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Hennalan katujen rakentaminen/Työmaan tilanne vko 45/2021

Hennalan kasarmialueen rakentaminen

Useilla risteysalueilla ja kaduilla jatketaan maanleikkaustöitä ja rakennekerroksien tekoa sekä päällystystä ja
kivityöitä. Lisäksi mm. Lippukentän alikulkusiltaa, vesihuoltoa ja valaistusta rakennetaan. Pilaantuneita maita
ajetaan pois.
Toivomme alueella liikkuvilta erityistä tarkkaavaisuutta liikenteeseen ja varautumista lyhytkestoisiin
liikenteen pysäytyksiin.

1.

Käynnissä olevat työvaiheet

2.

Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina

3.

Huomioitavaa

- Maanleikkausta ja rakennekerrosten tekoa sekä päällystystä ja kivitöitä
o Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymässä,
o Ulaanikadun/Marssikadun/Kenttätien kiertoliittymässä,
o Operaatiokadulla,
o Operaatiokadun/Helsingintien kiertoliittymässä,
o Helsingintien uusilla linja-autopysäkeillä,
o Marssikadulla,
o Paraatikadulla ja
o Esikuntakadulla
- Vesihuollon rakentaminen Esikuntakadulle, Hennalankadulle ja Itsenäisyydenpuistoon
- Lippukentän alikulkusillan tukitelineen ja muotin purku
- Valaistuksen, kaukolämmön ja suojaputkitusten rakentaminen kiertoliittymiin, Paraatikadulle,
Esikuntakadulle ja Marssikadulle
- Pilaantuneen ja jätteen sekaisen maa-aineksen ajoa Esikuntakadun välivarastokasalta
- Lippukentän alikulkusillan ympärystäytöt
- Helsingintiellä ja Ulaanikadulla tulevien kiertoliittymien kohdalle on asennettu ajorataa kaventavia
sulkupylväitä ja sulkuaitoja sekä nopeusrajoitus pudotettu 30 km/h. Kevyen liikenteen reittejä ja
suojateiden sijainteja muutellaan rakentamisen vaiheistuksen mukaan. Järjestelyt ovat voimassa
toistaiseksi.
- Lippukentän alikulkusillan rakentamisen vuoksi liikenne on siirtynyt kiertoreitille ja tulee olemaan
kiertoreitillä toistaiseksi.
- Tuhkimopolun kevyen liikenteen yhteys on katkaistu Helsingintien suuntaan kiertoliittymän
rakentamisen vuoksi
- Hennalankadulle ja Esikuntakadun poliisilaitoksen puoleiseen osaan tehdään liikennejärjestelyjä
vesihuoltotöiden vuoksi. Nopeusrajoitus työmaan kohdalla Hennalankadulla on 30 km/h.
- 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

Lahden kaupunki

Harjukatu 31, PL 202
15101 Lahti

Puh. 03 814 11
kirjaamo@lahti.fi

www.lahti.fi

Y-0149669-3

Vko 45 jatkuu: valaistuksen ja
suojaputkituksen maatyöt
Vko 45 jatkuu: vesihuollon
rakentaminen

vko 45 vesihuoltotyöt,
maanleikkaus- ja
rakennekerrostyöt

vko 45 jatkuu veshuollon
rakentaminen

Vko 45 rakennekerrostyöt

vko 45 ei toimintaa

Vko 45: Ei toimintaa

Vko 45 jatkuu: rakennekerrokset
sekä kaukolämmön
rakentaminen

Vko 45 jatkuu:
suojaputkitusten
rakentaminen,
vesihuollon loput työt,
valaistustyöt,
rakennekerrosten
teko sekä päällystys

toistaiseksi ei toimintaa,
tulossa koekuoppien kaivu
maaperän pilaantuneisuuden
tutkimista varten

toistaiseksi ei toimintaa,
tulossa koekuoppien kaivu
maaperän pilaantuneisuuden
tutkimista varten

Vko 45 jatkuu:
suojaputkitus ja
rakennekerrokset

Vko 45 jatkuu: pysäkin
kivityöt ja päällystys
Vko 45 työt keskeytetty
louhinta-asioiden
vuoksi

Vko 45
muutossuunnittelu
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Vko 45 jatkuu:
levitysten maankaivu
ja rakennekerrokset
sekä päällystys ja
valaistusputkitus

Vko 45 jatkuu:
rakennekerrosten teko sekä
päällystys

Vko 43 jatkuu: alikulkusillan
kehärakenteen rakentaminen
sekä rakennekerrosten teko

Tunn.

Vko 45 jatkuu: pysäkin
rakennekerrokset sekä
päällystystyöt

Vko 45 työmaaliikenne
käytössä

Lukum.

Muutos
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www.ramboll.fi
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