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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

Toimisto-osalla on tietenkin ”toimistokoppeja” 

 
 
Lämpiön aputilojen pinnoituksia, tässä keittiön akryylibetonilattia valmiina. 
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Näyttämötornin tankonostimia alas laskettuna 

 
 
Työmiehiä hoitosillalla 
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Näyttämötorni on kuin sisältä avoin kerrostalo! 
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Lämpiön plaanolattia on juuri kuivunut 

 

Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Tasoite- ja maalaustyöt B-osalla 
- Vesikaton pellitystyöt 
- Katsomon valosiltojen vanerointi 
- Vanerilattiatyöt sivunäyttämöllä 
- Äänitys ja soittotilat B: n kellarissa 
- Toimisto-osan kalusteasennus 
- Efektiseinien runkotyöt pääkatsomossa 
- Mattotyöt 
- Epoksilattiat 
- Erkkerin ja kabinetin verhoiluseinät 
- Lämpiön plaanotus 
- Saunojen työt 
- Puuovien asennus 
- Näyttämötornin hoitosiltojen mattotyöt 
- Pikkolon näyttämönostinten asennus 
- B-osan laatoitukset 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla 

Ompelukonenostin (sininen alue lattiassa) 

 

Ompelukonenostin sisältä katsottuna 
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Lasikäytävältä näkee Samppalinnan maauimalaan 

 

 

Sopukan työt käynnissä 
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Käytävän lattiapinnoitustyöt 

 

Laajennusosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Talotekniikka-asennukset koko alueella 
- Julkisivutyöt, massivilevyjen asennus ja liittymäpellitykset 
- Maalaustyöt 
- Sopukan mekaniikka- ja näyttämötekniikka-asennukset 
- Lattiapinnoitukset 4.krs 
- Sopukan äänisulkujen rakenteet 
- Metallioviasennus 
- Sisälasiseinien asennukset valmiit 
- Sopukan efektiseinien runkojen asennus 
- Kokoonpanotilan liukuoven asennus 
- Vanhan autosuojan yläpohjan vedeneristyksen korjaus 
- Erkkerin sokkelin lämpöeristykset ja pellitykset 
- Jätehuoneen katon IV-piippujen pellitys 
- Puuovien asennus 
- Jätehuoneen seinien lämmöneristys 
- IV-konehuoneen loppusiivous 
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Partiolaiset marssivat Turussa 7.5.2017 

Tapahtuma oli oikeastaan jo viikon 18 sunnuntaina, mutta laitetaan siitäkin 
pari kuvaa. Partiolaiset marssivat Tuomiokirkolta läpi kaupungin keskustan 
ja marssi päättyi teatterille / virastotalolle, jossa linja-autot odottivat.  
Rumpujen pärinä oli kova ja meininki reipasta! 

Partiolaisia menossa lähtöpaikalle Tuomiokirkolle 

 

Poliisimoottoripyörä johti joukkoa. 
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Etujoukkona marssivat Mannerheim-solkien saajat 

 

 

Sauvon Hakkiset voitti vuosittain paraatin jälkeen jaettavan ryhtipalkinnon! 
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Viikolla 20 aloitettavat työvaiheet 

 

Saneerausosalla 

- Lami-ovien asennus 
- Lämpiön äänisulkujen vanhojen puuovien kunnostus 
- Pääkatsomon efektiseinien levyjen asennus 

 
Laajennusosalla 

- 4.krs loppusiivous 
- Sopukan vaimennusverhojen asennus 
- Sopukan efektiseinien pintalevyjen asennus 
- Sopukan näyttämönostinten kansien levytys 
- VSS ja 1.krs poistumiskäytävän lattiapinnoitukset 
- Kaideasennukset 

 
 

Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 1118 henkilöä 
- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 97,0 % 

 

Terveisin, 

Työmaan väki, 
Skanska Talonrakennus Oy 


