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Käynnissä olevat työt: 

Laajennusosalla  

- Alapohjan täyttö C3-lohkolla sekä eristys- ja raudoitustyöt 

- Sopukan paikallavaluseinien muotti- raudoitus- ja betonointityöt 1. ja 2. 

kerroksessa 

- Volter Kilven kadun viereisen sulkutilan perustusten muotti- ja 

raudoitustyöt 

- Ontelolaattojen asennus sekä saumojen raudoitus- ja betonointityöt 

- Maanpaineseinän vedeneristeen asennus 

- Sopukan korkeiden paikallavaluseinien muotti- ja raudoitustyöt  

- Väliseinien muuraus kellarikerroksessa 

Saneerausosalla 

- Hissikuilun  A2 työt toimistosiivessä 

- Yhdyskäytävän kaivu ja louhinta 

-  Pikkolon ullakkotilan rakennusaineisten kanavien asbestipurku 

- Takanäyttämön kellarin seinien raudoitus- ja betonointityöt 

- Viemäriroilojen kaivu B-osan kellarissa 

- Alustilan imupuhdistustyöt 

- Toimistosiiven välipohjiin kiinnittyvien palkkien purku
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Takanäyttämön kellarin seiniä on betonoitu. Kuvassa näkyvästä 

Aurajoenpuoleisesta tilasta tulee IV-konehuone.  
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Sopukkaa kiertävät paksut betoniset kaksoisseinät, jotka varmistavat 

näyttämön ja katsomon ääneneristysvaatimukset. 
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Laajennusosan taakse Samppalinnan Kadun viereen rakennetaan tukimuuri 

limiharkoista. 
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Jätehuoltoon ja kierrätykseen on työmaalla panostettu. 
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Viikolla 20 tehtävät työt 

 

Laajennusosalla  

- Alapohjalaatan raudoitus ja betonointi C3-lohkolla 

- Sopukan paikallavaluseinien muotti- raudoitus- ja betonointityöt 3. ja 

4. kerroksessa 

- Ontelolaattojen ja deltapalkkien asennus 

- Ontelolaattojen asennus sekä saumojen raudoitus- ja betonointityöt 

- Sulkutilan paikallavaluseinän konsolien muotti- ja raudoitustyö 

- Maanpaineseinän vedeneristeen asennus 

- Väliseinien muuraus kellarikerroksessa 

 

Saneerausosalla 

- A-2 hissikuilun laudoitus- ja raudoitustyöt 2. kerroksessa 

- Salaojien ja jätevesiviemäreiden asennus yhdyskäytävässä 

- Yhdyskäytävän alapohjan raudoitustyö 

- Pikkolon ullakon kanavapurku asbestityönä 

- Alustilan imupuhdistustyöt 

- Takanäyttämöllä: liittopilarin ja deltapalkkien asennus, 

porrashuoneen paikallavaluseinien muotti- ja raudoitustyöt, 

ontelolaattojen asennus, paikallavaluholvin laudoitus sekä 

ontelosaumojen betonointi.  
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Työturvallisuus 

Viikolla 19 järjestettiin valtakunnallinen työturvallisuusviikko. Viikon 

ohjelmaan kuului kuvassa näkyvä kuorma-auton kuolleen kulman 

demonstraatio. Lisäksi ohjelmassa olivat työmaakävely kulkutiet 

tarkastaen, TTT-aloituspalaveri, työturvallisuustietovisa sekä turvallisuusriihi 

vaara-alueen rajaamisesta.  

 

 

- Työmaalle on perehdytetty 354 henkilöä. 

- TR-mittauksen tulos viikolla 19 oli 94,4%. 

 

 

Terveisin,  

työmaan väki,  

Skanska Talonrakennus Oy 


