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Käynnissä olevat työt: 

Laajennusosalla  

- Alapohjan lämmöneristys ja raudoitus C2-osalla 

- Alapohjan alustäyttö C2-osalla 

- Salaojien ja pohjaviemäreiden asennus 

- C1-lohkon 1. kerroksen holvilaudoitusta 

- Massanvaihto C3-osalla 

- Pilareiden muotti- raudoitus ja betonointityö vanhan osan 

vastaisella seinällä 

- Väliseinäelementtien ja porraselementtien asennus  

Saneerausosalla 

- A-osan kellarin alapohjan kapillaarikatkon ja suodatinkankaan 

asennus sekä raudoitus. 

- Yhdyskäytävän kaivu ja louhinta. 

- Reikien mittaus ja poraus. 

- Pikkolon laatan sahaus ja kaivu. 

- Vesikattorakenteiden tuenta. 

- Ullakon rakennusaikaisten kanavien purku. 

- Takanäyttämön anturan ja peruspalkin laudoitus, raudoitus ja 

betonointi. 

- B-osan viemäriroilojen sahaus. 

- Pääkatsomon parven asbestipurku. 

- Kevytbetonisten katsomorakenteiden purku. 
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Kuvassa on C2-lohkon alapohjan eristys- ja raudoitustyö käynnissä.  
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Jalankulku laajennusosalle on järjestetty Pikkolon kautta. Volter Kilven 

kadulta jalankulkua ei enää ole. Reitti on seuraavien kuvien mukainen. 
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Ensi viikolla tehtävät työt 

 

Laajennusosalla  

- Alapohjalaatan betonointityöt C2-lohkolla 

- Liittopeltien asennus vanhan osan vastaiselle sivulle 

- Deltapalkkien ja liittopilareiden asennus 

- Alapohjan alustäyttö sekä lämmöneristys ja raudoitus C2-osan 

reuna-alueilla  

- Salaojien ja pohjaviemäreiden asennus 

- Väliseinäelementtien asennus  

- Ilmanvaihtokonehuoneen perustusten muotti- ja raudoitustyöt 

C3-lohkolla 

 

Saneerausosalla 

- Hissikuilun A2 laudoitus- ja raudoitustyöt 

- Yhdyskäytävän kaivu ja louhinta 

- Tekniikkatunnelin alapohjan paikkaus sekä peruspilasterien 

raudoitus, laudoitus ja betonointi sivunäyttämön kohdalla 

- Alustilan paalujen manttelointi 

- Yhdyskäytävän kaivu ja louhinta 

- Reikien mittaus ja poraus 

- A-osan viimeistelypurku 

- Vesikattorakenteiden tuenta Pikkolon ullakkotilassa 

- Takanäyttämön alapohjan täyttö ja viemäripedit 

- Takanäyttämön pohjaviemärin asennus 

- Takanäyttämön peruspalkkien laudoitus, raudoitus ja betonointi 

- B-osan viemäriroilojen sahaus sekä roilojen kaivu 

- Oviaukon teräspalkin asennus B:n kellarissa 
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- Pääkatsomon parven asbestipurku 

- Kevytbetonisten katsomorakenteiden purku 

 

Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 307 henkilöä. 

 

 

Terveisin,  

työmaan väki,  

Skanska Talonrakennus Oy 


