NÄKYMÄ LÄNSIRANNALTA HARTAANSILLALLE

SÄRMÄNEULA
Särmäneulan arkkitehtonisena tavoitteena on detaljeiltaan hiottu pelkistetty arkkityyppinen perushahmo, ”less is more”. Yksiaineiseen ilmeeseen pyrkivän muotoilun läpivievänä
teemana ovat viileän särmikkäät linjat, jotka tuovat eräänlaista kontrastia ja dialogia paikan hienon luonnonympäristön kanssa.
Särmämuotoilulla esimerkiksi siltakannen reunan sirous korostuu, kun osa reunasta taittuu varjon puolelle. Sama särmätavoite tekee neulamaisesta pylonista visuaalisesti keveän joka suunnasta katsottuna. Särmämuotoilun kautta helpottuu myös teräsrakenteiden konepajatekniikka ja osien kasaaminen valmiiksi rakenteeksi.
Perusidean minimalismi tukee kestävän kehityksen ja vähäisen hiilijalanjäljen tavoitteita:

sirot ja rakenteellisesti yksinkertaiset rakenteet saadaan aikaan vähillä materiaaleilla (teräs
ja betoni), toisaalta sama minimalismi säästää jatkossa myös sillan ylläpitoon ja huoltoon
liittyviä elinkaarikustannuksia.

den asuinalueen korkeimmat pistetalot.

si-tuuli-mobile-taideteos.

Siltakannen reunapalkkiin ja virtapilareihin asennetaan suojapellitykset, jotta rakenteiden
pitkäaikaiskestävyys ja huoltotarpeen minimointi voidaan saavuttaa. (rst-pelti ja graffitisuojalla viimeistelty merimerkkimaali)

Pylonin kaartuva sivuprofiili eli ”entasis” doorilaisen pylvään tapaan viestii teräspylonin kantavasta voimasta. Särmäneulan terävä huippu eli spiira on valaistu säädettävin
led-nauhoin, jolloin voidaan säätää esim. valon värin hidas muuttuminen sinä aikana, kun
jalankulkija ehtii kiertää lahden ympäri sillan kautta. Syksyisten valoviikkojen aikana voidaan siltarakenteisiin ohjelmoida myös vilkkaampia valotaideteoksia.

Vinoköysiratkaisulla saadaan tarvittavaan paikkaan saaren rantaan väljä tila veneilylle.
Ratkaisu lisää sillan käytön muuntojoustavuutta veneilyn osalta. Vinoköysin tuettu ”ensimmäinen loikka” päättyy visuaaliseen solmukohtaan. Siihen on sijoitettu levennykset
lyhytaikaista pysähtymistä ja maiseman ihailua varten. Virtapilarien särmät solmukohdan
alla valaistaan siltakannen alapuolelle upotetuin kohdevalaisimin.

Sillan neulamainen kokonaishahmo on maiseman kiintopiste rantoja kiertävälle kehälle eli
jalankululle ja pyöräilylle. Toisaalta neula on merkkinä myös lahteen tulevalle veneilylle
Hartaanselän suunnasta. Mantereen puolelta katsottuna neulapylonin taustana ovat uu-

Sillan takaköydet sijoittuvan saarekkeeseen, jossa esimerkiksi takaköysien ja pylonin kiilamaiset kohdevalaisimet integroidaan osaksi kantavia betonisia perustusrakenteita.
Saareke varataan ympäristötaiteen paikaksi, paikkaan sopisi hyvin esimerkiksi valo-ve-

Sillan kaiteet ja solmukohdan korotetut tuuliseinämät tehdään karkaistusta ja laminoidusta lasista. Ratkaisu korostaa rakenteen visuaalista keveyttä, kaiteeseen integroidun
led-nauhavalaistuksen ansiosta siltaan ei tarvita sillan yksinkertaista profiilia rikkovia va-
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laisinpylväitä. Toisaalta epäsuora nauhavalaistus saadaan siroamaan lasin laminointikalvon (esim. vaalea vedenvihreä sävy) kautta paitsi sillan kulkureitille, myös ympäröivään
maisemaan hämäränä aikana.
Siltakannen alapuoli verhoillaan perforoidulla alumiinipellillä, joka estää lintujen pääsyn
siltapalkistoon. Tämä siltakannen alapuolinen kevyt verhous varustetaan upotetuin kohdevalaisimin, jolloin valaistus voi toimia paitsi valotaiteellisena elementtinä myös turvallisuustekijänä veneilijöille.
Särmäneula ”Syngnathus typhle”, putkisuukalojen lahko

Silta liitetään ympäristöön luontevasti. Länsirannalla sillan eteläpuolella maasto porrastetaan oleskeluportaikoksi. Porrastusta pitkin pääsee luontevasti rantaan ja kulkemaan
edelleen myös sillan ali laiturirakennetta pitkin. Ranta on soraranta, jossa veden äärelle
pääseminen on luontevaa ja mahdollistaa mm. onkimisen. Porrastuksen istuintasoilla voi
katsella maisemia ja tarkkailla mm. alueen linnustoa ja veneliikennettä. Rantaan istutetaan alueelle luonteenomaista kasvillisuutta, kuten leppiä ja heiniä. Hieman etelämmäs
sijoittuu myös erillinen onkilaituri ja nuotiopaikka.

YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1:400

Silta yhdistää esteettömästi Vaakunanrannan ja Tuiran puoleisen Hartaanselän alueen. Sillalle
tulee yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä, jonka hyötyleveys on 4,5 m. Vaakunanrannan puoleisessa päässä jalankulku- ja pyöräilyväylä haaroittuu pylonin ja kannatinvaijereiden kohdalla
ohjaten kulkijoita loivasti kaarratellen joko pohjoisen tai etelän suuntaan.
Sillan nousujen pituuskaltevuus on 3 % ja lakikohdan pyöristyskaari (S) on 2000 m. Sillan vapaa
alikulkukorkeus veneväylän kohdalla on yli +3.90 (N2000).

Itärannalla sillan ympäristö viimeistellään luonnontilaisen kaltaiseksi, jolloin se liittyy arvokkaisiin luontoalueisiin. Alueelle kylvetään niittyä, rantaniittyä ja istutetaan vesirajaan
sopivaa puustoa. Pitkospuita pitkin pääsee kulkemaan rantaa pitkin sillan alitse viereiselle
oleskelulavalle asti. Pitkospuureitillä on levikkeitä luonnon ja maiseman tarkkailuun. Levikkeiden istuskelupaikat mahdollistavat elvyttävän luontokokemuksen lähellä rantaviivaa. Pitkospuupolulla on myös infotauluja, joissa kerrotaan alueen luontoarvoista ja se
toimii paikallisena luontopolkuna.
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TASOKUVA 1:250

SIVUKUVA 1:250

POIKKILEIKKAUS 1:50

Siltaratkaisu on pääaukossa T1-T2 tyypiltään vinoköysisilta, jonka päällysrakenne
on kahdesta teräspalkista ja teräsbetonilaatasta koostuva liittorakenne. Pääaukon
jälkeen silta jatkuu jatkuvana liittorakenteisena palkkisiltana. Teräspalkkeja yhdistää tasaisin välein sekä tukilinjoilla ja köysituentapisteissä teräksiset poikkipalkit.
Halkaisijaltaan muuttuva, yläpäästään kapeneva pyloni on teräsrakenteinen. Reunapalkit ovat korkeaa tyyppiä ja maalatuilla RST-levyillä verhoiltuja. Sillan tuet
perustetaan porapaalujen tai peruslaatan välityksellä suoraan kallioon. Välituet
rakennetaan kasuunitekniikalla vesistöön. Sillan betonirakenteena pyritään käyttämään geopolymeeribetonia, jolloin hiilidioksidipäästöt saadaan jopa 40–90 %
tavallista betonia pienemmäksi.

Sillan toiminta perustuu T1-T2 välillä eli vinoköysiosuudella länsipuolen maatuen,
pylonin ja köysien varaan tuettuun taivutettuun ja puristettuun liittopäällysrakenteeseen sekä takaköysin tuettuun primäärisesti puristettuun pylonirakenteeseen.
Tukivälillä T2-T5 sillan toiminta perustuu taivutettuun liittopäällysrakenteeseen.
Sillan teräsrakenne voidaan asentaa paikoilleen työntöasennuksella tukivälillä T2T5, jonka jälkeen sillan pääaukko nostetaan länsipuolelta paikoilleen ja hitsataan
muuhun teräsrakenteeseen. Vinoköydet kiinnitetään ja kiristetään, jonka jälkeen
kansi valetaan. Kannen telineet ja muotit on kiinnitetty suoraan teräsrakenteeseen. Rakentamistavan ansiosta mahdolliset vesistöön kohdistuvat toimenpiteet
saadaan minimoitua.

Köydet ovat vinoköysisiltoihin soveltuvaa suojaputkiin sijoitettavaa tyyppiä. Tuen
T1 köysien perustusrakenne jännitetään takaköysien ankkuroitumisalueella kallioon. Köydet on suunniteltu jännitettäviksi alapäästään. Pylonin yläpäässä köysien liittyminen on suunniteltu toteuttavaksi minimalistisesti pylonin ulkopuolella
ns. haarukkatappiliitoksin. Pylonin sisään piilotettu teräslevy välittää köysivoimia
pylonin ja köysien kesken.

Sillan liikekeskiö sijaitsee maatuella T1. Tuet T2-T5 varustetaan liikkuvilla kalottilaakereilla ja hartaanrannan puoleinen maatuki varustetaan liikuntasaumalaitteella. Vaakunakylän puolella päällysrakenne liittyy ilman laakereita ja liikuntasaumalaitteita jäykästi teräsbetoniseen porapaalujen varaiseen maatukeen. Muita
varusteita ovat kannen tippu- ja pintavesiputket sekä siltakohtaiset kaiteet. Kansipalkkien väliin katseilta piiloon sijoitettavat suojaputket voidaan ripustaa kansilaatasta ja tukea poikittaisiin palkkeihin kannen alapinnan verhoilulevyjen suojaan.

KAIDE ULKOSIVU 1:20
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Sillan käyttöikä on 100v. Käyttöiän edellytyksenä on säännölliset sillan yleistarkastukset sekä tarvittavat ylläpitotoimenpiteet kuten teräsrakenteiden huoltomaalaukset ja liikuntasaumalaitteiden pesut.
Sillan värit ovat seuraavat:
Pyloni, köydet, reunapalkit, virtapilarit, kaiteiden ja katosten teräsosat: taitettu
valkoinen NCS-S-1000N.

KAIDE 1:10

NÄKYMÄ HARTAANSELÄN SUUNNASTA KOHTI TOPPILAN SAAREN SILTAA

POIKKILEIKKAUS TUKI T2, 1:50

NÄKYMÄ TOPPILAN SALMEN SILLAN SUUNNASTA KOHTI PIKISAARTA
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