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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

Pikkolon vanhan hoitosillan kaareva pää katkaistaan        

ja siihen liitetään uusien portaiden yläpää

 

Näkymä sivunäyttämöltä Pikkolon suuntaan.            

Keltaisen huoneen seinä alkaa hahmottua 
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Näyttämötornin sääsuoja on jo purettu lähes kokonaan
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Pääsisäänkäynnin tuulikaapin ritilät muokataan samaan korkeuteen. 

Ulkoseinän paksuuden kasvaessa myös sivuttaissuuntaa säädetään. 

 

Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Asbestisiivous on valmistunut kokonaisuudessaan 

- Lämpiön katon Ewona-asennus 

- Tasoite- ja maalaustyöt 

- A-osalla: Pintamaalaus, alakattotyöt 

- A-osalla kellarin laatoitustyöt 

- Pääkatsomon parven portaiden vanerointi 

- Pääkatsomon takaseinän levytystyöt 

- Pääkatsomon sivuseinien verhous 

- Toimisto-osan julkisivutyöt 

- Pikkolon hoitosiltojen asennus 

- Pikkolon akustiset seinäverhoukset 

- B-osan kellarin epoksilattiat 

- Sivunäyttämön reikätiilen verhous 

- Takanäyttämön liukuovipalkin verhous 

- Keltaisen huoneen seinien levytystyöt 

- Erkkeri/kabinetti A9-linjan väliseinämuuraus 

- Näyttämötornin sääsuojan purku ja vesikattotyö 

- Näyttämötornin hoitosiltojen kaiteiden uusinta 

- Lämpiön portin ääni- ja valosulku 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla: 

Sopukan verkkokatto on kasattu ja sen nosto on käynnissä 

 

Hoitosillan kohdalla… 
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Sopukan verkkokatto lähes paikallaan 

 

 

Laajennusosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Talotekniikka-asennukset koko alueella 

- Vanhan ulkoseinän verhoustyöt 

- Julkisivutyöt, massivilevyjen asennus ja liittymäpellitykset 

- Maalaustyöt 

- Mattotyöt 

- Sopukan mekaniikka- ja näyttämötekniikka-asennukset 

- Lattiapinnoitukset 4.krs 

- Liukuoviasennus metalliverstaassa 

- Työnjohtajan huone puuverstaan ylätasolle 

- Korvausilmakanavan asennus materiaalivarastoon 
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Viikolla 8 aloitettavat työvaiheet 

 

 

Saneerausosalla 

- Inva-wc:n seinien muuraus tuulikaapissa 

- Viimeisen mikrobipuhdistusalueen maanvaraisen laatan valu 

- Mikrobisiivotun tilan hiekkapuhallus 

- Lämpiön vanhojen puupintojen kunnostustyö 

 

Laajennusosalla 

- Sopukan vanerilattiatyöt 

- Sopukan näyttämönostinten asennus 

- Apukeittiön laatoitustyöt 

 

Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 949 henkilöä 

- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 92,0 % 

 

Muuta: 

Hiihtoloman vuoksi / ansiosta viikon 8 tiedote ilmestyy vasta viikon 9 

alkupuolella. 

 

Terveisin, 

Työmaan väki, 

Skanska Talonrakennus Oy 


