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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

 
Sprinklerin syöttöputken esiinkaivuu ja kytkentätyöt. 
Lähellä maanpintaa olevat kaapelikourut tuettiin väliaikaisesti, jotta 
kuoppa voitiin kaivaa muutaman metrin syvemmäksi. 

  

 

Varsinainen kytkentä tapahtui syvällä maan uumenissa ja sen tulivat 
suorittamaan Turun vesihuollon ”erikoismiehet” 
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Katsomon takaseinän muoto näkyy jo pelkistä runkopuista 
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Pääkatsomossa maalaillaan isosti 
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Näyttämötornin rakennusaikainen Alimak-hissi purettiin jo pois käytöstä. 
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Kenelläköhän mahtaa olla avain tämän kokoiseen reikään?? 
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Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Tasoite- ja maalaustyöt B-osalla 
- A-osalla alakattotyöt 
- A-osalla kellarin laatoitustyöt 
- Pääkatsomon takaseinän levytystyöt 
- Toimisto-osan julkisivutyöt 
- Toimisto-osan lattiapinnoitustyöt 
- Näyttämötornin hoitosiltojen kaiteiden uusinta 
- Mikrobisiivotun tilan pinnoitus 
- Lämpiön alakattoritilöiden asennustyö 
- Lämpiön penkkien kunnostus 
- Vaateaulan otsan levytys 
- Vesikaton korvausilmasäleikköjen asennus 
- Vesikaton pintahuopa-asennus 
- Vesikaton pellitystyöt 
- Katsomon mäntysälelattian asennus 
- Katsomon valosiltojen asennus 
- Pääsisäänkäynnin lasiseinän yläosan uusiminen 
- Takanäyttämön vanerilattiatyö 
- Harjoitushuoneen ja osin sivunäyttämön plaanotus 
- Pikkolon tornin Ewona-asennukset 
- Sprinklerisyöttöputken kytkentä 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla 

Ajoluiskan nosto-ovi on asennettu 
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Sopukan takanäyttämön kierreportaan asennus 

 

Ompelimon kalusteasennus käynnissä 
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Kevät tulla tupsahti teatterisillalle! 

 

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 
- Muuntamo tällä viikolla kytketty 
- Ajoluiskan katoksen vesikattotyöt 
- Sopukan takanäyttämön kierreportaan asennus 
- Lastaustilan nosto-oven asennus 
- Kalusteasennus 4.krs 
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Viikolla 14 aloitettavat työvaiheet 

 

Saneerausosalla 

- A-osan kellarin lattiapinnoitus 
- Toimisto-osan 4.krs sisälasiseinäasennus 
- Äänitys sekä soitto- ja viritystilan akustiset seinät 
- Pikkolon nostinmontun työt 
 

 

Laajennusosalla 

- Sopukan näyttämöverhokotelon asennus 
- Ompelimon lattianostimen asennus 
- Maalaustilan kangasnosto-oven asennus 

 

Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 1034 henkilöä 
- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 95,2 % 

 

Terveisin, 

Työmaan väki, 
Skanska Talonrakennus Oy 


