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Takana on työturvallisuusviikko

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

B-TALO
Julkisivun villoitustyöt ja pohjarappaukset on valmiit, pintarappaukset käynnissä
Kevyiden väliseinien työt 1.-6. krs
Kipsialakattotyöt 2.-5. krs on valmiit, 1- ja 5. krs työn alla
Maalaus- ja tasoitetyöt: 2.-3. krs on valmis, 4.-5. krs työn alla
7. krs yläpohjan koolaus + levytystyöt
Laatoitustöiden aloitus, alkaen mallihuoneistoista
2. krs mallihuoneistojen kalusteasennukset alkoivat, 2. krs keittiökalusteet saatiin
työmaalle kuluneella viikolla
Pellitystöitä
Aurinkopaneelien asennukset
Kerrosten talotekniikkatyöt

Aurinkopaneeleja asennettuna B-talon etelänpuoleisella lappeella. Korttelin energia-
omavaraisuuden saavuttamiseksi talojen katoille tullaan yhteensä asentamaan noin
800 paneelia maalämpöjärjestelmän rinnalle. (Kuva 6.9.2018)

C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE
Julkisivun etuputsityöt ja villoitukset
LJH talotekniikkatyöt
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Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt 3. krs
Betonipintojen etuoikaisutyöt
Kevyet väliseinätyöt 6.krs
Kerrosten talotekniikkatyöt

ENSI VIIKON TYÖT

B-TALO
Julkisivun pintarappaukset
Kevyiden väliseinien työt 1.-6. krs
Kipsialakattotyöt 1.-5. krs
Maalaus- ja tasoitetyöt 4.-5. krs
7. krs yläpohjan koolaus + levytystyö
5. krs saunarunkotyöt
Pellitystöitä
Laatoitustyöt 2. krs
Aurinkopaneelien asennukset
Kerrosten talotekniikkatyöt

C-talon 6. kerroksen huoneiston korkeaa kipsilevyseinää työn alla. Kuvassa näkyy myös
asunnon kattoikkuna-aukko. (Kuva 6.9.2018)
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C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE
Julkisivun villoitukset ja rappaustyöt
Teknisen tilan talotekniikkatyöt
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt
Betonipintojen etuoikaisutyöt
Kevyet väliseinätyöt 2. ja 6.krs, 2. krs tuplaus
IV-työt, 1. krs
Alakattotyöt 1. krs
Sähkötyöt 2. krs
Putkityöt 5.krs

TYÖTURVALLISUUS

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,2 %.
Työmaalla on työskennelty 339 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 50 päi-
vään.

NCC:n vuosittaista Awareness Day –työturvallisuuspäivää vietettiin taas menneellä vii-
kolla. Teemana tällä kertaa oli turvallinen käyttäytyminen työmaalla.

Keskiviikkona kokoonnuttiin yhdessä työmaan työntekijöiden kanssa työturvallisuus-
päivän tiimoilta keskustelemaan työturvallisuuteen liittyvistä asioista (kuva 5.9.2018).
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HARPPUUNAKORTTELI YOUTUBESSA

Harppuunakorttelista on julkaistu uusi, entistäkin hienompi esittelyvideo. Reilu parimi-
nuuttinen esitys siitä, miltä kortteli tulee muutaman vuoden kuluttua valmistuessaan
näyttämään, löytyy alla olevan linkin takaa.

https://www.youtube.com/watch?v=sTxngBYabJA

VIERAILIJOITA

Reilun kymmenen hengen kiinalaisdelegaatio kävi vierailulla korttelitalossa torstaina,
joille arkkitehti esitteli korttelia yleisesti.
Turun kaupunkivesien kestävään/vihreään hallintaan liittyen ryhmä tutustui eritoten
korttelitalon viherkattoon.

Ystävällisin terveisin
NCC Building

Tommi Kaitasaari


