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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

- A-2 hissikuilun laudoitus- ja raudoitustyöt  

- Yhdyskäytävän alapohjan raudoitustyö 

- Pikkolon ullakon kanavapurku asbestityönä 

- Alustilan imupuhdistustyöt ja kaivutyöt 

- Väliseinämuuraus kellarikerroksessa 

- Pikkolon alapohjan täyttötyö 

- Sääsuojarungon asentaminen lämpiön sivuun 

- Takanäyttämön paikallavaluseinien muotti-, raudoitus- ja 

betonointityöt 

- Kellarin ulkoseinien vedeneristystyö 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla: 

- Paikallavaluseinien ja – holvien muotti-, raudoitus- ja betonointityöt 

toisessa kolmannessa ja neljännessä kerroksessa 

- Ulkoseinien veden- ja lämmöneristys 

- Talotekniikka-asennukset 

- Betonipintojen hiontatyöt 

- Väliseinämuuraus ja sopukan tuplaseinän valuharkkomuuraus 

- Betonipintojen etuputsi 

- Telinetyöt ja tuentakaluston asennukset 
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Kellarissa kulkevaa yhdyskäytävää pitkin pääsee nyt kulkemaan vanhalta 

osalta laajennusosalle. Alapohjalaatta on betonoitu.  
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Takanäyttämön seiniä raudoitetaan 3, kerroksen tasoon. 
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Laajennusosan korkeat betoniseinät vaativat runsaasti telineitä 

työskentelyä varten sekä vahvat tukitornit paikallavaluholvien 

rakentamiseen.    
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Limiharkkotukimuuri on ladottu laajennusosan taakse.
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Viikolla 24 tehtävät työt 

 

Laajennusosalla  

- Pintalattioiden raudoitus- ja betonointityöt 

- Sopukan valuharkkoseinän muuraus toisessa kerroksessa 

- Paikallavaluseinien ja – holvien muotti-, raudoitus- ja betonointityöt 

toisessa kolmannessa ja neljännessä kerroksessa 

- Elementtiasennukset 

- Sopukan yläosan vaatehuoneen holvin raudoitus ja betonointityö 

- Ajoluiskan sulkulaatan muotti- ja raudoitustyö 

- Ajoluiskan konsolin sekä kaarevan tukimuurin laudoitus- ja 

raudoitustyö 

- Talotekniikka-asennukset 

 

Saneerausosalla 

- Väliseinämuuraus B-osan kellarissa 

- Takanäyttämön paikallavaluseinien muotti- ja raudoitustyöt 3. 

kerroksessa 

- Näyttämötornin vastaisen WQ-palkin konsolien asennus 

- Sivunäyttämön betonipilarien vahvistus. 

- Pikkolon alapohjatyöt 

- Toimisto-osan hissikuilun raudoitus- ja laudoitustyöt 
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Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 409 henkilöä. 

- Työmaan vahvuus keskimäärin 110 henkilöä. 

- TR-mittauksen tulos viikolla 23 oli 88,7% 

Muuta 

Viikkotiedotteet eivät ilmestyneet viikoilla 22 ja 23. 

 

Terveisin,  

työmaan väki,  

Skanska Talonrakennus Oy 


