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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

Tuulikaapin pintalattia on valettu 

 

Pikkolon akustiset seinät ja katot ovat mustamaalausta vaille 
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Pääkatsomon parven takaseinä alkaa hahmottua 

 

Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Tasoite- ja maalaustyöt 

- A-osalla: Pintamaalaus, alakattotyöt 

- A-osalla kellarin laatoitustyöt 

- Pääkatsomon takaseinän levytystyöt 

- Toimisto-osan julkisivutyöt 

- Pikkolon akustiset seinäverhoukset 

- Näyttämötornin hoitosiltojen kaiteiden uusinta 

- Erkkerin julkisivumuurauksen entistäminen 

- Mikrobisiivotun tilan siivous ja märkäsavutus 

- Tuulikaapin lattiavalu 

- Katsomon telinepurku 

- Lämpiön alakattoritilöiden asennustyö 

- Lämpiön penkkien kunnostus 

- Vaateaulan otsan levytys 

- Erkkerin alueen plaanotus 

- C6-hissin asennus 

- Sivunäyttämön paloliukuoven teräsansaan palosuojaus 

- Takanäyttämön mustamaalaus 

- Vesikaton korvausilmasäleikköjen asennus 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla 

Sopukan näyttämönostimen asennukset  
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Ompelimon ja käytävän massalattiatyöt. 

Sininen massa on vaimennuspinta. 

Harmaa ja punainen ovat pintavärejä, joihin tulee vielä lakka päälle.  
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Verstaan lattian pintavanerointi  

 

Ajoluiskan katoksen runko kootaan maassa ja nostetaan sitten paikoilleen 
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Runko nostetaan paikoilleen viikon 12 torstaina 

 

 

 

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 äänisulkujen rakenteet 

- Muuntamon kytkennät 

- Lastaustilan seinäverhous 

- Ajoluiskan katoksen rungon kasaus 
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Viikolla 12 aloitettavat työvaiheet 

 

Saneerausosalla 

- A-osan 1-2.krs lattiapinnoitus 

- A-osan 1.krs alakattotyö 

- Pikkolon äänisulut 

- Erkkerin sääsuojan ja telineen purku 

- Erkkerin lasitustyöt 

- Keittiön asennusseinän työt 

- Takanäyttämön NTU-asennukset 

- Pääkatsomon mäntysälelattian asennustyöt 

 

 

Laajennusosalla 

- Ajoluiskan katoksen asentaminen 

- Sopukan takanäyttämön kierreportaan asennus 

- Apukeittiön akryylibetonilattia 

- Metalliverstaan liukuoven äänitiivistysrakenteet 

 

Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 999 henkilöä 

- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 95,0 % 

 

Terveisin, 

Työmaan väki, 

Skanska Talonrakennus Oy 


