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ASUKASTIEDOTE! 
 
ALOITUS… 
 
Aloitamme työt telineiden pystytyksellä viikon 21 alusta sekä perään purkutöiden valmistelevilla 
töillä (suojauksilla jne). 
 
21.5. eteenpäin parvekepuolien pihakäytävä joudutaan varaamaan urakoitsijan käyttöön. 
 
PARVEKKEILLA… 
 
Asukkaiden tulee tyhjentää parvekkeet kalusteista, varusteista (kuten valaisimet jne.), lattiaralleista 
jne. viimeistään sunnuntain 27.5. aikana. 
 
Urakoitsijan toimesta puretaan vanhat parvekelasit. Pyydämme asukkaita avaamaan parvekelasit 
raolleen viimeistään 27.5. aikana. 
Parvekelasit tulee jättää raolleen, jotta pääsemme ulkokautta kulkemaan parvekkeelle. 
 
VANHOISTA PARVEKELASEISTA… 
 
Asukkaat voivat halutessaan purkaa itse vanhat parvekelasit omaan käyttöönsä. 
 
Urakoitsijan toimesta purettuja parvekelaseja voi tiedustella omaan käyttöönsä Timo Vahilalta. 
 
Lasituksiin liittyviä pellityksiä, liukukiskoja jne. ei saada purettua ehjänä. 
 
BETONIN KORJAUSTYÖT/PURKUTYÖT… 
 
Parvekkeiden purkutyöt tehdään timanttisahaamalla ja piikkaamalla. Työstä aiheutuu melua ja 
mahd. myös tärinää. 
 
Pyydämme asukkaita varmuuden vuoksi tyhjentämään ikkunalaudoilta, hyllyilta ja seiniltä mahd. 
putoamaan pääsevät esineet turvallisempaan paikkaan. 
 
YLEISTÄ… 
 
Pyydämme asukkaita katsomaan eteensä normaalia tarkemmin kulkiessaan ja yleisestikin 
kiinnittämään huomioita turvalliseen kulkuun pihassa ja työmaa-alueen vieressä. 
 
Lapsiperheiden vanhempia pyydämme opastamaan lapsia työmaan vaaroista; telineillä ei saa 
kiipeillä, rakennustarvikkeisiin ei saa koskea, jätelavoille tms. ei saa mennä jne. 
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URAKOITSIJAN YLEISTIEDOTE 
   
Toteutamme yhtiössä julkisivu- ja parvekesaneerauksen vuonna 2018 + keväällä 2019 (keväälle jää pääosin 
pihatöitä). 
 
Työhömme kuuluu mm. parvekkeiden betonikorjaukset, parvekkeiden sisäpintojen ylitasoitukset ja 
maalaukset sekä ulkopielien levyverhoukset, parvekekaiteiden uusiminen ja uudet parvekelasitukset, 
julkisivujen lisäeristys ja rappaustyöt, sisäänkäyntikatosten uusiminen, piha-alueiden korjauksia jne. 
 
Työt aloitetaan maanantaina 21.5. työmaan perustamisella ja telineiden pystytyksellä parvekepuolelle. 
Sopimuksemme mukaan työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä, mutta piha-alueiden töitä jatketaan 
keväällä 2019. 
 
Työt tehdään pääosin ulkopuolelta kiinteältä/huputetulta julkisivutelineeltä, mutta myös mahdollisuuksien 
mukaan siirrettävästä nostolaitteesta. 
Tiedossa olevia asunnoista sisäkautta tehtäviä töitä on: 

 uusien parvekelasien asennukset  
 korjaustyön vuoksi tehtävät mitoitus- ja tarkastuskäynnit 

Asuntojen sisäkautta tehtäväistä töistä ilmoitetaan aina hyvissä ajoin erillisellä asuntoon jaettavalla 
tiedotteella. 
 
Asukkailta on parvekkeiden käyttö töiden aikana kielletty. Parvekeoven lasiin kiinnitetään käyttökiellosta 
kertova tiedote ja ovet lukitaan ulkopuolelta. 
 
Urakan etenemisestä karkeasti kertova viikkoaikataulu ja työmaan aluesuunnitelma toimitetaan lähiaikana 
porrashuoneisiin / ilmoitustauluille. Ilmoitustauluilla tiedotetaan myös muista työhön liittyvistä asioista, 
asukkaiden yleisestä ohjeistuksesta jne. 
 
Normaali päivittäinen työaikamme on 7.00-15.30. Ajoittain töitä tehdään myös iltaisin klo 20.00 asti tai 
viikonloppuisin. Viikonloppuna tehtävistä töistä tiedotetaan ilmoitustauilla. 
 
Asuntojen ovet ja ikkunat suojataan ulkopuolelta. Suojauksia ei saa poistaa asukkaiden toimesta. 
 
Asukkaille epämiellyttävin työvaihe on purkutyöt. Purkutöitä tehdään timanttisahaamalla, piikkaamalla ja 
hiekkapuhaltamalla. purkutyöstä aiheutuu mm. meluhaittaa. 
 
Piha-aluetta joudutaan työn ajaksi varaamaan urakoitsijan käyttöön. Urakoitsijan mahd. rajaamalla 
työalueella on kulku ehdottomasti kielletty. Ohjaamme tarpeen mukaan asukkaiden kulkua työmaalla 
lippusiimoin, puomien, työmaa-aidoin jne.  
 
Kiinteistön käyttäjille/asukkaille pidetään infotilaisuus remonttiin liittyvistä asioista taloyhtiön kevään 
yhtiökokouksen yhteydessä 4.6. 
 
Työn yhteyshenkilöt: RJP / Vastaava työnjohtaja Timo Vahila, p. 040 7011896 
  RJP / Projektipäällikkö Miikka Seppänen, p. 040 7704455 
  Lara / Valvoja Kyösti Lahdenranta, p. 044 7133386 
 
Yhteistyöterveisin Rakennus J. Pirhonen Oy 


