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Käynnissä olevat työt saneerausosalla: 

Vaateaulan suojien poisto aloitettiin viikolla 24 

 

Mosaiikkibetoni paljastuu suojien alta 
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Saneerausosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- B- kellarin epoksilattiat 
- Kabinetin ja erkkerin alakattotyöt 
- Kabinetin lasikaideasennus 
- Lami- ja puuovien asennus 
- Lämpiön äänisulkujen vanhojen ovien muokkaus 
- Mattotyöt 
- Metalliovien asennus 
- Pikkolon efektiseinien levyjen asennus 
- Pikkolon näyttämönostinten sähkötyöt 
- Puhallusvillan asennus A ja B -osalla 
- Pää- ja takanäyttämön NTU-asennukset 
- Pääkatsomon B8-nostimen asennus 
- Pääkatsomon efektiseinien levyjen asennus 
- Pääkatsomon penkkien asennus 
- Takanäyttämön ja sivunäyttämön välisen teleskooppiliukuoven 

asennus 
- Tasoite- ja maalaustyöt B-osalla 
- Toimisto-osan kalusteasennus 
- Ulko-ovien asennus 
- Vaateaulan lasiseinän uusiminen 
- Vaateaulan vanhojen puuritiläkattojen takaisin asennus 
- Vesikaton pellitystyöt 
- Äänitys ja soittotilat B: n kellarissa 
- Harjoitushuoneen ja sivunäyttämön välisen teräsliukuoven asennus 
- Vaateaulan tyhjennys ja lattian suojien poisto 
- Varusteasennus 
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Käynnissä olevat työt laajennusosalla 

Sopukan siirtokatsomon asennusta 
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Maalaamon toimistosta näkyy maalaamoon 

 

Kellarin siirtohyllyjä 
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Pihalaatoitukset alkoivat autohallin edessä 

 

Laajennusosalla käynnissä olevia töitä ovat myös: 

- IV-toimintakokeet, mittaukset ja säätö 
- Julkisivutyöt, massivilevyjen asennus ja liittymäpellitykset 
- Kaideasennukset 
- Loppusiivous 3.krs 
- Maalaustyöt 
- Metallioviasennus 
- Pihan laatoitus 
- Siirtohyllyjen asennus kellarissa 
- Sopukan efektiseinien pintaverhouksen asennus 
- Sopukan mekaniikka- ja näyttämötekniikka-asennukset 
- Sopukan näyttämönostinten kansien levytys 
- Sopukan äänisulkujen verhoilut 
- Talotekniikka-asennukset koko alueella 
- Yläpohjan lämmöneristeen suojakiveyksen katolle puhallus (singeli) 
- Siirtokatsomon asennus Sopukassa 
- Puuverstaan koneiden asennukset (käyttäjä) 
- Äänisulkujen mattotyöt 
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Viikolla 25 aloitettavat työvaiheet 

 

 

Saneerausosalla 

- Mosaiikkibetonilattian kunnostus vaateaulassa 
- Pikkolon himmenninhuoneen asennuslattia 
- Toimisto-osan 3.krs alakattojen sulkeminen 
- Listoitukset 

 
 

Laajennusosalla 

- Varusteasennus 
- Listoitus 
- Verkkoseinien asennus kellarissa 

 
 

Työturvallisuus 

- Työmaalle on perehdytetty 1251 henkilöä 
- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 96,6 % 

 

 

Terveisin, 

Työmaan väki, 
Skanska Talonrakennus Oy 


