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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

Toimisto-osan julkisivutyöt

 

Pääkatsomon pintakäsittelytyöt 
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Julkisivulevyjen asennusta takanäyttämön sivulla 
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Pikkolossa hoitosiltojen terästyöt ovat pääosin valmiit 

 

 

Pikkolon hoitosiltoihin asennetaan vaneripohjat sähköasennuksia varten 
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Pääkatsomon parven alapinnan koolauksia 

 

 

Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Tasoite- ja maalaustyöt 

- A-osalla: Pintamaalaus, alakattotyöt 

- A-osalla kellarin laatoitustyöt 

- A-osan 4.krs lattian pinnoitustyö 

- A-osan 3.krs märkätilojen mattotyöt 

- Pääkatsomon takaseinän levytystyöt valmiit 

- Pääkatsomon sivuseinien verhous 

- Toimisto-osan julkisivutyöt 

- Pikkolon hoitosiltojen metalliosien asennus valmis 

- Pikkolon akustiset seinäverhoukset 

- Näyttämötornin hoitosiltojen kaiteiden uusinta 

- Lämpiön portin ääni- ja valosulku 

- Erkkerin julkisivumuurauksen entistäminen 

- Mikrobisiivotun tilan hiekkapuhallus 

- Tuulikaapin ritilätasojen siirto ja nosto 

- Inva-wc: n seinien muuraus tuulikaapissa 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla 

 

A9-linjan (vanha ulkoseinä) seinäverhouksen metallirangat on asennettu 
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Sopukan näyttämönostimen asennuksessa tarvitaan telaketjuilla 

liikuteltavaa nosturia. Taustalla vanerilattiatyöt. 

 

Sopukan nostinmonttu on 5,6 m syvä ja sen pohja on 30 cm merenpinnan 

alapuolella. 
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Raskaatkin taakat siirtyy kätevästi konevoimalla… 

    

Laajennusosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Talotekniikka-asennukset koko alueella 

- Julkisivutyöt, massivilevyjen asennus ja liittymäpellitykset 

- Maalaustyöt 

- Mattotyöt 

- Sopukan mekaniikka- ja näyttämötekniikka-asennukset 

- Lattiapinnoitukset 4.krs 

- Sopukan takanäyttämön vanerilattiatyöt 

- Sopukan äänisulkujen rakenteet 

- Muuntamon kytkennät 

- Kallion lujitustyö sulkulaatan alla 

- Jätehuoneen savunpoistoluukut 

- Lumisuojasäleikön asennus 
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Viikolla 10 aloitettavat työvaiheet 

 

 

Saneerausosalla 

- B-osan laatoitustyöt 

- Lämpiön alakattoritilöiden asennus 

- Kolmiohormien seinämuuraukset 

- C6-hissikuilun viimeistelytyöt 

- Pikkolon maalaus 

- Harjoitushuoneen ikkunoiden asennus 

 

Laajennusosalla 

- Lastaustilan seinäverhous 

- Corten säleikön asennus 

 

 

Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 974 henkilöä 

- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 95,9 % 

 

 

Terveisin, 

Työmaan väki, 

Skanska Talonrakennus Oy 


