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Patomäen tunnelissa

TT-laatta kääntyy
Patomäen tunnelissa
uuteen asentoon

TT-laatta kää
uuteen asento

Lahden eteläisen ohikulkutien työmaa on tänä vuonna
käynnissä olevista tietyömaista merkittävin.
Samalla se on myös vaativa kalliorakennushanke.
Parma toimittaa Patomäen tunneliin ylösalaisin asennettavat TT-laatat.

Uuden ohikulkutien työmaata on Lahdessa vaikea olla huomaamatta, varsinkin
jos kaupunkiin tulee etelän suunnasta.
Yksi sen haastavimmista yksittäisistä
työkohteista on Patomäen jalkapallokentän alle valettava betonitunneli.
Se valmistuu erikoisrakenteena, jonka
keskeinen oivallus on muottina ja pysyvän rakenteen palosuojauksena toimiva,
ylösalaisin asennettava TT-laatasto.
Lahden eteläisen kehätien itäinen ja
samalla selvästi suurin urakka päätettiin
toteuttaa allianssimuotoisena työn vaativuuden takia. Allianssiurakan toteuttajina
ovat Skanskan, Pöyryn ja Väyläviraston
sekä Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin muodostama Valtari-konsortio.
Allianssin kehitysvaihe käynnistyi
elokuussa 2017. Jo kehitysvaiheen aikana
syntyi useita innovaatioita, jotka helpottavat työmaata monin tavoin.
”Tunnelityömaan logistiikka on aina
vaativa järjestettävä. Erityisen vaativaa
se on Patomäessä, jossa tunneli tehdään
betonista. Helpottava ratkaisu löytyi, kun
allianssitiimi päätyi käyttämään TT-laattaa uudella tavalla”, kertoo betonitunnelin
rakennesuunnittelija Olli Salo Pöyryltä.
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