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Kuluneen viikon ponnistelut ovat pitäneet sisällään ulkopuolisissa 
töissä julkisivutöitä, betonilaatan valua, pihojen kivihommia, lv-
tekniikkaan liittyviä kaivutöitä jne. Nousuviikolla samat tuusaukset
jatkuvat ja loppuviikosta levitellään asfalttiakin. 

Sisällä puolestaan starttailtiin 1-kerroksen kalusteasennuksia sekä 0-
kerroksen lattiapinnoituksia. Talotekniikan väki jatkoi väsymätöntä 
uurastamistaan koko rakennuksen alalla. Tulevalla viikolla sisällä 
asennellaan viimeiset matot lattioihin sekä pyritään aloittelemaan 
sisäpuolen ikkunoiden asennuksia.

Vuodenaika aiheuttaa tyypillisesti heikohkoa näkyvyyttä 
vuorokaudenajasta riippuen. Alueella tehtävistä rakennustöistä johtuen 
tietyissä kohdissa ongelmaa yleensä helpottavaa valaistusta on ollut 
tarjolla valitettavan heikosti. Pyrimme helpottamaan tätä ongelmaa 
väliaikaisvalaistuksella sekä saamaan mahdollisimman pian 
aikaisemman valaistuksen toimimaan.

Kaikkien osapuolien on syytä noudattaa varovaisuutta alueella 
liikkuessa, jotta kaikkien alueella liikkuvien henkilöiden terveys on siltä 
osin turvattu.

Tähän loppuun saattas tärräyttää vaikka liikennelaulun…



Työturvallisuus 

- Viikon 41 TR-mittauksen tulos oli 96,45% 

- Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 15.10.2021 mennessä 76 kpl

- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty

- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa

- Palokatkotyöt koko rakennuksessa

- 1-krs alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus

- 1-krs helmalaatoitukset

- 0-kerroksen lattiapinnoitukset

- Tukimuuriin liittyvät työt Kaupunginsairaalan kulkutien puoleisessa päässä

- Julkisivun pintarakenteiden asennus

- Pihojen pintarakenteet

Pihojen pintahommat etenevät



Valmiit työsuoritteet

Tulevat työsuoritteet
- Sisäikkunoiden asennus

- Lauhduttimien suojasäleiköiden asennus

Kalusteasennukset käynnissä 1-kerroksessa

- Varavoimakoneen asennus



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 

- Kaupunginsairaalan piha-alueelle on järjestetty väliaikaista valaistusta 
kunnes alueella ollut valaistus on saatu ennallistettua

- Sädehoitoyksikön rakentamiseen liittyviä asfaltointitöitä suoritetaan 
22.10. Työhön liittyen alueella liikkuu kuorma-autoja ja koneita

Muuta tiedotettavaa
- Voimassa olleet Hartelan koronarajoitukset päättyvät, joitakin opittuja 

käytäntöjä jää päivittäiseen toimintaan. Uuteen normaaliin palataan ensi 
viikon maanantaista 18.10 alkaen

- Kiitämme työnjohtoharjoittelijaamme Lottaa väsymättömästä
uurastuksesta ja huolenpidosta niin tekijäpuolella kuin työnjohdossakin.
Toivomme Lotan palaavan Hartelan vahvuuteen tulevaisuudessa. 
Tsemppiä opiskeluihin!

Käytävän värimaailmaa, sähköjen pinta-asennukset eivät ole pysyviä…
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