TIEDOTE
29.7.2022

Hennalan kasarmialueen rakentaminen, rakentamisaika 4/2021-12/2022
Työmaan tilanne vko 31/2022
Käynnissä olevat työvaiheet
-

Vesihuollon rakentaminen Poliisin VH-linjalle ja Esikuntakadulle

-

Lippukentän alikulkusillan ympäröivien kevyen liikenteen väylien rakentaminen

-

Pilaantuneen ja jätteen sekaisen maa-aineksen ajo Esikuntakadun välivarastokasalle

-

Suojaputkien arina- ja täyttötyöt Esikuntakadulla sekä Pataljoonankadulla

-

Rakennekerrosten teko Paraatikadulla ja Marssikadun, Paraatikadun sekä Esikuntakadun
kevyen liikenteen väylillä

-

Ulaanikadun/Marssikadun kiertoliittymän kivityöt

-

Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymän kivityöt

-

Kivityöt Operaatiokadun sekä Marssikadun/Kenttätien kiertoliittymissä

-

Pataljoonankadun maankaivu- ja rakennekerrostyöt

-

Marssikadun istutusaltaiden kaivu sekä kantavan kasvualustan levitys

-

Pitkäsujutuksen valmistelutyöt

-

Operaatiokadun kiertoliittymän melukaiteen pohjatyöt

Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina
-

Operaatiokadun kiertoliittymän melukaiteen asennus

-

Kivityöt Lippukentän alikulkusillan luona Paraatikadulla

-

Asfaltointityöt Paraatikadun ja Hennalankadun risteyksessä

-

Kasvualustan levitys Esikuntakadun välikaistalle

-

Luiskatäyttöjen tekoa koko urakka-alueella

Huomioitavaa
-

Helsingintiellä ja Ulaanikadulla tulevien kiertoliittymien kohdalle on asennettu ajorataa
kaventavia sulkupylväitä ja sulkuaitoja. Kevyen liikenteen reittejä ja suojateiden sijainteja
muutellaan rakentamisen vaiheistuksen mukaan. Järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.

-

Lippukentän alikulkusillan luona on ajoradalla kavennuksia pintarakennetöiden vuoksi.

-

Esikuntakadun poliisilaitoksen puoleiseen osaan on tehty liikennejärjestelyjä
vesihuoltotöiden vuoksi.

-

Paraatikadulla, Esikuntakadulla ja Pataljoonankadulla on kavennuksia vesihuolto- ja
kaukolämpötöiden vuoksi

-

Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.

-

Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisiin liikenteen pysäytyksiin.

-

Hennalankadulle Paraatikadun risteykseen on tehty kevyen liikenteen järjestelyjä

-

Sotilaskodinkadulla on järjestelyjä kadunrakennustöiden vuoksi

-

Kasarminpuistossa vesijohdon pitkäsujutukseen liittyviä kaivantoja sekä työmaaliikennettä

Vko 31:
istutusaltaiden sekä
luiskien teko ja
kantavan
kasvulaustan
levitys,
rakennekerrosten
tekoa kevyen
liikenteen väylälle

vko 31: vesihuollon
laatukokeita ja
suojaputkikaivannon
täyttöä ja
rakennekerrosten tekoa

vko 31
vesihuollon
viimeistely

vko 31:
suojaputkien
kaivantotyöt,
rakennekerrosten
tekoa

Vko 31 ei toimintaa

Vko 29: ei toimintaa

Vko 31: liikenteellä

vko 31 ei toimintaa

Vko 31 ei
toimintaa
Vko 31:
JKPP:nrakennekerrosten
tekoa, parkkitaskujen

Vko 31 Kivitöitä

vko 31: suojaputkien
kaivantotyöt,
maanleikkaus- ja
rakennekerrostyöt,

kivityöt,
päällystyspaikkauksia,
kasvualustan levitystä

Vko 31, valaistustöitä
Vko 31 ei toimintaa

Vko 31 ei toimintaa

Vko 31: JKPP:n
rakennekerroksten
ja luiskien tekoa
Vko 31 ei toimintaa

Vko 31:
liikennejärjestelyjä,
asfaltointia ja
kivitöitä

Vko 31: ei toimintaa

Vko 31: kulkutyhteys
toistaiseksi poikki
kaapelitöiden vuoksi
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Vko 31: kivitöitä,
päällystepaikkauksia

Vko 31: kivitöitä,
melukaiteen
asennusta

Vko 31: alikulkusillan
ympärillä rakennekerrosten
tekoa, tukimuurin
verhoilurakennetta,
päällystepaikkauksia

Vko 31: kivitöitä,
rakennekerrosten
ja luiskien tekoa
kevyen liikenteen
väylille

Tunn.

Vko 31 työmaaliikenne
käytössä

Lukum.
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