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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

Pääkatsomon terästyöt, penkkirivien pohjatöitä 

 

Kaarevan katsomon mittaustyössä takymetri on iso apu 
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Pääkatsomo lintuperspektiiivistä 

 

 

Lämpiön kohdalla katon pohjahuovan asennus on aloitettu. 

Sääsuojan ikkunasta pilkistää kirkontorni! 
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Toimisto-osan 1.krs seiniä pohjamaalattuna 

 

 

 

Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

 

- Vesikaton puutyöt A + B lohko  

- Erkkerin perustuksien valmistelupurku  

- 3.krs tasoitetyöt  

- 2.krs maalaustyöt  

- 4.krs levyväliseinät  

- Sivunäyttämön Ewona-katon asennus  

- 4.krs väliseinämuuraus 

- Lattiavalut suihkutiloissa A-osalla 1-4.krs  

- Näyttämötornin sääsuojan asennus  

- Sääsuojan rakennusta erkkeriaukossa  

- 1.krs Pikkolon oviaukon purku  

- B-osan vesikaton huovan asennustyöt 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla: 

Laajennus-osan julkisivutyöt Volter Kilvenkadulla, taustalla nostetaan 

vesikatteen vanereita saneeraus-osan sääsuojan sisään. 

 

Laajennus-osan kellarissa seuraavana vuorossa lattiapinnoitukset 
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Laajennus-osan IV-konehuone  Sopukan telineen purkua 

  

 

Laajennusosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Sisäpihan julkisivuasennukset 

- Ulkolasiseinien asennus 

- Sopukan akustiset rakenteet 

- Sopukan hoitotasojen asennus 

- C3- hissin asennus 

- Vesikaton puutyöt 

- Talotekniikka-asennukset koko alueella 

- Väliseinämuuraus 
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Viikolla 46 aloitettavat työvaiheet 

 

Saneerausosalla 

- A-osan hissitoimitus saapuu työmaalle 

Laajennusosalla 

- Ulkolasiseinien lasitus 

- Julkisivun massiivilevyverhoukset alkavat 

- Sähköliittymän kaivuutyöt 

- Lattiapinnoitukset 

- Levyväliseinät 4. krs 

Työturvallisuus 

- Työmaalla on sattunut 4.11.2016 työtapaturma, jossa loukkaantui yksi 

Skanskan työntekijä. Loukkaantunut henkilö on erittäin kokenut 

kirvesmies, joka oli purkamassa rakennustelinettä yhdessä kahden 

rakennusmiehen kanssa. Kirvesmies oli valjaissa, jotka oli kiinnitetty 

asianmukaisesti yläpuolella olevaan tukipisteeseen. Kirvesmies kaatui 

telineen rungon päälle ja mursi kylkensä. Hänet toimitettiin ensiapuun ja 

sieltä Tyksiin. Sairaalasta hän pääsi pois muutaman päivän jälkeen. 

Tapauksen tarkempi tutkinta on kesken ja siitä laaditaan Skanskassa 5-

miksi analyysi. 5-miksi analyysi tehdään Skanskassa kaikista tapaturmista ja 

läheltä piti-tilanteista. 

 

- Työmaalle on perehdytetty 708 henkilöä. 

- Viimeisen TR-mittauksen tulos 93,2 % 

 

Terveisin,  

Työmaan väki,  

Skanska Talonrakennus Oy 


