Uutiskirje 17.9.2015/vk. 38
Isokadun rakentaminen

Ajoluiska
Isokadulle tuleva ajoluiska on pääpiirteittäin
valmis, lukuun ottamatta katsomorakenteen
istuinosan graniittikiveyksiä ja kaiteita. Katsomon
kivityöt tehdään vuoden 2016 kesällä.
Ajoluiskan täyttötyöt ja maanalaiset rakenteet
Ajoluiskan täyttötyöt ja maanalaiset rakenteet
alkavat olla pääosin valmiit. Saaristonkadun
puoleisessa päässä on liikennevalojen kaapelointeja
ja putkitukisia hieman kesken. Viemäreiden
korjaustyöt saadaan valmiiksi tämän viikon aikana.
Isokadun ja Kauppurienkadun risteysalueella tehdään
tämän ja ensi viikon aikana loppuun kunnallistekniset
työt (vesijohto/viemäri/kaukolämpö), jonka jälkeen
täyttötyöt ja muut maanalaiset rakenteet saadaan
valmiiksi.
Isokadun pintarakenteet
Isokadun pintarakenteiden tekeminen aloitetaan
Anttilan puoleiselta osuudelta välillä Anttilan pääovi –
Saaristonkatu. Työt on tarkoitus saada käyntiin ensi
viikon alussa (vko 39) sulanapitojärjestelmän
rakentamisella ja Saaristonkadun puoleisen pään
reunakivitöillä. Pintarakenteiden rakentamisen
aikataulua ja työjärjestystä päivitetään/tarkennetaan
kun saamme korjaustyöt ja maanalaiset rakenteet
tehtyä. Tämän hetkisen arvion mukaan Isokadun
pintarakenteita/kivitöitä tehdään tämän syksyn
aikana Saaristonkadun puoleiseen päähän ajoluiskan
eteen, Anttilan ja apteekin puoleiselle osuudelle sekä
Kauppurienkadulle (väli Autosaari-Isokatu).
Tekemättä jäävät alueet tehdään loppuun kesällä
2016.

Kauppurienkadun työt
Kauppurienkadulla välillä Isokatu – Autosaari
nosturi on purettu. Viikolla 39 aloitetaan penkkien ja
valaisinten anturoiden kaivu-/asennustyöt, sekä
sulatusjärjestelmän jakokaivojen asentaminen. Lisäksi
kauppakeskus Valkean puoleiselle kaistalle
asennetaan lämmöneristelevyt kantavan kerroksen
alapintaan. Näiden töiden valmistuttua tehdään
tarvittavat päällystystyöt. Sulatusjärjestelmä ja
pintarakenteet/kivityöt pyritään tekeminen välillä
Autosaari-Isokatu valmiiksi tämän syksyn aikana.
Asunto Oy Isokatu 27 takapihan ja Autosaaren
väliset työt
Autosaaren ja Isokatu 27 välisen
kevyenliikenteenväylän työt ja Asunto Oy Isokatu 27
pihan työt on tehty murskepintaisena kantavan
kerroksen yläpintaan saakka valmiiksi. Tällä hetkellä
alueella ei ole työmaatoimintaa. Alueella tullaan vielä
tekemään pintarakenteiden rakentamista
(asfaltointeja ja kivitöitä) ja aitatöitä. Aikataulua
tarkennetaan myöhemmin.
Kaikki rakentaminen pyritään tekemään niin, että
kevyen liikenteen kulku on turvattu jokaisessa
työvaiheessa. Huoltoliikenne on alueella erittäin
haasteellista ja hankalaa. Tiedotamme ja
tarkennamme aikatauluja viikoittain, heti kun
saamme pintarakennetyöt käyntiin.
Kesäkadun rakentamisesta vastaa Arina/Skanska.
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