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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

Näyttämötornin sääsuojasta on roikotettu lisää telinettä. 

 

Korkeanpaikan kammo ei saa vaivata telineen tekijää eikä käyttäjää… 
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Pikkolon asbestisiivous on vihdoin valmis ja töitä päästään jatkamaan 

 

Pikkolon tornin hoitosillalla. Seinässä näkyy tulevien portaiden muoto. 

  

Lämpiön ikkunan alareunan eristys 

parani uuden eristeen myötä 

huomattavasti. Vanhaa ei juurikaan 

ollut joten kaikki on plussaa. 
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Deleten imu-auto selvästikin nauttii mikrobijätteen imuroinnista, ainakin 

maskin nimestä päätellen ! 

  

Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

 

- Näyttämötornin räystästyöt 

- Asbestisiivous saneerausosalla 

- Lämpiön katon kannakkeiden vahvistus 

- Katsomon sivujen valosiltojen purku 

- Tasoite- ja maalaustyöt vaateaulan portaikon katto 

- Erkkerin katon puutyöt 

- Pääkatsomon vanerointityöt 

- Pääkatsomon parven vanerointi 

- Pääkatsomon akustiset seinäverhoukset 

- Pääkatsomon ääni- ja valosulkujen työt 

- A-osalla: Pintamaalaus, alakattotyöt 

- Toimisto-osan julkisivutyöt 

- Kellarin loput tasoitetyöt (laattapohjat) 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla: 

Laajennusosalla on lattiapinnoitukset käynnissä 
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Sopukan hoitotasoilla on sähkökaapeli jos toinenkin 
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Sopukan lattialla aletaan kasaamaan verkkokattoa. Kokoonpano tapahtuu 

alhaalla, jonka jälkeen koko komeus vinssataan ylös kattoon. 

 

 

 

 

Laajennusosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Talotekniikka-asennukset koko alueella 

- Vanerilattiatyöt 

- Julkisivutyöt, massivilevyjen asennus ja liittymäpellitykset 

- Maalaustyöt 

- Sopukan mekaniikka- ja näyttämötekniikka-asennukset 

- Lattiapinnoitukset 4.krs 

- Liukuoviasennus metalliverstaassa 
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Viikolla 6 aloitettavat työvaiheet 

 

 

Saneerausosalla 

- Lämpiön portin ääni- ja valosulku 

- Lämpiön mustamaalaus ja alakattotyöt 

- Kellarin epoksilattiat 

- Harjoitushuoneen reikäseinäverhous 

- Katsomon valosiltojen vanerointi 

- Pääkatsomon tarkkaamon ikkuna-asennus 

- Pikkolon huoltosilta-asennus 

 

 

Laajennusosalla 

- Vanhan ulkoseinän verhoustyöt pääsevät jatkumaan 
asbestisiivouksen valmistuttua. 

 

 

Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 915 henkilöä. 

- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 93,0 % 

 

Terveisin, 

Työmaan väki, 

Skanska Talonrakennus Oy 


