


Perusteet:

Silta kulkee diagonaalisesti Ratapihankatu 24.n 
porrashuoneesta Logomon 3.kerroksen +19,06 yläaulaan. Tämä 
yläaula on toiminnallisesti perustelluin liittymiskohta Logo-
moon. Täällä sijaitsevat  Logomon kokoustilat ja jouheva 
hissiyhteys 1.kerrokseen.  Kilpailuohjelmassa esitetyn 
mukainen liittyminen Logomon toimistojen puolelta on 
problemaattinen, koska ainoa reitti toimistoista eteenpäin 
kulkee kapean poistumistieportaan kautta. Suurien ihmismas-
sojen ohjaaminen Logomon sillalta tuon porrashuoneen läpi 
esim. Logomosaliin ei ole mahdollista.

Sillan perusratkaisussa on pyritty rakenteelliseen selkeyteen, 
toistuviin elementteihin ja rakennustyötä jouduttaviin ratkai-
suihin. Kantavana rakenteena on avaruusristikko, jonka varaan 
noin 10 metriset, poikkileikkaukseltaan ellipsin muotoiset 
käytäväelementit tuetaan. Nopean valmisosa-asennustyön 
jälkeen työn loppuunsaattaminen voidaan tehdä merkittävältä 
osaltaan sisätiloissa rataliikennettä häiritsemättä. Ratkaisussa 
on pyritty siihen, että häiriöt rataliikenteelle olisivat mahdolli-
simman pieniä ja lyhytkestoisia.  Ristikkorakenteen havaittiin 
olevan myös värähtelyominaisuuksiltaan edullinen. 
    

Kulkuyhteydet ja vaiheistus:

Kilpailuohjelman mukaisesti 1. vaiheessa ei Logomoon vielä 
liitytä. Silta kuitenkin rakennetaan jo ensimmäisessä vaiheessa 
aivan Logomon julkisivuun asti, vaikkei se rakenteellisesti 
siihen tukeudukaan. Varsinainen kulkuyhteys Logomon sisään 
toteutetaan vaiheessa 2. Vaikka sillan kummassakin päässä on 
hissit, jotka mahdollistavat esteettömän kulun sillalle ja sieltä 
alas, on sillan kummassakin päässä sijaitsevat portaat haluttu 
rakentaa tarpeeksi väljiksi. Hissin lisäksi portaat mahdollistavat 
pyörien kuljetuksen sillalle. Kiireinen citypyöräilijä ei 
välttämättä halua hissejä odotella vaan nappaa pyörän kain-
aloon ja kiirehtii portaat ylös. Kaupungin päässä sillalle 
nouseva kierreporras voi jatkossa toimia myös yhtenä 
tulevaisuudessa rakennettavan parkkitalon portaista. Tämä 
kierreporras sijaitsee ratapihankadun yli kulkevan suojatien 
jatkeena. Sillan Logomon puoleisessa päässä, suoravartinen 
porras on tuettu Logomon päädyn suuntaisesti pilareiden 
varaan. 



Ratapihankadun ylitys:

Olemme esittäneet  vaihtoehtoiset  vaiheistukset sillan raken-
tamiseksi ratapihankadun yli ja eteenpäin Puolalanpuiston 
rinteeseen saakka. 1. Vaiheessa silta ei ylitä katua vaan sillalta 
laskeudutaan alas kierreporrasta pitkin katutasoon rautatiease-
man puolelle. Kierreportaan lepotasot ja näin ollen hissin 
pysähdystasot sijoitetaan tulevan parkkitason kerrostasoihin.  
Ajatusta sillan liittämisestä Ratapihankatu 24.n porrashuonee-
seen pidämme melko epätodennäköisenä. Todennäköisenä 
vaihtoehtona pidämme sitä, että Ratapihankadun ylitys toteu-
tetaan samassa yhteydessä kun Valion kiinteistön uudisraken-
taminen alkaa. Siinä yhteydessä siltataso voi jatkua suoraan 
korkeusasemassa +19.06  kadun yli ja liittyä esteettömästi 
uuden kiinteistön kerrostasoihin. Uudisrakentamisen yhtey-
dessä myös sillan kuormat voidaan ottaa huomioon ja sillan 
pää voi tukeutua uudisrakennukseen. Tulevaisuudessa siltataso 
voisi jatkua koko korttelin matkalta ja ylittää Läntinen 
Pitkäkatukin tuossa samassa +19.06 tasossa.  Jos siltaa jatket-
aan kadun vanhaan kiinteistöön, esitämme kaksi ratkaisua:  

1. Siltaa jatketaan tasolla +19.06 ja liitytään rakennuksen 3. 
Kerrokseen kattorakenteen kautta. 
2. Kadun ylitys rakennetaan 2.kerroksen tasolle +13.30, jolloin 
esteetön kulku sillan kierreportaan tasolle +13.06 ja parkki-
talon 2.kerrokseen mahdollistuu.  

Portaat laitureille:

Pyrkimys välttää massiivisia yksivartisia portaita johti erittäin 
kustannustehokkaaseen ratkaisuun. Vanhoista kapeista 
asemalaitureista johtuen portaat voivat olla 1.vaiheessa 1600 
leveitä, vaikka lopullisessa muodossaan 2.vaiheessa portaiden 
tulee olla 2500 leveät. Tämä johtaa siihen, että portaat tulisi 
rakentaa kahteen otteeseen. Ratkaisussamme 1. vaiheen 
porrastornit voidaan modifioinnin jälkeen käyttää myös 
vaiheessa 2, lisäksi 1. vaiheessakin laitureille johtaa täysleveä 
porras. Kaksivartisesta portaasta, josta yksi porrassyöksy 
voidaan kääntää, saadaan vanhojen laitureiden mittoihin 
sopiva ratkaisu ja riittävän korkea ja leveä kulkuväylä porras-
tornin ohi laiturin tasossa. 
 

VAIHE 1

VAIHE 2



Rakenne:

Sillan kantavana rakenteena toimii teräslevyistä hitsaamalla 
kootut avaruusristikot. Nämä ristikot nostetaan järeiden 
liittopilareiden varaan, joista keskimmäinen välituki 
varustetaan kiinteillä laakereilla. Välituen liittopilarit on 
mitoitettu kestämään ”Eurokoodin soveltamisohje, Siltojen 
kuormat ja suunnitteluperusteet NCCI 1 5.9.2014” mukaiset 
junan törmäyskuormat.  Sillan välituki varustetaan 1. Vaiheessa 
molemmin puolin törmäykseltä suojaavin rakentein. 
2.vaiheessa ne on mahdollista poistaa. Sillan rakenteet on 
tarkistettu Eurokoodin mukaisilla tuuli, lumi ja 
henkilökuormilla. Suunnitteluehtona jännitystaso on pidetty 
kohtuullisena. Varsinaisen suunnittelun aikana optimoinnilla 
voidaan säästää pienentyneen materiaalimenekin kautta 
kustannuksissa. Rakenteen yhtenä  mitoittavana tekijänä on 
sillan jänteiden taipumat. Omanpainon osuus eliminoidaan 
esikorotuksella, jolloin henkilökuormien, lumen ja tuulen eli ns. 
muuttuvien kuormien osuus kokonaistaipumasta on kohtuull-
inen.

Sillan kansi on mitoitettu saman ohjeen, NCCI 1, mukaisille 
dynaamisille kuormille. Laskennalliset kiihtyvyydet olivat noin 
40% sallituista eli 0.3 m/s2. Sillan ulkomuodon ja sääsuojan 
antava teräskuori asennetaan noin 10 metrin pituisina asen-
nuslohkoina avaruusristikon varaan ja kiinnitetään ruuveilla 
paikoilleen. Sisäasennus- ja sisäpintojen viimeistelytyöt void-
aan tehdä tarvittaessa rataliikennettä häiritsemättä. Siltapilarei-
den ja törmäykseltä suojaavien rakenteiden perustustyöt 
häiritsevät pisimpään rataliikennettä. Sillan alusrakenteina 
käytetään paaluanturaa ja paaluina välituilla lyötäviä teräsput-
kipaaluja ja päätytuilla porattavia tai lyötäviä paaluja. Teräsput-
kipaaluja käytetään niiden hyvän läpäisykyvyn ja korkean 
kantokyvyn johdosta. Perustusratkaisu toimii hyvin myös tukiin 
kohdistuvien törmäyskuormien yhteydessä. Pienempi läpimit-
taisia teräsputkipaaluja käytetään päätytuilla, jotta läheisiä 
rakennuksia ei vaurioitettaisi. Paalujen varaan rakennetaan 
paikalla raudoittaen ja valaen anturalaatta. Ristikkorakenteen 
palosuojaus pyritään hoitamaan pääosin palonsuojamaalilla ja 
tarvittaessa betonoimalla rakenteita. Kuoriosan palosuojatarve 
ei ole suuri koska se toimii vain kuormana kantavalle avaruus-
ristikolle. Kuoriosan liitokset avaruusristikkoon kuitenkin 
suojataan. Sillan sadevedet kerätään pilareiden juureen ja 
johdetaan edelleen ratapihan yli kulkevaan hulevesijärjest-
elmään. Tarkempi selvitys rakenteen toiminasta on kohdassa 
11 Rakennelaskelmat.



Materiaalit:

Teräs valikoitui itseoikeutetusti rautatien ylittävän sillan materi-
aaliksi.  Rautajoen ylittäessään silta liittää toisiinsa Turun 
kantakaupungin ja Pohjolan vanhan työväenkaupunginosan 
sekä VR.n vanhan paja-alueen teollisen miljöön. Sillan julkisivu-
materiaaleissa on haluttu toistaa tätä siirtymää; Teollinen 
corten teräs vaihtuu kaupunkiin päin siirryttäessä hienos-
tuneempaan RheinZinkiin. Asteittainen siirtymä toteutetaan 
päällekkäisten materiaalien perforoinneilla.Teollinen ilme 
jatkuu sillan sisätiloissa, joissa materiaaleina vuorottelevat 
kuumavalssattu teräslevy osin akustisin perforoinnein varustet-
tuna, lasi osin rasteroituna, lattian kivirakenteet sekä keskellä 
siltakantta kulkeva massiivinen teräsristikko. Ristikkorakenne 
myös mahdollistaa paarteiden sijoittamisen erilaiset variaatiot 
poikkileikkauksen sivusuunnassa.

Silta varustetaan kulkuaukoilla ja tiloilla sade- ja sulamisvesien 
poistojärjestelmän ylläpitämiseksi. Vedenpoiston kourut ja 
niiden varusteet toteutetaan niin, että kertyvän lumen 
putoaminen radalle estyy. Pääsy mahdollistetaan sillan 
matkalta ja porrastornien yhteydestä. Sillan katelevyjen 
paksuus ja rakenne on valittu siten että pinnan päällä voidaan 
kävellä. Katemateriaalina säänkestävä teräs (nk. Corten teräs) 
on varsin huoltovapaa. Säänkestävä teräspinta sijaitsee ratojen 
yläpuolisella tällöin radan yläpuolisella osuudella ei tarvita 
uusintamaalausta, mikä helpottaa ylläpitoa. Katon 
kulkukäytävä varustetaan valjaiden kiinnitysvaijerilla ja siihen 
liittyvillä tarpeellisilla varusteilla. Kulku katolle mahdollistetaan 
porrastornien kautta ja mahdollisesti sillan päistä. Sillan lasien 
vaihto mahdollistetaan sillan sisäpuolelta. Sillan päärakenteen 
suunnittelukäyttöikänä käytetään 100 vuotta, johon valituilla 
rakenteilla ja toimilla arvioidaan päästävän.



Valaistus

Sillan sisä- ja ulkovalaistus toteutetaan kokonaisuudessaan 
LED-tekniikalla. Valaisinvalinnoilla ja valaisinkohtaisella valais-
tusohjauksella saavutetaan energiatehokas valaistus ja miellyt-
tävät näkemisolosuhteet kaikkina vuorokaudenaikoina.

Sisätilan yleisvalaistus toteutetaan sillan kattoon upotettavilla, 
pienikokoisilla ja hyvin häikäisysuojatuilla valaisimilla. 
Häikäisysuojattu valaisin ei erotu kattopinnasta normaalissa 
katselusuunnassa, jolloin valaisimet eivät muodosta kattopin-
taan hallitsevaa rytmiä. Palkistojen väliin upotetaan lattiaan 
sekä kattoon kapeita valaisinprofiileita joilla on kapea 
valokeila. Näillä valaisimilla korostetaan tunnelin keskellä 
olevan palkiston rakennetta.

Sisävalaistusta ohjataan läsnäolon sekä luonnonvalon mukaan 
siten, että valaistusta himmennetään tai se kytkeytyy kokonaan 
pois silloin kun luonnonvalon määrä tunnelissa on riittävä. 
Ohjaus tapahtuu valaisinkohtaisesti, jolloin ikkunoiden 
kohdalla valaisimet kytkeytyvät pois päältä kun luonnonvaloa 
on riittävästi, kun taas ikkunattomalla osuudella valaistus pysyy 
päällä. Näin saadaan pehmennettyä kontrastimuutoksia, joita 
tunneliin syntyy luonnonvalon vaikutuksesta.
Pimeään aikaan tunneli on jatkuvasti valaistu. Läsnäolotunnis-
timien avulla valotasoa himmennetään hieman, kun tunnelissa 
ei vähään aikaan ole ollut liikettä. Himmennys tuottaa ener-
giansäästöä mutta ei vähennä turvallisuuden tunnetta, koska 
tunneli on jatkuvasti koko matkaltaan valaistu. Sisävalaistuk-
sella voidaan tehdä liukuva värilämpötilan muutos neutraalista 
4000 K värilämpötilasta lämpimään 3000 K värilämpötilaan 
kuljettaessa kaupungin suunnasta kohti Logomoa. Näin sillan 
julkisivupinnan materiaalimuutos näkyy valaistuksen kautta 
hienovaraisesti myös sisätilassa. 

Ulkovalaistuksella silta sidotaan luontevaksi osaksi ratapiha-
alueen kaupunkikuvaa. Sillan ikkuna-aukkojen syvennyksiin 
sijoitetaan LED-valaisimet, jotka valaisevat ikkuna-aukon 
yläräystäät. Sillan sisävalaistus toimii myös osana ulkovalaist-
usta, koska ikkunoista sekä viivamaisista valoaukoista näkyvä 
valaistus korostaa sillan orgaanista muotoa ulkopuolelta 
nähtynä.

V-muotoisten tukipilarien alaosaan sijoitetaan valaisimet, joilla 
valaistaan ylös ja sivuille pilarin rakenteen sisäpintaa pitkin, 
jolloin V-muoto korostuu. Lasirakenteisten laitureille johtavien 
hissi- ja porrastornien rakenteita valaistaan hillitysti tornien 
sisäpuolella, jolloin sama valaistus toimii kulkuvalona torneissa 
ja rakenteet näkyvät valaistuna elementtinä lasirakenteiden 
läpi.
 
 



Taustaa

Ehdotettu valotaideteos perustuu siltasuunnitelman arkkite-
htoniseen ja rakenteelliseen perusratkaisuun. Sillan huomiota 
herättävin arkkitehtoninen piirre on tapa jolla sen kaareva 
teräsvaippa vaihtaa puolta sillan puolivälissä. Teräsvaippa ikään 
kuin kiertyy sillan pituussuunnassa jakavan kantavan teräsris-
tikon suhteen. Sillan keskiristikon molemmin puolin on kaksi 
erillistä kulkuväylää ja sen eri päistä avautuu näkymä eri 
ilmansuuntiin. 

Valotaideteos ei kilpaile siltaratkaisun voimakkaan muotokie-
len kanssa vaan korostaa sitä hienovaraisesti. Teos on intensiivi-
simmillään sillan keskellä, sen rakenteellisessa ja arkkitehton-
isessa epäjatkuvuuskohdassa, ja hiipuu vähitellen kohti sillan 
molempia päitä. Myös tilan akustiikka korostaa samaa ilmiötä. 
Sillan kummassakin päässä lasiseinän vastainen seinä on 
akustisesti verhoiltu, kun taas sillan keskellä molemmat seinät 
ovat lasia ja tila akustisesti kovempi. Näin taideteos ja sillan 
arkkitehtuuri tukevat toisiaan ja luovat vaihtelevan tilakoke-
muksen.

Ehdotus

Valotaideteos muodostuu teräskarmisista 34000 x 2400 mm x 
8+8 mm kokoisista lasiseinäelementeistä. Esim. Rakla/Pilkinton 
Optiwhite tai vastaava. Kahden toisiinsa laminoidun lasilevyn 
välissä on opaalirasteri joka on sillan keskellä niin tiheä ettei 
siitä näy läpi ja harvenee elementti elementiltä sillan päitä 
kohti mennessä. Muutoin standardimallisiin ikkunankarmeihin 
on upotettu molemmille pystysivulle led-nauhat jotka valaise-
vat lasin opaaliset rasteripisteet. Sillan keskellä, molemmin 
puolin suljetussa tilassa, teos toimii ympäri vuorokauden 
muilla osin pimeään vuorokauden aikaan. Aurinkoisena 
päivänä sillan aurinkoisen puolen lasiseinässä olevat tuhannet 
rasteripisteet heittävät hitaasti, maan kiertoliikkeen mukaan, 
liikkuvia varjoja sillan sisätilaan.

Taideteoksen led-valojen ohjausjärjestelmä on ohjelmoitu 
siten että jokainen ruutu on oma yksikkönsä, jonka värinsävyä 
ja kirkkautta voidaan säätää erikseen. Valaistuksessa tapahtu-
vat muutokset ovat hyvin hitaita eikä niitä havaitse ohi kulkies-
saan. Sillan käyttäjät kuitenkin huomaavat että eri kerroilla silta 
näyttäytyy erilaisena, kuitenkin niin että sillan vastakkaisilla 
seinillä olevat valot ovat jatkuvasti toistensa vastavärejä.

Toteutus

Lasielementtien väliin tulevat rasterikalvot painatetaan siten 
että peräkkäiset seinämät muodostavat saumattomasti harve-
nevan rasteripinnan lasijulkisivuun. Jokaisessa elementissä on 
siis hieman edeltäjäänsä enemmän tai vähemmän rasterip-
isteitä. Yksittäiset lasiseinäelementit, led-nauhoineen ja johdo-
tuksineen kootaan valmiiksi tehtaalla, pakataan ja kuljetetaan 
työmaalle asennusta ja ohjausyksikköön sekä virtalähteisiin  
kytkemistä varten. Led-valoja ohjaava teollisuuskäyttöön 
tarkoitettu tietokone ja virtalähteet asennetaan piiloon sovel-
tuvaan paikkaan väliseinän taakse tai alakaton päälle. Tilaan on 
päästävä huoltoa varten avattavan seinäpaneelin tai luukun 
kautta.

Led-valojen laskennallinen käyttöikä on noin kymmenen 
vuotta. Led-nauhojen vaihtamisen mahdollistamiseksi 
lasiseinäelementin karmi suunnitellaan siten että lasin sisäpu-
oliset pystysivuja suojaavat asennuslistat on irrotettavissa 
paikallaan. Lasilevy pysyy karmin sisällä sivusuunnassa paikal-
laan keskellä aukkoa pienten tönärien tukemana. 

Kustannusten jakautuminen

Teoksen alustava kustannusarvio perustuu siihen että joka 
tapauksessa toteutettavat lasiseinäelementit karmeineen 
kustannetaan rakennusbudjetista. Taidebudjetista kustann-
etaan lasiseinäelementtien led-valot ja niiden asentamisesta 
aiheutuneet lisäkustannukset, johdotus, virtalähteet, teollisuus 
tietokone, ohjelmointi ja muu suunnittelu sekä taiteilijapalkkio. 
Tällä tavoin on mahdollista toteuttaa perinteisessä prosentti-
taideraamissa vaikuttava ja melko isokokoinen teos. Valaistuja 
lasiseinäelementtejä toteutetaan sillan keskiosasta laidoille 
päin niin paljon kuin tarkentuneet kustannuslaskelmat sallivat, 
ideaalitapauksessa 15-20 puolelleen.

Järjestelmäkaavio, Ikkunoiden valaisu
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