
2016 - VIIKKOTIEDOTE 50 

 Turun kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus 
 

 

 

Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

Orkesterimontun ja taukotilan lattiatöitä 

 

Kabinetin iso kulkuaukko on vahvistettu teräspalkein 

 

 



2016 - VIIKKOTIEDOTE 50 

 Turun kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus 
 

 

 

Näyttämötornin sääsuojan asennus on lähes valmis 
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Pikkolon näyttämö ylhäältä…    Ja alhaalta… 

    

 

 

 

 

 

 



2016 - VIIKKOTIEDOTE 50 

 Turun kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus 
 

 

 

Pikkolon akustisia rakenteita ja efektiseinän kannakkeita 
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Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

 

 

 

 

- Vesikaton puutyöt A- osalla 

- Näyttämötornin sääsuojan asennus  

- A-osan vesikaton pohjahuovan asennustyöt valmiit 

- Hissin A2 asennus A-osalla valmis ja tarkastettu 

- Pikkolon akustiset seinä- ja kattorakenteet 

- A-osan julkisivutyöt 

- Toimisto-osan maalaustyöt 

- Toimisto-osan 1.krs laatoitustyöt 

- Vanhojen tekniikkatunnelien pinnoitustyöt 

- Kellarin seinämuuraukset 

- Pääkatsomon vanerointityöt 

- Lämpiön mustamaalaustyöt 

- Pikkolon efektiseinien terästyöt 

- Erkkerin teräsrunko valmistui 

- Arkadin alakaton lämmöneristystyöt 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla: 

Sopukan hoitotasot on vaneroitu ja talotekniikkatyöt voi jatkua 

 

Laajennusosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

 

- Sopukan akustiset rakenteet 

- Talotekniikka-asennukset koko alueella 

- 3. ja 4.krs levyväliseinä asennus 

- Julkisivutyöt, lämmöneristys ja massivilevyjen koolaukset 

- Vedeneristys ja laatoitustyöt 

- Tasoite- ja maalaustyöt 

- Mekaniikka-asennukset verstastiloissa 

- Akustiikkalevyjen asennus verstastiloissa 

- Sopukan efektiseinien runkotyöt 

- Sopukan tarkkaamon teräsrunko ja puutyöt 

- Ajoluiskan vedeneristys ja lämmöneristystyöt sisäpuolella 

- Ajoluiskan maanrakennus, laudoitus, raudoitus ja betonointi 
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Viikolla 51 aloitettavat työvaiheet 

 

Saneerausosalla 

 

- Näyttämötornin vesikaton purkutyö 

- Näyttämötornin räystäiden kunnostustyöt 

- Työmaa hissin asennus näyttämötornin viereen 

- Vanhan hätäpoistumisportaan purkutyö virastotalon päädyssä 

- Toimisto-osalla 2.krs laatoitustyöt 

- Keittiön lattian Epoxipinnoitus 

- Katsomon parven tasausvalu 

 

Laajennusosalla 

- Teräsportaiden asennus verstastiloissa 

- Sopukan ketjunostinpalkkien asennus 

 

Työturvallisuus 

 

- Työmaalle on perehdytetty 797 henkilöä. 

- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 94,7 % 

 

Terveisin,  

Työmaan väki,  

Skanska Talonrakennus Oy 


