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Torstaina 23.3.2017 Vietettiin harjakaisia Valtion 

virastotalon Aitiopaikassa 

Tilaisuuden juonsi näyttelijä Tom Petäjä 

 

Tilaajan puheenvuoron piti Turun Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 
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Urakoitsijan tervehdykset kertoi Skanska Talonrakennuksen toimialajohtaja 

Jarkko Muurinmäki 

 

Urakoitsijan tervehdyksiä jatkoi vielä Caverion Länsi-Suomen aluepäällikkö 

Pasi Leino. Juontaja Tom Petäjä kuulutti vahingossa ”Leinonen”, ja Pasi 

oikaisikin heti syntyneen väärinkäsityksen. 
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Juontaja pahoitteli virhettään ja uteli samalla Leinon mahdollisia 

sukulaissuhteita Eino Leinoon. Ei kuulemma ollut mutta kaikilla oli hauskaa. 

 

 

Käyttäjän puheenvuoron piti Turun Kaupunginteatteri Oy:n Toimitusjohtaja 

Arto Valkama 
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Lavalle nousi myös Teatterin Tekninen päällikkö Juhani Koski. 

Juhani tietää vuosikymmenien kokemuksella teatteritalosta ja sen 

toiminnasta kaiken oleellisen ja varmaan epäoleellisenkin. Juhani esitti 

kiitoksensa rakentajille ja kehui yhteistyön olevan hyvää ja mukavaa. Salissa 

vallitsi ensimmäistä kertaa täydellinen hiljaisuus, kun harjakaisväki hiljeni 

kuulemaan Juhanin terveiset jotka menivät suoraan sydämiin. 

Laitettakoon tässä yhteydessä terveiset Juhanille, että kiitos samoin! 
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Musiikista vastasi aluksi Anna Victoria Eriksson, joka esitti pari laulua 

musikaalista Viimeinen Laiva. Säestäjäksi oli saatu itse Jussi Vahvaselkä 

 

Paikalle tuli myös Veeti Kallio, joka veti upean cover-esityksen Bon Jovin 

biisistä Wanted dead or a live. Ohjelmassa oli myös Tapio Rautavaaran 

Juokse sinä humma. 
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Vapaan sanan käyttivät 

Skanska Talonrakennuksen Länsi-Suomen yksikön luottamusmies Mika 

Laine 

 

Sekä Marko Mujunen, Maalausurakointi Aalto Oy 
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Lavalle saatiin myös työmaan vastaava mestari, Tom Laihi, Skanska 

Talonrakennus Oy 

Projektin haasteet ja vastoinkäymiset eivät ole vieneet uskoa hankkeeseen. 

Laihi päättikin lyhyen puheensa hirtehishumoristiseen kommenttiin: 

”Hakkaamme päätä seinään niin kauan, että se menee läpi!” 

– ja yleisö antoi raikuvat aploodit 
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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

Pääkatsomo alkaa palautua hahmoonsa 

 

Erkkerin lattia on plaanotettu, kuvassa näkyy myös kabinettiin vievä hissi 
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Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Tasoite- ja maalaustyöt 

- A-osalla: Pintamaalaus, alakattotyöt 

- A-osalla kellarin laatoitustyöt 

- Pääkatsomon takaseinän levytystyöt 

- Toimisto-osan julkisivutyöt 

- Toimisto-osan lattiapinnoitustyöt 

- Näyttämötornin hoitosiltojen kaiteiden uusinta 

- Mikrobisiivotun tilan siivous ja märkäsavutus 

- Katsomon telinepurku 

- Lämpiön alakattoritilöiden asennustyö 

- Lämpiön penkkien kunnostus 

- Vaateaulan otsan levytys 

- C6-hissin asennus 

- Sivunäyttämön paloliukuoven teräsansaan palosuojaus 

- Vesikaton korvausilmasäleikköjen asennus 

- Vesikaton pintahuopa-asennus 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla 

Ompelimon lattia on valmis ja kalusteasennus alkaa viikolla 13 

 

Apukeittiön akryylibetonilattia on valmis 
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Ajoluiskan katoksen runko on kasattu maassa ja torstaina se nostettiin 

paikoilleen. 
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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 ja asennus 

- Apukeittiön akryylibetonilattia 

- Metalliverstaan liukuoven äänitiivistysrakenteet 
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Viikolla 13 aloitettavat työvaiheet 

 

Saneerausosalla 

- A-osan 1.krs lattiapinnoitus 

- Pikkolon äänisulut 

- Erkkerin lasitustyöt 

- Keittiön asennusseinän työt 

- Takanäyttämön vanerilattiatyöt 

- Toimisto-osan 4.krs kalusteasennus 

- Harjoitushuoneeen ja osin sivunäyttämön tasausplaanotus 

 

 

Laajennusosalla 

- Sopukan takanäyttämön kierreportaan asennus 

- Lastaustilan nosto-oven asennus 

- 4.krs kalusteasennukset 

- Alakattotyöt 

 

Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 1010 henkilöä 

- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 93,8 % 

 

Terveisin, 

Työmaan väki, 

Skanska Talonrakennus Oy 


