
Kaivutyö voidaan aloittaa



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

- Kaupunginsairaalaan johtavan ajotien liikennejärjestelyt tulevat 
muuttumaan tukimuurin kaivannon vuoksi. Uusista liikennejärjestelyistä 
jaettu erillinen tiedote.

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

Työmaaorganisaation roolit alkavat selviämään, toisin kuin itse henkilöt…
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