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Hennalan katujen rakentaminen /Työmaan tilanne vko 21/2021

Hennalassa nopeusrajoituksia ja kiertoreittejä

Hennalan katujen rakennusurakka näkyy Helsingintien kiertoreittinä, nopeusrajoituksina alueella sekä
entisellä kasarmialueella kaivuutöinä. Tällä hetkellä suurin työmaa on uuden alikulun rakentaminen
Helsingintien ali sekä uusi liittymä alueelta Helsingintielle. Katujen rakentamisurakka kestää kaksi vuotta ja
sinä aikana suurin osa Hennalan kasarmialueen kaduista saneerataan ja niille rakennetaan sieltä puuttuvat
jalkakäytävät ja pyörätiet. Alueelle myös pääsee entistä helpommin suoraan Helsingintien liittymästä.

1.

Käynnissä olevat työvaiheet

2.

Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina

3.

Huomioitavaa

- Liikennejärjestelyjen täydennyksiä Helsingintiellä sekä kevyen liikenteen järjestelyjä Ulaanikadulla
ja Helsingintiellä
- Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymässä, Ulaanikadun/Marssikadun/Kenttätien
kiertoliittymässä, Operaatiokadulla, Operaatiokadun/Helsingintien kiertoliittymässä ja
Marssikadulla maanleikkausta ja rakennekerrosten tekoa
- Vanhojen aitojen purkua
- Lippukentän alikulkusillan rakentamisen vaatimat kiertoreittijärjestelyt Mustamäenkadun,
Keijutien ja Tapparakadun kautta
- Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymän, Helsingintien/Operaatiokadun kiertoliittymän ja
Ulaanikadun/Marssikadun/Kenttätien kiertoliittymien olemassa olevien johtojen siirrot lopullisille
reiteille sekä kunnallisteknisten putkitusten rakentaminen
- Vesihuollon rakentaminen Operaatiokadulle ja Helsingintien varteen

- Olemassa olevien johtojen siirto Lippukentän alikulkusillan kohdalla sekä sillan kaivannon teko
- Marssikadun, Lippukentänpolun, Helsingintien uusien linja-autopysäkkien sekä yllä mainittujen
kiertoliittymien maanleikkaus- ja pengerrystyöt sekä rakennekerrostyöt
- Vesihuollon rakentaminen Marssikadulle, Paraatikadun päähän, Itsenäisyyden puistoon sekä
Ulaanikadun/Kenttätien risteykseen
- Helsingintiellä ja Ulaanikadulla ovat voimassa työnaikaiset nopeusrajoitukset. Yleinen
nopeusrajoitus työmaan kohdalla on 50 km/h.
- Tulevien kiertoliittymien kohdalle asennetaan ajorataa kaventavia sulkupylväitä ja sulkuaitoja
sekä nopeusrajoitus pudotetaan 30km/h.
- Lippukentän alikulkusillan rakentamisen vuoksi liikenne on siirtynyt kiertoreitille ja on kiertoreitillä
ensi syksyyn asti, noin puoli vuotta.
- Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.
- Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisiin liikenteen pysäytyksiin.

Lisätietoihin Hennalan alueesta ja suunnitteluaineistoon voi tutustua täältä: www.lahti.fi/hennala

Kysy lisää:

Jani Tuhkanen, katupäällikkö, jani.tuhkanen@lahti.fi, p. 050 559 4102 / Lahden kaupunki
Aki Lehtinen, työmaapäällikkö, aki.lehtinen@grk.fi, p. 040 528 3732 / GRK Infra Oy
Sampo Eskola, työmaainsinööri, sampo.eskola@grk.fi, p. 050 345 2203 / GRK Infra Oy
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