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Teatterisillan pintalaatta on sileä ja toisinaan erittäin liukas! 

 

Ihmisiä kaatuili, eikä voitu enää katsoa sivusta sitä touhua. Skanska hoiti lopulta sillan 

hiekoituksen 29.11.2016 kun ei kukaan muukaan sitä hoitanut klo 15 mennessä. 

Kaareva ja erittäin liukas silta on varmasti yksi vaarallisimpia paikkoja lähialueella. 

Toivottavasti kukaan kaatuneista ei loukannut pahemmin. 
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Virastotalon tytöt ja pojat saivat lisää valoa pimeäksi jääneeseen portaikkoon :) 

 

Silta on valoineen ja äänineen aivan upea! 
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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

Pääkatsomon penkkirivien runkotöitä 

 

Lämpiön alakattoon asennettavaa tekniikkaa 
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Takanäyttämön pintalattia on valua vailla 

 

 

 

Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

 

- Vesikaton puutyöt A- osalla 

- Vaateaulan maalaustyöt  

- Näyttämötornin sääsuojan asennus  

- A-osan vesikaton huovan asennustyöt 

- Hissin A2 asennus A-osalla 

- Sääsuojan purku A-osalla 

- Pikkolon akustiset seinä- ja kattorakenteet 

- Erkkerin holvin laudoitustyöt 

- Puhallusvillan asennus 

- A-osan julkisivutyöt 

- Toimisto-osan tasoitetyöt 

- Uuden sadevesipumppaamon valmistelevat kaivuutyöt 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla: 

IV-konehuoneen asennukset ovat todella massiiviset, lattiasta kattoon! 

 

Niiden todellista kokoa on kuvasta vaikea hahmottaa… 
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Kellarissa oleva astiahuoltotila on juuri laatoitettu 

 

 

 

 

 

Laajennusosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Sopukan akustiset rakenteet 

- Sopukan hoitotasojen asennus 

- Talotekniikka-asennukset koko alueella 

- 4.krs levyväliseinä asennus 

- Kellarin lattiapinnoitukset 

- Julkisivutyöt, massivilevyjen koolaukset 

- Vedeneristys ja laatoitustyöt 

- Tasoite- ja maalaustyöt 
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Viikolla 49 aloitettavat työvaiheet 

 

 

Saneerausosalla 

- Harjoitushuoneen väliseinät ja alakattotyö 

- Valmistuskeittiön ja WC-tilojen laatoitustyöt 

- Takanäyttämön pintalattiavalu 

- Kulkusiltojen asennus vesikaton ullakkotiloihin 

- Pääkatsomon parven lattian tasaustyöt 

 

Laajennusosalla 

- Julkisivujen massivilevyjen asennus 
- 4.krs lasikäytävän lasitus 

- Verstastilojen ketjunostinpalkkien asennus 

- Verstastilojen liukuovien tukirakenteiden asennus 

- Sopukan pintalattian betonointi 

- Akustiikkalevyjen asennus verstastiloissa 
 

Työturvallisuus 

 

- Työmaalle on perehdytetty 773 henkilöä. 

- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 92,2 % 

 

Terveisin,  

Työmaan väki,  

Skanska Talonrakennus Oy 


