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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

Pääkatsomon vanhat kaiuttimet on irrotettu. 

 

Yhden kaiuttimen taakse olivat herrat Pohto ja Piirto vuonna 1974 

taltioineet terveisensä tuleville sukupolville. HI-FI miehiä taisivat olla 

kumpainenkin…☺ 
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Harjoitushuoneen iso oviaukko Volter Kilven kadulle on muurattu umpeen 

 

Ja vähän ajan kuluttua kohta levytetty umpeen. 
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Pääkatsomoon rakennetaan lisää telineitä 
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B-osan kellarissa tehdään epoksi-lattioita 

 

Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

 

- Näyttämötornin räystästyöt valmistuneet 

- Asbestisiivous saneerausosan ullakolla 

- Lämpiön katon mustamaalaus 

- Lämpiön katon Ewona-asennus 

- Katsomon sivujen valosiltojen purku 

- Tasoite- ja maalaustyöt 

- Erkkerin katon puutyöt 

- Pääkatsomon vanerointityöt valmiit 

- Pääkatsomon parven vanerointi 

- Pääkatsomon akustiset seinäverhoukset valmiit 

- Pääkatsomon ääni- ja valosulkujen työt 

- A-osalla: Pintamaalaus, alakattotyöt 

- Toimisto-osan julkisivutyöt 

- Kellarin loput tasoitetyöt (laattapohjat) 

- Pääkatsomon telinetyöt 

- Valmistuskeittiön huuvan asennus 

- Pikkolon hoitosiltojen asennus 

- B-osan kellarin epoksilattiat 

- Harjoitushuoneen reikäseinäverhous 

- Pääkatsomon valosiltojen vanerointi 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla: 

Sopukan verkkokaton kasaus käynnissä

 

Verkkokatossa riittää ”punottavaa” ennen kuin se nostetaan kattoon 
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Metalliverstaan ovien asennus. Ovi on noin 7 metriä korkea ja se nostetaan 

siivuina pystyyn. 

 

 

Laajennusosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- Talotekniikka-asennukset koko alueella 

- Vanerilattiatyöt 

- Vanhan ulkoseinän verhoustyöt 

- Julkisivutyöt, massivilevyjen asennus ja liittymäpellitykset 

- Maalaustyöt 

- Sopukan mekaniikka- ja näyttämötekniikka-asennukset 

- Lattiapinnoitukset 4.krs 

- Liukuoviasennus metalliverstaassa 
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Viikolla 7 aloitettavat työvaiheet 

 

 

Saneerausosalla 

- Lämpiön portin ääni- ja valosulku 

- Pääkatsomon tarkkaamon ikkuna-asennus 

- Pikkolon akustiset seinäverhoukset 

- Pääkatsomon seinäverhoukset 

 

Laajennusosalla 

- Mattotyöt 

- Nosto-ovien apurunkojen asennus 

- Työnjohtajan huone puuverstaan ylätasolle 

- Korvausilmakanavan asennus materiaalivarastoon 

- Sopukan näyttämönostinten asennus 

 

Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 929 henkilöä. 

- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 94,5 % 

 

 

Terveisin, 

Työmaan väki, 

Skanska Talonrakennus Oy 


