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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

Näyttämötornin savunpoistoluukut ovat hankalasssa paikassa 
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Vaateaulan vanhoja kattolautoja aletaan laittaa paikoilleen 
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Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Asennuslattiatyöt (tarkkaamo valmis) 
- Epoksilattiat 
- Keittiöiden välitilojen laatoitukset 
- Lami- ja puuovien asennus 
- Lämpiön portaiden LED-valojen johtoreittien kaivaminen 
- Lämpiön äänisulkujen vanhojen ovien muokkaus 
- Mattotyöt 
- Metalliovien asennus 
- Pikkolon efektiseinien levyjen asennus 
- Pikkolon näyttämönostinten sähkötyöt 
- Pää- ja takanäyttämön NTU-asennukset 
- Pääkatsomon B8-nostimen asennus 
- Pääkatsomon efektiseinien levyjen asennus 
- Pääkatsomon messinkilistoitukset 
- Pääkatsomon penkkien asennus 
- Saunojen työt 
- Tasoite- ja maalaustyöt B-osalla 
- Toimisto-osan kalusteasennus 
- Ulko-ovien asennus 
- Vaateaulan vanhojen puuritiläkattojen takaisin asennus 
- Vanerilattiatyöt sivunäyttämöllä 
- Vesikaton pellitystyöt 
- Äänitys ja soittotilat B: n kellarissa 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla 

Sopukan tiloja 
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Laajennusosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Hoitosiltojen vanerointi ja mattotyöt 
- IV-toimintakokeet 
- Julkisivutyöt, massivilevyjen asennus ja liittymäpellitykset 
- Kaideasennukset 
- Loppusiivous 4.krs 
- Maalaustyöt 
- Metallioviasennus 
- Puu- ja lamiovien asennus valmis 
- Sopukan efektiseinien pintaverhouksen asennus 
- Sopukan mekaniikka- ja näyttämötekniikka-asennukset 
- Sopukan näyttämönostinten kansien levytys 
- Sopukan äänisulkujen rakenteet 
- Talotekniikka-asennukset koko alueella 
- Ulko-ovien asennus valmis 
- Vanhan autosuojan yläpohjan vedeneristyksen korjaus 
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Naapurissa tapahtui vesivahinko 

 
Tapaus ei liity teatterin työmaahan millään tavalla, mutta kun rapa alkaa 
lentää niin se valuu aina alaspäin… 
 
Toukokuun viimeisenä päivänä Samppalinnankadun ja Neitsytpolun 
kulmassa rikkoutui iso vesiputki. Volter Kilven katu tuli perusteellisesti 
huuhdeltua. Vaarana oli veden valuminen ajoluiskaa pitkin sisälle 
lastaustilaan. Valppaana olleet työmiehet ja naiset ammattiin katsomatta 
ryhtyivät välittömästi rajoittamaan veden pääsyä luiskalta sisään. Näin 
esimerkillisellä toiminnalla vältyttiin isommilta vahingoilta. Iso kiitos kaikille 
mukana olleille! Kaivinkoneen kuljettaja teki vielä sepelipadon, joka rajoitti 
veden valumista kadulle ja lopuksi vesilaitos sulki linjan. 
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Viikolla 23 aloitettavat työvaiheet 

 

 

Saneerausosalla 

- Kabinetin alakattotyöt 
- Puhallusvillan asennus A ja B -osalla 
- Vaateaulan lasiseinän uusiminen 

 
Laajennusosalla 

- IV-mittaus ja säätö 
- Pihan laatoitukset 
- Siirtohyllyjen asennus 
- Yläpohjan lämmöneristeen suojakiveyksen katolle puhallus (singeli) 

 
 
 

Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 1186 henkilöä 
- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 95,5 % 

 

Terveisin, 

Työmaan väki, 
Skanska Talonrakennus Oy 


