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Crossover 

LOGOMON SILTAKILPAILU

LIITE 1/4

1. Suunnitelman selostus ja planssipienennökset
2. Sillan kustannusarvio vaihe 1
3. Sillan kustannusarvio vaihe 2
4. Alustavat rakennelaskelmat
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Crossover 
”...sillä emme vain vaihda paikkaa vaan vaihdamme olemustamme.”
Gaston Bachelard

I. Kokemus

i. Ylikulkusilta on jo itsessään, paikalle valettuna, veistos.

ii. Ylikulkusiltaa kuljetaan erityisesti Logomon kulttuurikeskukseen tai sieltä pois. Kulku on 
arjesta elämykseen tai elämyksestä arkeen. Molemmissa kulkusuunnissa kyse on siis 
myös mentaalisesta siirtymästä, jonkinlaisesta transformaatiosta. Tämän vuoksi emme 
suoraan ”puutu taiteella” (vrt. artistic interference) ylikulkusillan pintoihin. Kaikki olemassa 
oleva esteettisyys on orgaanisesti arkkitehtonisesta muodosta ja viimeistelystä syntyvää.

iii. Sillan ylitys on tarina joka alkaa ja loppuu. Keskellä matkat yhdistyvät ja kulkija ratkaisee 
lähteekö raiteita pohjoiseen tai etelään vai suuntaako kohti kaupunkia tai kulttuurielämystä 
Logomossa.

iv. Lattiapinta on kovaa puuta, joka muodostaa elävän ja kauniin kulkupinnan ja vaikuttaa 
vahvasti akustiseen kokemukseen. Puu myös pehmentää betonin ja lasin yhdistelmää.

v. Läpinäkymä sillalle ratapihalta tekee kulkijasta esiintyjän. Hän on osa kineettistä valopeliä. 
Ylikulkusillalta koettuna valaisu tekee liikkeestä ja siirtymästä erityistä. Varjojen koot ja 
suunnat vaihtuvat kulkijan rytmistä riippuen. Ihmisen jälki maailmaan on monenlainen ja 
meillä kaikilla on monta erilaista olemusta.

vi. Keskelle kulkusiltaa muodostuvat veistokselliset aukot, joiden kautta siirrytään 
elementistä toiseen. Nämä kulkuaukot korostavat myös mentaalista siirtymää. Aukkojen 
reunat on viistetty pääkulkusuunnan mukaisesti korostamaan pituussuuntaista näkymää. 

vii. Aukot muodostavat portit joiden sisäpinta on käsitelty arvokkaaksi pronssilla. Tämä 
herättää ehkä kulkijassa kysymyksen: Entä jos tämä rakenne ei olekaan betonia, vaan 
betonilla päällystettyä pronssia? Näin korostetaan myös rakennelman veistoksellisuutta, 
mutta ennen kaikkea sisäpuolelta koettuna.

II. Toiminnallisuus

i. Kaupunkirakenteellisesti silta sitoo kirjaimellisesti linjoja yhteen. Se nostaa esiin reitin 
Auransillalta Puolalanpuiston poikki Pohjolan kaupunginosaan.

ii. Tällä sillalla on monta erilaista paikkaa, eikä sen kulkeminen ikävystytä. Kahden sillan 
kohtaaminen luo radan päälle aukion. Reittien suvantokohtiin kerääntyy ihmisiä ja ne 
mahdollistavat kaupalle tai esitykselle paikat, jotka näkyvät päätepisteenä siltaa kulkiessa, 
eivätkä ole kenenkään tiellä. Siltojen lasiseinät ovat hämmästyttävän läpinäkyvät pitkän 
vapaan näkymän takaamiseksi pitkittäin kulkiessa. Hissit ja portaat hahmottuvat selvästi, 
samoin kuin itse päämäärä jota kohti kuljetaan, toisaalla Logomo ja toisaalla Turun 
taidemuseo kukkulan laella. Teollinen ja taiteellinen kohtaavat Logomon sillalla.

iii. Silta muodostuu kahdesta pelkistetystä C-profiilisesta paikallavaletusta 
teräsbetonipalkista, jotka asettuvat selät vastakkain radan yli. Matkalla yli sillan käyttäjä 
siirtyy palkista toiseen dramaattisten, rakenteen lainalaisuuksien ehdoilla muotoiltujen 
aukkojen läpi. C-profiilien päät muodostavat näköalapaikat molemmin puolin siltaa. Silta 
ei ole vain yksi viiva vaan kaksi toisiinsa limittyvää tilaa.

iv. Silta on pysyvä ja kiinnostava osa Turun keskustan kaupunkikuvaa. Ajan kuluessa siitä 
muodostuu rakastettu ja vaalittu osa kansallista rakennusperintöä, se on luonteeltaan 
lähempänä arkadia kuin teollista välinettä.

v. Silta täyttää kaikki rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi asetetut vaatimukset rakenteiden kestävyyden ja esteettömän liikkumisen 
osalta.

IV. Siltakannen dynaaminen jäykkyys

i. Sillan betonirakenteet ovat jäykkiä ja siirtymät pieniä vaaka- ja pystysuunnassa. 
Jalankulkijoiden tai tuulen herättämä värähtely vähäistä ja riski haitallisen resonanssi-
ilmiön kehittymiselle on olematon. Erityisiä toimenpiteitä ohjeiden mukaisen suunnittelun 
lisäksi ei tarvita.

V. Käyttöikä ja ylläpito

i. Sillan betonirakenteelta vaadittu käyttöikä on vähintään 100 vuotta. Käyttöikää voidaan 
lisätä sopivilla suunnitteluratkaisujen ja materiaalin valinnoilla 30-50 %. Pinnoittamattomat 
betonirakenteet eivät vaadi erityistä huoltoa tai kunnossapitoa. 

ii. Perustusten ennakoitu käyttöikä on myös 100 vuotta. Maaperän korroosiotutkimusten 
perusteella voidaan arvioida riittävä suojausmenetelmä paalujen kantavuuden 
varmistamiseksi. 

iii. Lasiseinien suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta; kiinnitys- ja tukirakenteiden 50-100 vuotta. 
Lasit ja rakenneosat ovat huollettavissa ja uusittavissa sillan sisäpuolelta. Lasin ulkopinta 
on itsepuhdistuva.

iv. Sillan jalankulkutaso on massiivipuurakenteinen ja käsittelemättömänä huoltovapaa. 
Pintarakenteen ennakoitu käyttöikä on 30-50 vuotta tai enemmän. Kulutuspinnan 
kestoikään vaikuttaa haluttu puulaji. Kotimaiset ovat suhteellisen pehmeitä, mutta 
saatavilla on ulkomaisia kestävän kehityksen periaatteella tuotettuja kovia puulajeja. 
Pintarakenne on uusittavissa osin tai koko pinta-alaltaan.

v. Sadevesien poistoputkien, -laitteiden sekä liikuntasaumojen ja laakereiden käyttöikä on 
Liikenneviraston vaatimusten mukainen. Kunnossapito edellyttää säännöllistä tarkastusta 
ja huoltoa 5-10 vuoden välein. 

vi. Valaistuksen, hissien, ilmastoinnin, sulanapidon järjestelmien sekä liikenteen 
informaatiojärjestelmien käyttöikä vastaa julkisten rakennusten ja liikennepaikkojen 
vaatimustasoa. Kunnossapito edellyttää säännöllistä tarkastusta ja huoltoa 1-5 vuoden 
välein.  Järjestelmistä laaditaan käyttö- ja huolto-ohje.

vii. Portaiden metallirakenteisen rungon vaadittu käyttöikä on 100 vuotta ja askelmien 
kulutuspinnan kestoikä 30-50 vuotta. Portaikkojen seinissä ja katossa on mahdollista 
käyttää lasi- tai muovirakenteita, jotka voidaan uusia esim. 10-30 vuoden välein. 

viii. Väliseinän oviaukkojen pronssi on ikuista; kiillotus silloin tällöin on paikallaan.

VI. Riskikartoitus 

i. Henkilö- ja liikennevahingot

i. Junaliikenteen keskeytyminen on satunnainen tapahtuma, jonka seuraukset ovat lieviä 
tai kohtalaisia. Riskin poistamiseksi varmistetaan esim. kosketussuojarakenteiden 
pysyvyys, teline- ja muottirakenteiden kestävyys sekä porras-, hissi- ja lasirakenteiden 
nosto- ja asennustöiden turvallisuus.

ii. Henkilövahinko on harvinainen tapahtuma, jonka seuraukset vaihtelevat lievästä 
vakavaan. Riskin poistamiseksi varmistetaan väylien esteettömyys, kunnossapidon 
työturvallisuus sekä putoamisen estäminen rakenteen tai sen osan vaurioituessa.

ii. Ympäristövahinko

i. Riskiä pohjavedenpinnan laskusta ei ole. Pohjaveden tasoa ei ole tarvetta alentaa eikä 
syviä kaivantoja tehdä.

ii. Riskiä teräsrakenteiden korroosionsuojamaalien hiekkapuhallusjätteiden leviämisestä- 
ympäristöön ei ole, koska lasien kiinnitysten, portaiden ja hissien runkorakenteet 
voidaan tehdä metallirakenteista, jotka eivät vaadi huoltomaalausta.

III. Rakenteet ja rakennustavat

i. Sillan kantava rakenne on betoninen jatkuva palkki, jonka jänteet ylittävät ratapihan 
C-muodossa ja asemalaiturit I-muodossa jatkuen pysäköintitalon kohdalle taas C-muodossa. 
Ylikäytävää jatketaan 2. vaiheessa C-muodon siltajänteellä. Jänteet tukeutuvat betonisten 
pääty- ja välitukien laakeripalkeille. Silta perustetaan teräsputkipaalujen varaan kantavaan 
maaperään tai peruskallioon. Liittyminen Logomoon tehdään sillan päädystä jatkettavalla 
siirtymärakenteella. 

ii. Sillan betoninen kansi tehdään paikalla valettuna. Telineet tuetaan paaluilla ja niihin 
varataan junaliikenteen tarvitsemat kulkuaukot. Telineiden suunnittelussa kiinnitetään 
erityistä huomiota rakenteen muodonmuutosten ja siirtymien hallintaan. Muottina 
käytetään perinteistä suomalaista lautamuottia, jolla betonipintaan saadaan 
konstailematon tekstuuri. Betonivalut vaativat erityisen huolellista materiaaliteknistä 
suunnittelua. Betonin sitoutumisnopeutta sekä lämpötilan ja lujuudenkehitystä säädetään 
rakenneosittain, jotta vältytään halkeilulta ja lujuuden alenemiselta. Betonirakenteille 
ominaisen hiipumisen ja virumisen analysointi tehdään suunnitteluohjeiden vaatimuksia 
tarkemmalla tasolla.

iii. Asemalaiturin portaiden ja hissitornien sekä sillan lasiseinän suunnitteluratkaisuissa ja 
materiaalivalinnoissa huomioidaan vaiheittain rakentaminen. Metallirakenteiset portaat 
ja hissit on mahdollista siirtää 2. vaiheen asemaan ilman, että joudutaan tekemään 
muutoksia runkorakenteisiin tai uusimaan rakenneosia merkittävästi. Väliaikaisen 1. 
vaiheen rakenneosien laatutaso optimoidaan vastaamaan käyttötarkoitustaan.

iv. Sillan lasiseinät rakennetaan laminoiduista turvalasielementeistä 1010.2 (10+10) laminoitu 
2400x4070. Lasit kiinnitetään ylä- ja alareunastaan kiskoon/koteloon, joka mahdollistaa 
sekä lasin että siltarakenteen liikkeet. Pystysivuille tehdään tarvittaessa jäykistävät 
lasipilarit, jotka ovat läpinäkyviä. Lähtökohtana on lasiseinä ilman tiiviitä saumoja. Jos 
ylikäytävän laatutasoa halutaan nostaa, voidaan tila saumata ilmatiiviiksi ja järjestää 
koneellinen ilmastointi. 

v. Kaiteet ja käsijohteet mitoitetaan ja varustetaan turvallisuus- ja esteettömyysvaatimusten 
mukaisesti.
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”Ei ole mitään kauniimpaa kuin matkaa edeltävä hetki, kun huominen maisema käy luonamme ja antaa lupauksen.”
Milan Kundera

Ylikulkusiltaa kuljetaan erityisesti Logomon kulttuurikeskukseen tai sieltä pois. Kulku on arjesta elämykseen tai elämyksestä arkeen. 
Molemmissa kulkusuunnissa kyse on siis myös mentaalisesta siirtymästä, jonkinlaisesta transformaatiosta. Ylikulkusilta on myös 
kohtauspaikka, matkaan lähtö tai paluu.

NÄKYMÄ SILLAN KESKIKOHDASTA LOGOMOON
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Crossover 

”...sillä emme vain vaihda paikkaa vaan vaihdamme olemustamme.”

Gaston Bachelard

I. Kokemus

i. Ylikulkusilta on jo itsessään, paikalle valettuna, veistos.

ii. Ylikulkusiltaa kuljetaan erityisesti Logomon kulttuurikeskukseen tai sieltä 
pois. Kulku on arjesta elämykseen tai elämyksestä arkeen. Molemmissa 
kulkusuunnissa kyse on siis myös mentaalisesta siirtymästä, jonkinlaisesta 
transformaatiosta. Tämän vuoksi emme suoraan ”puutu taiteella” (vrt. artistic 
interference) ylikulkusillan pintoihin. Kaikki olemassa oleva esteettisyys on 
orgaanisesti arkkitehtonisesta muodosta ja viimeistelystä syntyvää.

iii. Sillan ylitys on tarina joka alkaa ja loppuu. Keskellä matkat yhdistyvät ja 
kulkija ratkaisee lähteekö raiteita pohjoiseen tai etelään vai suuntaako kohti 
kaupunkia tai kulttuurielämystä Logomossa.

iv. Lattiapinta on kovaa puuta, joka muodostaa elävän ja kauniin kulkupinnan ja 
vaikuttaa vahvasti akustiseen kokemukseen. Puu myös pehmentää betonin ja 
lasin yhdistelmää.

v. Läpinäkymä sillalle ratapihalta tekee kulkijasta esiintyjän. Hän on osa 
kineettistä valopeliä. Ylikulkusillalta koettuna valaisu tekee liikkeestä ja 
siirtymästä erityistä. Varjojen koot ja suunnat vaihtuvat kulkijan rytmistä 
riippuen. Ihmisen jälki maailmaan on monenlainen ja meillä kaikilla on monta 
erilaista olemusta.

vi. Keskelle kulkusiltaa muodostuvat veistokselliset aukot, joiden kautta 
siirrytään elementistä toiseen. Nämä kulkuaukot korostavat myös mentaalista 
siirtymää. Aukkojen reunat on viistetty pääkulkusuunnan mukaisesti 
korostamaan pituussuuntaista näkymää. 

vii. Aukot muodostavat portit joiden sisäpinta on käsitelty arvokkaaksi pronssilla. 
Tämä herättää ehkä kulkijassa kysymyksen: Entä jos tämä rakenne ei olekaan 
betonia, vaan betonilla päällystettyä pronssia? Näin korostetaan myös 
rakennelman veistoksellisuutta, mutta ennen kaikkea sisäpuolelta koettuna.

II. Toiminnallisuus

i. Kaupunkirakenteellisesti silta sitoo kirjaimellisesti linjoja yhteen. Se nostaa 
esiin reitin Auransillalta Puolalanpuiston poikki Pohjolan kaupunginosaan.

ii. Tällä sillalla on monta erilaista paikkaa, eikä sen kulkeminen ikävystytä. Kahden 
sillan kohtaaminen luo radan päälle aukion. Reittien suvantokohtiin kerääntyy 
ihmisiä ja ne mahdollistavat kaupalle tai esitykselle paikat, jotka näkyvät 
päätepisteenä siltaa kulkiessa, eivätkä ole kenenkään tiellä. Siltojen lasiseinät 
ovat hämmästyttävän läpinäkyvät pitkän vapaan näkymän takaamiseksi 
pitkittäin kulkiessa. Hissit ja portaat hahmottuvat selvästi, samoin kuin itse 
päämäärä jota kohti kuljetaan, toisaalla Logomo ja toisaalla Turun taidemuseo 
kukkulan laella. Teollinen ja taiteellinen kohtaavat Logomon sillalla.

iii. Silta muodostuu kahdesta pelkistetystä C-profiilisesta paikallavaletusta 
teräsbetonipalkista, jotka asettuvat selät vastakkain radan yli. Matkalla yli 
sillan käyttäjä siirtyy palkista toiseen dramaattisten, rakenteen lainalaisuuksien 
ehdoilla muotoiltujen aukkojen läpi. C-profiilien päät muodostavat 
näköalapaikat molemmin puolin siltaa. Silta ei ole vain yksi viiva vaan kaksi 
toisiinsa limittyvää tilaa.

iv. Silta on pysyvä ja kiinnostava osa Turun keskustan kaupunkikuvaa. 
Ajan kuluessa siitä muodostuu rakastettu ja vaalittu osa kansallista 
rakennusperintöä, se on luonteeltaan lähempänä arkadia kuin teollista 
välinettä.

v. Silta täyttää kaikki rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi asetetut vaatimukset rakenteiden kestävyyden ja esteettömän 
liikkumisen osalta.

III. Rakenteet ja rakennustavat

i. Sillan kantava rakenne on betoninen jatkuva palkki, jonka jänteet 
ylittävät ratapihan C-muodossa ja asemalaiturit I-muodossa jatkuen 
pysäköintitalon kohdalle taas C-muodossa. Ylikäytävää jatketaan 2. vaiheessa 
C-muodon siltajänteellä. Jänteet tukeutuvat betonisten pääty- ja välitukien 
laakeripalkeille. Silta perustetaan teräsputkipaalujen varaan kantavaan 
maaperään tai peruskallioon. Liittyminen Logomoon tehdään sillan päädystä 
jatkettavalla siirtymärakenteella. 

ii. Sillan betoninen kansi tehdään paikalla valettuna. Telineet tuetaan paaluilla 
ja niihin varataan junaliikenteen tarvitsemat kulkuaukot. Telineiden 
suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteen muodonmuutosten 
ja siirtymien hallintaan. Muottina käytetään perinteistä suomalaista 
lautamuottia, jolla betonipintaan saadaan konstailematon tekstuuri. 
Betonivalut vaativat erityisen huolellista materiaaliteknistä suunnittelua. 
Betonin sitoutumisnopeutta sekä lämpötilan ja lujuudenkehitystä säädetään 
rakenneosittain, jotta vältytään halkeilulta ja lujuuden alenemiselta. 
Betonirakenteille ominaisen hiipumisen ja virumisen analysointi tehdään 
suunnitteluohjeiden vaatimuksia tarkemmalla tasolla.

iii. Asemalaiturin portaiden ja hissitornien sekä sillan lasiseinän 
suunnitteluratkaisuissa ja materiaalivalinnoissa huomioidaan vaiheittain 
rakentaminen. Metallirakenteiset portaat ja hissit on mahdollista siirtää 2. 
vaiheen asemaan ilman, että joudutaan tekemään muutoksia runkorakenteisiin 
tai uusimaan rakenneosia merkittävästi. Väliaikaisen 1. vaiheen rakenneosien 
laatutaso optimoidaan vastaamaan käyttötarkoitustaan.

iv. Sillan lasiseinät rakennetaan laminoiduista turvalasielementeistä 1010.2 
(10+10) laminoitu 2400x4070. Lasit kiinnitetään ylä- ja alareunastaan 
kiskoon/koteloon, joka mahdollistaa sekä lasin että siltarakenteen liikkeet. 
Pystysivuille tehdään tarvittaessa jäykistävät lasipilarit, jotka ovat läpinäkyviä. 
Lähtökohtana on lasiseinä ilman tiiviitä saumoja. Jos ylikäytävän laatutasoa 
halutaan nostaa, voidaan tila saumata ilmatiiviiksi ja järjestää koneellinen 
ilmastointi. 

v. Kaiteet ja käsijohteet mitoitetaan ja varustetaan turvallisuus- ja 
esteettömyysvaatimusten mukaisesti.

IV. Siltakannen dynaaminen jäykkyys

i. Sillan betonirakenteet ovat jäykkiä ja siirtymät pieniä vaaka- ja pystysuunnassa. 
Jalankulkijoiden tai tuulen herättämä värähtely vähäistä ja riski haitallisen 
resonanssi-ilmiön kehittymiselle on olematon. Erityisiä toimenpiteitä ohjeiden 
mukaisen suunnittelun lisäksi ei tarvita.

V. Käyttöikä ja ylläpito

i. Sillan betonirakenteelta vaadittu käyttöikä on vähintään 100 vuotta. Käyttöikää 
voidaan lisätä sopivilla suunnitteluratkaisujen ja materiaalin valinnoilla 30-
50 %. Pinnoittamattomat betonirakenteet eivät vaadi erityistä huoltoa tai 
kunnossapitoa. 

ii. Perustusten ennakoitu käyttöikä on myös 100 vuotta. Maaperän 
korroosiotutkimusten perusteella voidaan arvioida riittävä suojausmenetelmä 
paalujen kantavuuden varmistamiseksi. 

iii. Lasiseinien suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta; kiinnitys- ja tukirakenteiden 
50-100 vuotta. Lasit ja rakenneosat ovat huollettavissa ja uusittavissa sillan 
sisäpuolelta. Lasin ulkopinta on itsepuhdistuva.

iv. Sillan jalankulkutaso on massiivipuurakenteinen ja käsittelemättömänä 
huoltovapaa. Pintarakenteen ennakoitu käyttöikä on 30-50 vuotta tai 
enemmän. Kulutuspinnan kestoikään vaikuttaa haluttu puulaji. Kotimaiset ovat 
suhteellisen pehmeitä, mutta saatavilla on ulkomaisia kestävän kehityksen 
periaatteella tuotettuja kovia puulajeja. Pintarakenne on uusittavissa osin tai 
koko pinta-alaltaan.

v. Sadevesien poistoputkien, -laitteiden sekä liikuntasaumojen ja laakereiden 
käyttöikä on Liikenneviraston vaatimusten mukainen. Kunnossapito edellyttää 
säännöllistä tarkastusta ja huoltoa 5-10 vuoden välein. 

vi. Valaistuksen, hissien, ilmastoinnin, sulanapidon järjestelmien sekä 
liikenteen informaatiojärjestelmien käyttöikä vastaa julkisten rakennusten 
ja liikennepaikkojen vaatimustasoa. Kunnossapito edellyttää säännöllistä 
tarkastusta ja huoltoa 1-5 vuoden välein.  Järjestelmistä laaditaan käyttö- ja 
huolto-ohje.

vii. Portaiden metallirakenteisen rungon vaadittu käyttöikä on 100 vuotta ja 
askelmien kulutuspinnan kestoikä 30-50 vuotta. Portaikkojen seinissä ja 
katossa on mahdollista käyttää lasi- tai muovirakenteita, jotka voidaan uusia 
esim. 10-30 vuoden välein. 

viii. Väliseinän oviaukkojen pronssi on ikuista; kiillotus silloin tällöin on 
paikallaan.

VI. Riskikartoitus 

i. Henkilö- ja liikennevahingot

i. Junaliikenteen keskeytyminen on satunnainen tapahtuma, jonka 
seuraukset ovat lieviä tai kohtalaisia. Riskin poistamiseksi varmistetaan 
esim. kosketussuojarakenteiden pysyvyys, teline- ja muottirakenteiden 
kestävyys sekä porras-, hissi- ja lasirakenteiden nosto- ja asennustöiden 
turvallisuus.

ii. Henkilövahinko on harvinainen tapahtuma, jonka seuraukset vaihtelevat 
lievästä vakavaan. Riskin poistamiseksi varmistetaan väylien esteettömyys, 
kunnossapidon työturvallisuus sekä putoamisen estäminen rakenteen tai 
sen osan vaurioituessa.

ii. Ympäristövahinko

i. Riskiä pohjavedenpinnan laskusta ei ole. Pohjaveden tasoa ei ole tarvetta 
alentaa eikä syviä kaivantoja tehdä.

ii. Riskiä teräsrakenteiden korroosionsuojamaalien hiekkapuhallusjätteiden 
leviämisestä- ympäristöön ei ole, koska lasien kiinnitysten, portaiden ja 
hissien runkorakenteet voidaan tehdä metallirakenteista, jotka eivät vaadi 
huoltomaalausta.

SIJOITTUMINEN KAUPUNKIIN  1:2000 NÄKYMÄ PYSÄKÖINTIALUEELTA SILLALLE

Silta liittyy osaksi keskustan läpäisevää jalankulkuakselia ja julkisten tilojen ja rakennusten sarjaa. 
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Sillan keskitilan aukot muodostavat portit joiden sisäpinta on käsitelty arvokkaaksi pronssilla. Tämä 
herättää ehkä kulkijassa kysymyksen: Entä jos tämä rakenne ei olekaan betonia, vaan betonilla 
päällystettyä pronssia? 

Väliseinän portaalit tehdään arkkitehtuuripronssista, joka on kuparin ja sinkin seos ryyditettynä 
pienillä määrillä muita metalleja. Alumiinin lisäys seokseen saa aikaan kultaisen kiillon. Ikääntyessään 
pinta säilyttää arvokkuutensa ja on lähes hoitovapaa.

Lattiapinta on kovaa puuta, joka muodostaa elävän ja kauniin kulkupinnan ja vaikuttaa vahvasti 
akustiseen kokemukseen. Puu myös pehmentää betonin ja lasin yhdistelmää. Puunopat 
asennetaan syypinta ylöspäin.

Sillan betoninen runko tehdään paikalla valettuna. Muottina käytetään perinteistä suomalaista 
lautamuottia, jolla betonipintaan saadaan konstailematon tekstuuri. Muottisidereikiin istutetut 
pronssinapit rytmittävät pitkää betonipintaa. Muottisiteet sijoitetaan harkittuun muodostelmaan 
joka poikkeaa paikoitellen säännöllisestä gridiasetelmasta. 

Läpinäkymä sillalle ratapihalta tekee kulkijasta esiintyjän. Hän on osa kineettistä valopeliä. 
Ylikulkusillalta koettuna valaisu tekee liikkeestä ja siirtymästä erityistä. Varjojen koot ja suunnat 
vaihtuvat kulkijan rytmistä riippuen. Ihmisen jälki maailmaan on monenlainen ja meissä kaikissa 
on monta erilaista olentoa. 

Valaistus toteutetaan värillisillä ohjattavilla LED-valaisimilla, joiden eriväriset valokeilat yhdessä 
muodostavat valkoisen yleisvalon sillalle. Valaisinten värisävyllä, sijaineilla ja suuntauksella 
vaikutetaan kulkijan varjoon. Varjoissa toistuvat liukuvasti kaikki sateenkaaren värit. Varjon sävy 
on kulkijan ohittaman valaisimen värin vastaväri.

NÄKYMÄ KESKIAUKIOLTA KOHTI LOGOMON SISÄÄNKÄYNTIÄ

Kahden sillan kohtaaminen luo radan päälle aukion. Matkalla yli sillan käyttäjä siirtyy sillan 
palkista toiseen dramaattisten, rakenteen lainalaisuuksien ehdoilla muotoiltujen aukkojen läpi. 
Silta ei ole vain yksi viiva vaan kaksi toisiinsa limittyvää tilaa.

VARJOTEATTERI

Kulkuaukot ovat vaihtelevan kokoisia, joten portaalit voivat olla kaikki yksilöllisiä. Tämä tuo vapautta 
muottien valmistukseen, kun käytetään tuorehiekkakaavausta. Materiaalin seostaminen ja valu 
noudattavat perinteisiä  tekniikoita. Pronssiportaalit kootaan viidestä osasta; kynnys, karmien 
pysty- ja kaman vaakaosat. Osat tehdään tiukalla sovituksella liitoskohdista vastakkain asettuviksi. 
Valmis rakenne muuttaa muotoaan hallitusti betonin lämpöliikkeiden mukana. 

Osat asennetaan betonin valumuottiin, näkyviin jäävä pinta suojattuna, tartunnat ulottuvat 
raudoituksen lomaan. Betonin kovetuttua ja muottien purkamisen jälkeen näkyviin jäävä pinta 
puhdistetaan ja viimeistellään.
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VAIHE 2. LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN 1:250

POIKKILEIKKAUKSET 1:50

Sillan kantava rakenne on betoninen jatkuva palkki, jonka jänteet ylittävät ratapihan C-muodossa 
ja asemalaiturit I-muodossa jatkuen pysäköintitalon kohdalle taas C-muodossa.

LEIKKAUS A-A 
1:50

LEIKKAUS B-B 
1:50

LEIKKAUS C-C 
1:50
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VAIHE 1. POHJAPIIRROS 1:250

VAIHE 1.

Kulkuyhteys Logomon edustalle, nykyisille asemalaitureille, sekä maan tasoon Ratapihankadun 
puoleiselle pysäköintialueelle. Asemalaitureille johtavat metallirakenteiset portaat ja hissit 
on mahdollista siirtää 2. vaiheen asemaan ilman, että joudutaan tekemään muutoksia 
runkorakenteisiin tai uusimaan rakenneosia merkittävästi. Väliaikaisen 1. vaiheen rakenneosien 
laatutaso optimoidaan vastaamaan käyttötarkoitustaan.

VAIHE 1. SIVUPROJEKTIO 1:250 

PIIRUSTUSTEN MITTAKAAVA PIENENNÖKSESSÄ 1:500
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VAIHE 2. POHJAPIIRROS 1:250

VAIHE 2. SIVUPROJEKTIO 1:250 

VAIHE 2.

Sisäyhteys Logomoon, Ratapihankatu 24 rakennukseen, sekä uuteen pysäköintilaitokseen 
kierreportaan kautta. Kulkuyhteydet uusille ratapiha-alueen toiseen päähän siirretyille 
asemalaitureille. Siltaa jatketaan Ratapihankadun yli C-leikkausmuodon siltajänteellä.

PIIRUSTUSTEN MITTAKAAVA PIENENNÖKSESSÄ 1:500
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Sillan ylitys on tarina joka alkaa ja loppuu. Sillan reittien suvantokohtiin kerääntyy ihmisiä ja ne mahdollistavat kauppiaalle tai esiintyjälle 
paikat, jotka näkyvät päätepisteenä siltaa kulkiessa, eivätkä ole kenenkään tiellä, vaan luovat  hetkellisen kohtauspaikan.

NÄKYMÄ LOGOMOLTA


