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Siinäpä se viikko taas hurahti ja kelitkin lämpenevät sopivasti 
viikonloppua kohti vielä kertaalleen.

Mitä työntekoon tulee niin ulkopuolella jatkettiin tukimuurin ympärillä
tekniikoiden sekä maanrakennustöiden parissa. 
Betoninmäskäyshommiin siirryttiin Sädehoitoyksikön ja 
Kaupunginsairaalan väliselle alueelle johon alan ehdottomat 
ammattilaiset loihtivat kulun helpotukseksi teräksestä ja betonista 
portaita ja luiskia. Hurjaa hommaa!

Julkisivupuolella taikinoitiin puuverhoilua pikkuhiljaa etiäpäin.

Sisällä siirryttiin hissiasennuksissa jo toiseen kuiluun ja kunhan 
suojaustoimenpiteet saadaan tehtyä niin nousuviikolla ajellaan hissillä 
ihan simona!

Mikäli hissillä ajelulta ehditään niin tällä viikolla tasoitellut 1-kerroksen 
lattiat saavat pintakuorrutetta niskaansa ensi viikolla epoksin 
muodossa ja seuraavalla viikolla aloitellaan mattohommia.

Muuten jatkettiin tutuilla taloteknisillä kuvioilla sisäpuolella kautta linjan.

Yritelläänpä nauttia viikonlopun lämmöistä välliin ja nautitaan 
työnteosta taas nousuviikolla!



Työturvallisuus 

- Viikon 34 TR-mittauksen tulos oli 96,48 % 

- Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 27.8 mennessä 41 kpl

- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty

- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa

- Palokatkotyöt koko rakennuksessa

- 0-kerroksen maalaus- ja tasoitetyöt

- Hissiasennus

- Alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus

- 1-kerroksen lattiapinnoitukset

- Tukimuuriin liittyvät työt Kaupunginsairaalan kulkutien puoleisessa päässä

- Sädehoitoyksikön ja Kaupunginsairaalan välikön portaiden ja luiskien teko

- Julkisivun pintarakenteiden asennus



Valmiit työsuoritteet

Tulevat työsuoritteet



Haitat työmaalle tai ympäristölle
- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden 

henkilökunta ja asiakkaat

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

- Kaupunginsairaalaan johtavalla ajotiellä on toistaiseksi väliaikaiset 
liikennejärjestelyt 

Muuta tiedotettavaa
- Työmaalle on laadittu toimintaohjeet Koronaviruksen varalta. Koronalla ei 

ole ollut vaikutuksia työmaan aikatauluun.

- Työmaalla sisätiloissa maskinkäyttöpakko myös muualla maskin 
käyttäminen on suotavaa. Lisäksi on syytä huolehtia hygieniasta 
sekä riittävistä turvaväleistä

- Työmaakäynneistä ja työmaalle tulosta on ilmoitettava etukäteen 
työmaan työnjohdolle

- Työmaatoimiston ovi on toistaiseksi lukittuna myös päivisin



ystävällisin terveisin
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