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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

Apukampaamossa riittää putkia koteloitavaksi! 

 

Pääkatsomon penkit alkavat olla paikoillaan 
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Sivunäyttämöllä vedetään vielä kaapeleita 

 

 

Vaateaulassa mosaiikkibetonilattian kunnostus etenee alue kerrallaan 
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Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

 

 

- Kabinetin ja erkkerin alakattotyöt 
- Vaateaulasta Sopukkaan johtavan käutävän alakattotyöt 
- Vaateaulan seinälevyjen verhoilu 
- Mattotyöt 
- Metalliovien asennus 
- Pää- ja takanäyttämön NTU-asennukset 
- Pääkatsomon B8-nostimen asennus 
- Pääkatsomon efektiseinien levyjen asennus 
- Pääkatsomon penkkien asennus 
- Tasoite- ja maalaustyöt B-osalla 
- Toimisto-osan kalusteasennus 
- Äänitys ja soittotilat B: n kellarissa 
- Harjoitushuoneen ja sivunäyttämön välisen teräsliukuoven asennus 
- Vaateaulan mosaiikkibetonilattian hionta 
- Varusteasennus 
- Lukitus ja heloitus 
- Puulistoitus 
- A2- alakattojen sulkeminen 
- Ledien upotus lämpiön portaisiin 
- A2-hissin pielipeltien asennus 
- Toimisto-osan MDF-levyt ikkunaväleihin 
- Arkadin alakattotyöt 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla 

Sopukan näyttämönostimien alalavojen vanerointia 

 

Sopukan verhoiluseinää lähes valmiina 
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Kellarin verkkoseinät 
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Kourukaivon asennusta 

 

Laajennusosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- IV-toimintakokeet, mittaukset ja säätö 
- Julkisivutyöt, viimeistelytyöt 
- Kaideasennukset 
- Loppusiivous 
- Maalaustyöt 
- Metallioviasennus 
- Pihan laatoitus 
- Sopukan efektiseinien pintaverhouksen asennus 
- Sopukan mekaniikka- ja näyttämötekniikka-asennukset 
- Sopukan näyttämönostinten kansien levytys 
- Sopukan äänisulkujen verhoilut 
- Siirtokatsomon asennus Sopukassa 
- Äänisulkujen mattotyöt 
- Varusteasennukset 
- Listoitukset 
- Verkkoseinien asennus kellarissa 
- Graniittisokkelityöt ajoluiskalla 
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Muuta asiaa 

Perjantaina 30.6.2017 juhlittiin Lean 60 v. synttäreitä. Ikinuori Lea ei 
tietenkään oikeasti ole vielä kuusikymppinen, vaan varsinainen juhlapäivä 
on vasta parin viikon kuluttua! 

 
Päivänsankari otti tietenkin ensimmäisenä kakkua, ja makeannälkäisten 

juhlavieraiden jono alkoi heti kerääntyä pöydän ääreen ☺ Onnea Lea!Onnea Lea!Onnea Lea!Onnea Lea! 

 



2017 - VIIKKOTIEDOTE 26 

 Turun kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus 
 

 

 

Perjantaina klo 18:30 oli ravintolalaiva Katarinan edessä hurjan näköinen 
Flyboard näytös, jossa vesi lensi ja kansa hämmästeli ”lentäjän” temppuja. 

 
 
Muutaman kerran pitänee toki harjoitella, ennen kuin voi tarjoilla tällaista 
menoa! Extreme-Lifen taituri näyttää mallia. 
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Lauantaina 1.7.2017 juostiin Turussa Paavo Nurmi Marathon nyt jo 26. 
kerran. Tapahtumaa on järjestetty jo vuodesta 1992 ja siinä juoksee lähes 
4000 kilpailijaa! 
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Viikolla 27 aloitettavat työvaiheet 

 

 

Saneerausosalla 

- Toimisto-osan 1.krs alakattojen sulkeminen 
- Toimisto-osan mosaiikkiportaiden korjaus 
- Lämpiön ikkunapenkkien luukkuasennukset 
- Lämpiön ikkunoiden ulkopuoliset kunnostustyöt 
- Pikkolon lattian pintavanerit ja nostinmontun reunat + verkko 

 
 

Laajennusosalla 

- Sopukan takanäyttämön ison liukuoven asennus 
- Sopukan valokaluston asennus 

 
 

Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 1288 henkilöä 
- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 97,1 % 

 

 

Terveisin, 

Työmaan väki, 
Skanska Talonrakennus Oy 


