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Käynnissä olevat työt: 

Laajennusosalla  

- Alapohjan täyttö IV-konehuoneen kohdalla sekä alapohjalaatan 

eristys- ja raudoitustyöt 

- IV-konehuoneen nauha-anturan muotti-raudoitus- ja 

betonointityöt 

- Liittopeltien asennus vanhan osan vastaiselle sivulle 

- Sopukan 1. ja 2. kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt 

- Ontelolaataston saumojen raudoitus ja betonointi 

- Kellarin katon paikallavaluholvin betonointityöt 
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Saneerausosalla 

- Yhdyskäytävän kaivu ja louhinta  

- Alustilan paalujen manttelointi 

- Asbestikanavien purku Pikkolon ullakkotilassa 

- Takanäyttämön alapohjalaatan raudoitus 

- Viemäriroilojen kaivu ja viemäripetien valmistus  

- Porrashuoneen B5 viereisten tilojen huoneistojen purku 
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Kuvassa on Hissin A2 laudoitusta ja raudoitusta sekä tulevan kellarin 

aulatilan pilarin mantteloinnin laudoitus.  
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Kellarin seiniä tehdään elementeistä paikoissa, joihin 

paikallavalumuotit eivät sovi. 
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Vanhan osan seinän viereen on asennettu teräksiset liittopilarit, jotka 

täytetään betonilla. Kuvassa näkyvään leveämpään pilariväliin tullaan 

puhkaisemaan aukko saneeraus- ja laajennusosien välille. 
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Työmaataulu sijoitettiin näyttämötornin julkisivuun Aurajoen puolelle. 
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Viikolla 17 tehtävät työt 

 

Laajennusosalla  

- Alapohjan täyttö C3-lohkolla 

- Sopukan paikallavaluseinien muotti- raudoitus- ja betonointityöt 

1. ja 2. kerroksessa 

- Liittopilarien ja deltapalkkien asennus 

- Ontelolaattojen asennus sekä saumojen raudoitus- ja 

betonointityöt 

- Maanpaineseinän vedeneristeen asennus 

- Kellarin katon paikallavaluholvin raudoitus- putkitus- ja 

betonointityöt 

- Ilmanvaihtokonehuoneen perustusten muotti- ja raudoitustyöt 

C3-lohkolla 

- Väliseinien muuraus kellarikerroksessa 

 

Saneerausosalla 

- Toimistosiiven kellarin paikallavaluholvin muotti- ja raudoitustyö 

- Yhdyskäytävän kaivu ja louhinta 

-  Pikkolon ullakkotilan rakennusaineisten kanavien asbestipurku 

- Takanäyttämön alapohjan täyttö, viemäripetien valmistus sekä 

pohjaviemäreiden asennus 

- Takanäyttämön lämmöneristys, raudoitus sekä betonointi 

- Pääkatsomon parven puulevyjen purku talteen ottaen 

- Viemäriroilojen kaivu B-osan kellarissa 
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Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 321 henkilöä. 

- TR-mittauksen tulos 25.4.2016 on 89,2%. 

 

 

Terveisin,  

työmaan väki,  

Skanska Talonrakennus Oy 


