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Pikkusen pääsi pihojen pintahommat venähtään vaan alotamma
nousuviikolla. Saatiin sitä jottain valamistaki ku tärräytettiin viimeset
kurat luiskiin ja portaisiin Kaupunginsairaalan seinällä!
Ulkopuolella touhultiin lisäksi julkisivulla niin pelti- kuin puuverhoilunkin
kimpussa. Myös kaivutouhuja saatiin eteenpäin ja näin ollen tekniikkaa
tonttiin. Nousuviikolla aletaan kaivelemaan viimeistä monttua
Kaupunginsairaalan kulkutien varressa kun lähdemme viemään
sadevesien purkulinjaa kohti maalia. Samalla hierasemma vesijohon
maihin. Asfalttihommat häämöttää…

Sisällä talotekniikkaa painettiin eteenpäin kauhialla tahilla! Mm.
ensimmäiset valaisimet löysivät tiensä kattoon. Lattioiden
pintahommatkin etenivät kivasti ja 1-kerros alkaa olla hyvällä mallilla
lattioiden suhteen.
Nousuviikolla pukkaillaan varavoimakoneen mötkäle pirttiin ja ruvetaan
lattautuun kalusteasennuksiin.

Työturvallisuus
-

Viikon 39 TR-mittauksen tulos oli 94,59%

-

Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 1.10.2021 mennessä 66 kpl

-

Työnjohdon viikkopalaveri pidetty

-

Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet
-

Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
Tukimuurin ympärillä hommat etenee aivan itestään!

-

Palokatkotyöt koko rakennuksessa

-

0-kerroksen maalaus- ja tasoitetyöt

-

Alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus

-

1-kerroksen lattiapinnoitukset

-

Tukimuuriin liittyvät työt Kaupunginsairaalan kulkutien puoleisessa päässä

-

Julkisivun pintarakenteiden asennus

Työmaan sisäistä viestintää

Valmiit työsuoritteet
-

Sädehoitoyksikön ja Kaupunginsairaalan välikön portaiden ja luiskien
valutyöt

Tulevat työsuoritteet
-

Pihan pintarakenteet

-

Varavoimakoneen toimitus ja asennus

-

Kalusteasennukset

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
-

Betonielementtiä, puurima- sekä peltikasettijulkisivua harmoniassa

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

Nousuviikolla laitamma laattahommat tulille Sairaalaparkin puoleisessa välikössä
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