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Sillan arkkitehtuuri

Suhtautuminen arvokkaaseen kaupunkikuvaan

”Lento” ylittää Aleksanterinkadun Sokoksen ja Keskustalon
välillä. Siltaa kannattelee massiivinen kaareva puupilari, joka
taipuu katua reunustavasta puurivistöstä esiin. Halusimme
suunnitella sillan pääasiallisen kantavan rakenteen nimenomaan puusta. Puu on lämmin ja humaani materiaali teknisesti vaativassa siltarakenteessa, ja se luo sillalle luontevan
identiteetin Lahden kulttuurikontekstissa. Osoittamalla puumateriaalin toimivuuden vaativassa siltarakenteessa haluamme lisätä hiilitietoisuutta rakennetussa ympäristössä.

Sillan suunnittelussa on huomioitu ympäröivien rakennusten kulttuurihistoriallinen merkitys. Silta on niin kapea ja
matala kuin mahdollista, jotta muutos katukuvassa olisi
mahdollisimman hienovarainen. Siltaa kannattavat pilarit
sijoittuvat puurivistön yhteyteen, eivät nykyisten rakennusten viereen.

Sillan kulkutaso on hieman kalteva, sillä se liittää kahden
rakennuksen eri tasossa olevat kerrokset toisiinsa. Kaareva
puinen pilari yhdistyy jäntevästi kaltevaan sillankanteen.
Sillassa on käytetty peilaavaa julkisivuratkaisua, joka tekee
hoikasta sillasta mahdollisimman kevyen ja aikaa kestävän.
Heijastava kaksoisjulkisivu peilaa pehmeästi ympäristön
sävyjä, ja pinnan luonne vaihtelee vuorokauden- ja vuodenajan mukaan. Perforoitu metalli suodattaa sillan ikkunoista
tulevaa valoa, joten sillan sisäpuolen valaistus ei häikäse katukuvaa pimeään aikaan. Julkisivun pintakerros on perforoitua metallilevyä, jota on onnistuneesti käytetty esimerkiksi
Lahden matkakeskuksessa. Rei’itetyn pintalevyn taustalla on
umpiosissa voimakkaasti peilaavaa teräslevyä ja näkymäikkunoiden kohdalla lasia. Sillan kaksoisjulkisivu toimii passiivisena aurinkosuojana. Perforoitu metallilevy suojaa ikkunoita
suoralta auringonpaisteelta ja sisätilaa kuumenemiselta.
Taidetta on mahdollista integroida siltaan jo suunnitteluvaiheessa suunnittelemalla perforoinnin kuvio ja valaistus yhteistyössä taiteilijan kanssa. Kilpailuvaiheessa perforoinnin
kuviona on käytetty Vesijärven rantaviivaa.

Sillan aineeton julkisivu ottaa linjansa naapurirakennusten
nauhaikkunoiden horisontaalisesta teemasta. Uuden sillan julkisivu ei liity suoraan vanhoihin rakennuksiin, vaan
liitoskohta toteutetaan ilmavasti tummalla sisäänvedetyllä
metallikauluksella, jolloin vanha julkisivu näyttää jatkuvan
sillan liitoskohdan taakse.

Aleksanterinkadun ylittävä rautatiesilta v.
1902. Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.

With a unitised construction each unit comes with a split framing profile around all
sides. the profiles interlock quickly on site to form a fast and high quality construction

Uusi silta asettuu Valokatu-teosarjan yhteyteen eikä vaadi
teossarjan muuttamista. Taiteilija pääsee jatkosuunnittelussa kehittämään sillan julkisivun rei’istä valaistusteoksen,
joka voidaan muuntaa talvikaudella osaksi Valokatua, tai
vaihtoehtoisesti suunnitella alun perinkin siten, että ym- New street
square bridge,
London - Polished stainless steel soffit
Valokatu-kausiteossarja
Aleksanterikadulla.
pärivuotinen valaistus toimii luontevasti osana Valokadun
kausivalaistusta.
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flexible/diagonal

vaaditussa kustannusarviossa. Arvio on toistaiseksi laadittu
ilman suunnittelukustannuksia sekä riski- ja kustannusnousuvarauksia.

For example the construction of the building facades has
been continued around onto the bridge walk cladding.

Bright anodising alumnium (left) and high gloss PPC coatings (right) also provide reflective surface
finishes, however the effect is never as "mirror-like" as with polished stainless steel

Perforoitua metallipintaa Lahden matkakeskuksessa.
Unitised panels can be large and incorporate insulated
areas, rain screen clad areas and glazed windows. In this
case the unitised panel could be brought to site with all of
the components shown in the diagram together.

Keeping the mirror finish material
behind clean enough must be
considered. To remain good looking
and reflective access will need to be
achieved behind the perforated
panels (hinged) so that the surface
behind can be cleaned frequently
(every 6-8months).

180mm

Perforoitua kaksoisjulkisivua, EDF Archives
Centre, Bure-Saudron, Ranska.

Glare
Direct sun reflected down the down
the road. For predominantly glazed
surfaces the specific low reflective
glass coatings are available that
reduce external reflected light to c.
10% of incidence. this could be
beneficial in partially mitigating the risk
of direct glare and dazzle of drivers

Glass module size
For fully glazed options recommend to limit one side of the
glass penalisation to 2.4m or smaller.
High performance glass coatings that allow visible light
transmission but reduce infrared energy transmission will be
critical to stop the space overheating under direct sunlight.
Julkisivupaneelit,

perforoitu
Glass with coatings can be achieved wider than 2.4 if critical
to the design but the European and global suppliers will be
significantly limited and procurement less competitive.

metalli
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Perforated metal panel cladding with highly reflective glass
behind - it can be difficult to appreciate the mirrored finished
of a surface behind the perforations if the holes are not big
enough.

Sillan liittyminen ympäristöön 1:500

Vertical Section

Sillan ulkopinnan harjattu alumiini on tasaisen
rauhallinen, vaalea pinta. Project:
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also provide reflective surface
Dot matrix ceramic fritting to roof elements.
finishes, however the effect is never as "mirror-like" as with polished stainless steel
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Mirror Coating
The effects of a metallic mirror
coating may be lost behind the
Primäärirakenne,
perforated metal panel unless the
teräsristikkopalkki
perforation are very large and let
direct sunlight through and
reflections back out.

A possible alternative to the perforated metal screen would be pattern fritted glass layer, as a
rain screen, or as a system similar to sketch 01. Above Ryerson university Canada, illustrating
the flexible patterns of glass fitting.

Project Number:

Lahti footbridge - design competition

Seinät sekä alaja yläpohja,
esivalmistettuja
elementtejä

Kansas city footbridge - perforated metal panel cladding

Consider dazzle from highly
reflective surfaces. The bridge runs
over a road North to south.
Therefore in the morning and
evenings when the sun is low and
comes from east or west, there
could be a high risk of strong direct
glare reflecting off of the bridge
surfaces directed down the road.

80mm

Student one Brisbane, The images to the right show a unitised mostly solid insulted panel system with
windows and a perforated metal rain screen over the external surface

Primary structure
For a fully glazed option
best to keep primary
structure web elements
vertical.
Glass modules can be
designed to span the
full distance between
primary elements, so
aligning glass joints with
the structure and
minimising sight lines.

Cairns botanical garden Polished stainless steel
rainscreen

Mirror Coating
The effects of a metallic mirror
coating may be lost behind the
perforated metal panel unless the
perforation are very large and let
direct sunlight through and
reflections back out.

Cairns botanical garden Polished stainless steel
rainscreen

Periaateaksonometria

New street square bridge, London - Polished stainless steel soffit
Primary structure
support
With the unitised option,
support for the panel
will only be taken by the
top and bottom chords.
the web members of the
truss can be
flexible/diagonal

Unitised element size
The panels will be
pre-fabricated in a
factory. the panels can
be very large
depending on the
geometry and transport
limits.
It would be possible to
cover two bays at least
with on panels. e.g
pane size 3.0m x 5-6m.
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Dot matrix helps reduce solar gains, and direct sun
glare and masks dirt between cleaning cycles.

Alumiinin taustalle jäävä kiilotettu rst-levy on
hyvin peilaava. New street square bridge, Lontoo.

New street square bridge, London - Polished stainless steel soffit
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Kansas city footbridge - perforated metal panel cladding

Unitised element size
The panels will be
pre-fabricated in a
factory. the panels can
be very large
depending on the
geometry and transport
limits.
It would be possible to
cover two bays at least
with on panels. e.g
pane size 3.0m x 5-6m.

Cairns botanical garden Polished stainless steel
For example the construction of the building facades has
rainscreen
been continued around onto the bridge walk cladding.

Sillan primäärirakenteet saadaan suojaan
lämpimään tilaan. Skywalk Rennweg, Wien.

Skywalk Rennweg Wien, Austria - Insulated bridge with
fully glazed sides and opaque insulated roof and soffit.

New
Primary structure
support
With the unitised option,
support for the panel
will only be taken by the
top and bottom chords.
the web members of the
truss can be
flexible/diagonal

0,0

10 m

Skywalk Rennweg Wien, Austria - Glass is "frameless"
inside as the glass is designed to span itself between top
and bottom truss chords. Dot fitting glass treatment is
employed here for the same reasons as above.
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Piiloon jäävät
pulttikiinnitykset,
kiinnikkeissä
lämpökatko

Olemassaolevan
rakennuksen
julkisivulinja

Piiloon jäävät
pulttikiinnitykset,
kiinnikkeissä
lämpökatko

Liitosrakenteissa
huomioidaan rakenteelle tarpeellinen liikkumavara

Tiiviste julkisivussa
Sadevesikouru

JULKISIVUMATERIAALIT

Tiiviste julkisivussa
Talotekniset
asennukset

Talotekniset
asennukset

1. Perforoitu harjattu alumiini
2. Ruostumaton teräs, kiiltävä
3. Lasi
4. Maalattu teräspelti, harmaa
5. Puu

DET A 1:25
Teräsristikkopalkin kiinnitys liimapuupilariin

Liitoksrakenteet mahdollistavat
joustavat toleranssit
rakennusvaiheessa
4.

1.

DET B 1:25
Teräsristikkopalkin kiinnitys teräspilariin

DET C 1:25
Sillan liittyminen keskustaloon

DET D 1:25
Sillan liittyminen keskustaloon

2.

DET C
DET A

DET B

3.

DET D

5.

4.

Liimapuupilari
r= 3,5m

DET E

DET E 1:50
Liimapuupilarin liittymiinen perustuksiin

Perustuspaalut, 4kpl,
d=300mm

Terästangot, hitsauskiinnitys levypalkkiin, kemiallinen kiinnitys liimapuupilariin
Teräslevypalkki

Perustuspaalut, 4kpl,
d=300mm

Teräspalkki lovettu liimapuupalkin sisään, kiinnitetty paaluanturaan

Kokoonpuristuva
täyttölevy

0,0

1,0 m

Julkisivu itään 1:50

5,0 m

Paikalla valettu betonikaulus
teräspalkin ympärillä,
paaluanturan päällä

10,0 m
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4.

1.

2.

JULKISIVUMATERIAALIT
1. Perforoitu harjattu alumiini
2. Ruostumaton teräs, kiiltävä
3. Lasi
4. Maalattu teräspelti, harmaa
5. Puu

3.

0,0

1,0 m

5,0 m

5.

10,0 m

Julkisivu länteen 1:50

Sillan julkisivut

Havainnekuva, sillan valaistus sovitettu Valokatu-valaistusteokseen

Julkisivuperiaate

Sillan ulkovaippa rakennetaan elementeistä, jotka on nopea liittää primääriristikkopalkkiin paikalla. Näin siltatyömaa haittaa mahdollisimman vähän
Aleksanterinkadun liikennettä.

Julkisivuelementit asennetaan
työmaalla teräsristikkopalkkiin

Julkisivupaneelit kiinnitetään elementteihin mekaanisestu piilokiinnikejärjestelmällä. Asennus on nopeaa ja paneelit voidaan tarvittaessa irroittaa
huoltoa varten. Esivalmistetut julkisivupaneelit koostuvat kahdesta metallilevystä, jotka kiinnitetään kiinteästi toisiinsa tehtaalla: näkyvänä pintana on
rei’itetty harjattu alumiinilevy ja sen taustalla voimakkaasti peilaava ruostumaton teräslevy.
Julkisivupaneeli peilaa valoisaan aikaan auringonvaloa, ja siihen voidaan
rakentaa pimeää aikaa varten julkisivuvaloteos valaisemalla julkisivun reikiä. Perforoitu metalli suodattaa sillan ikkunoista tulevaa valoa, joten sillan
sisäpuolen valaistus ei häikäse katukuvaa pimeään aikaan.

Julkisivupaneelit kiinnitetään
elementteihin mekaanisestu
piilokiinnikejärjestelmällä.
Asennus on nopeaa ja paneelit
voidaan tarvittaessa irroittaa
huoltoa varten.

Esivalmistetut julkisivupaneelit
koostuvat kahdesta metallilevystä,
jotka kiinnitetään kiinteästi toisiinsa
tehtaalla.

Sillan toteutussuunnitteluun kutsutaan mukaan taiteilija, joka suunnittelee
reikäkuvion sekä valaistuksen. Kilpailuvaiheessa reikäkuvioinnin aiheena
on käytetty Vesijärven rantaviivaa. Sillan valaistus voidaan sovittaa Valokatu-teokseen, sammuttaa Valokatu-teoksen esillä olon ajaksi tai suunnitella
erikseen talvikaudeksi Valokatu-teoksen henkeen.

4. Teräsristikkopalkki

3. Esivalmistettu julkisivuelementti. Ikkunat
asennetaan tehtaalla.
Ikkunat aukeavat huoltoa varten sisäänpäin.

Kilpailuvaiheessa sillan reikäkuvioinnissa on käytetty Vesijärven rantaviivaa
2. Kiillotettu ruostumaton teräslevy.
Lasiosien kohdalla aukko.

1. Perforoitu harjattu alumiinilevy.
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Julkisivupaneelit
Julkisivuelementit
Terästistikkopalkki

Sisäänpäin huoltoa varten
avautuvat ikkunat

Automaattinen
paloliukuovi

0,0

1,0 m

5,0 m

Automaattinen
paloliukuovi

10,0 m

Pohjapiirustus 1:50
Havainnekuva sillan sisältä

Sillan sisätilat
Sillan mitoitus on pidetty mahdollisimman minimalistisena. Kulkuväylä on kilpailuohjelman mukaisesti 2 metriä leveä. Sen reunoille sijoittuvat sillan teräsrakenteet,
jotka on verhottu sisäverhouslevyllä yhtenäiseksi sisätilaksi. Sillan kansi on puupintainen julkisen tilan asennuslattia. Asennuslattiaan voidaan tuoda lämmitys ja sähköt, ja sen avulla rakenteita voidaan helposti huoltaa.
Ikkunat avautuvat harkitusti vuorotellen itä- ja länsisuuntaan. Näin aukotus pysyy
maltillisena ja sillan sisätila suojaisana. Perforoitu metalli suojaa passiivisena aurinkosuojana sisätilaa lämpenemiseltä.
Sillan alakatto on akustinen ripustettu alakatto, joka voidaan avata rakenteiden huoltoa varten. Valaistus toteutetaan alakattoon upotettuina valaisimina. Sisätilojen valaistusta himmennetään vuorokaudenajan mukaan. Myös perforoitu metallijulkisivu
estää sisätilan valon liiallista näkymistä katukuvassa.
Silta voidaan erottaa toisesta tai molemmista rakennuksista omaksi palo-osastokseen
automaattisella paloliukuovella.
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Rakenneratkaisut
Kattoelementti
UB 152x89x16mm
Talotekniset asennukset, avattava akustinen alakatto
Vedenohjaimet johtavat veden sillan
matalan pään sadevesikouruun

Talotekniset asennukset, iv ja sähkö
Avattava akustinen alakatto

DET F

SHS 250x250x8,8mm

UB 152x89x16mm

SHS 220x220x10mm
Julkisivuelementit
SHS 250x250x8,8mm

Julkisivupaneelit, kiinnitys
piilokiinnikejärjestelmällä
julkisivuelementteihin

SHS 220x220x10mm,
koteloitu sisäverhouslevyllä

Julkisivupaneelit:
rei’itetty alumiini+
peilaava teräslevy
Julkisivuelementit

Kiinnitys liimapuupilariin,
kiinnikkeissä lämpökatkot

Lattialämmitys
SHS 40x40x5,6
UB 152x89x16mm

5,0 m

Rakenteelliset päämitat

Liimapuupilarin perustukset koostuvat neljästä halkaisijaltaan 450 millimetriä olevasta paalusta, jotka muodostavat neliökuvion paaluanturan alle.
Paalujen pituus on Sokoksen kellarirakenteista johtuen noin 17 metriä. Paaluja ei tarvitse eristää kellarista, sillä täytetty ja kaivettu maa ei siirrä merkittäviä kuormia olemassaolevan kellarin rakenteisiin. Lisäksi kuormitus pyrkii
liikuttamaan pilariperustusta kauemmas kellarista. Kellarin yläosan ja paaluanturan väliin on kuitenkin tehty kokoonpuristuva vyöhyke.

Puinen asennuslattiajärjestelmä

1,0 m

Sillan päällysrakenne on Vierendeel-ristikkopalkki. Ristikkopalkki on mitoitettu mallissa määriteltyjen voimien mukaisesti. Palkissa on kolme erilaista
osaa: yläpaarre, alapaarre ja pystysuuntaiset osat. Kukin osista vastaanottaa
puristusta ja vetoa sekä yksiaksiaalista taivutusta. Ristikkorakenne hyödyntää sillan koko korkeuden, niin että kulkutila sijoittuu palkin keskelle. Ristikkopalkkien välissä kansilaattaa kannattelevat poikittaissuuntaiset palkit.
Palkit on sijoitettu 2,35 metrin etäisyydelle toisistaan.

Perustukset

Kaareva liimapuupilari

0,0

Siltaa kannattelee pituussuunnassa kaksi tukipilaria, eikä rakennetta ole
tuettu Keskustaloon tai Sokoksen rakenteisiin. Toinen pilareista on pystysuuntainen teräspilari, toinen muodoltaan kaareva liimapuupilari, joka tukee siltaa taivuttavia ja vääntäviä voimia vastaan ja on keskeinen arkkitehtoninen elementti. Tukipilarit on sijoitettu lähtötiedoissa osoitetuille paikoille.

Pystysuuntaiset voimat siirtyvät Vierendeel-ristikkorakenteesta pilarien
kautta perustuksiin. Molemmat pilarit on lähtötietojen mukeisesti perustettu paaluin. Sitaan kohdistuvat vaakasuuntaiset voimat johtuvat julkisivurakenteen kautta ristikkopalkkin, josta voimat siirtyvät jälleen pilareihin ja
lopulta perustuksiin.

DET F 1:25

SHS 250x250x10mm

Sillasta on tehty rakenteellinen analyysi LUSAS-mallinnusohjelmassa. Rakenteet on mitoitettu mallinnustulosten mukaisesti.

Teräspilarin perustuksen periaate on samankaltainen kuin liimapuupilarin
perustuksessa, mutta kuormitus on pienempi. Perustus koostuu neljästä
halkaisijaltaan 300 millimetrisestä paalusta, jotka muodostavat neliökuvion
paaluanturan alle. Paalujen pituus on noin noin 14 metriä, 10 metriä täyttömaakerroksen alle.

10,0 m

Leikkaus A 1:50

Esimerkkejä kantavuuden mallinnusraportilta

Ekologiset ratkaisut

Leikkaus B 1:50

Rakentaminen

Järkevä ja yksinkertainen rakenne mahdollistaa helpon ylläpidon

Optimoitu rakenne minmoi
ympäristövaikutukset
Vaivaton kulkureitti
tehostaa rakennusten
käyttöä

UB 152x89x16mm
Esivalmistetut osat tekevät rakennusprosessista
tehokkaan

SHS 250x250x8,8mm
SHS 220x220x10mm,
koteloitu sisäverhouslevyllä

Rakenteessa käytetään
kierrätettyjä ja uudelleenkäytettyjä materiaaleja

Julkisivupaneelit:
rei’itetty alumiini+
peilaava teräslevy

2. Paaluanturat

3. Avaukset julkisivuihin
pilareiden asentaminen

4. Päällysrakenteen
nostaminen paikalleen

Työmaavaihe on suunniteltu niin, että vilkaliikenteiseelle ympäristölle aiheutuvat häiriöt on minimoitu. Rakentamisen vaiheet ovat seuraavanlaiset:

Rakenteesta tehdään hiilijalanjälkitarkastelu

Talotekniset asennukset, iv ja sähkö
Avattava akustinen alakatto

1. Paalutus

Perforoitu julkisivu
toimii aurinkosuojana.
Kohtuulliset lasipinnat
tekevät rakenteesta
energiatehokkaan

1. Aloitus ja työmaan valmistelu
2. Paalutus maan tasolta käsin
3. Louhinta perustuksia varten ja paalujen poisto
4. Paaluanturoiden rakentaminen ja paalujen sisäänvalaminen
5. Pilareiden tuominen työmaalle ja asennus nostokurjen avulla
6. Avausten tekeminen rakennusten julkisivuihin
7. Sillan päällysrakenteen tuominen työmaalle
8. Sillan päällysrakenteen asennus nostokurjen avulla
9. Julkisivujen ja sillan viimeistely ja työn loppuun saattaminen
10. Jalkakäytävän viimeistely pilareiden läheisyydessä
Päällysrakenne voidaan tuoda paikalle kokonaisena tai osissa. Jos päällysrakenne tuodaan osissa, se voidaan koota maassa ennen kuin se nostetaan paikalleen. Sillan julkisivu ja sisäpuolella olevat yksityiskohdat pyritään asentamaan ennen päällysrakenteen nostamista paikoilleen. Sillan päässä olevan
siirtymäkiilan mahdollistama vapaa tila helpottaa nostoprosessia.

Työmaavaiheet
Hiilidioksidipäästölaskelma, yhteenveto

Hiilidioksidipäästöt ja ekologisuus

Julkisivuelementit

SHS 250x250x10mm
Kiinnitys teräspilariin,
kiinnikkeissä lämpökatkot

Puinen asennuslattiajärjestelmä
Lattialämmitys
SHS 40x40x5,6
UB 152x89x16mm

Liimapuupilari

Sillasta on tehty jo kilpailuvaiheessa hiilidioksidipäästölaskelma. Päästölaskelman tulokset on esitetty oheisessa taulukossa. Suunnitelman mukaisen
sillan hiilidioksidipäästöt ovat sillan kokoon nähden varsin matalat. Puun
käyttö sillan massiivipuupilarissa ja kansirakenteissa sitoo hiilidioksidia ja
madaltaa päästöjä merkittävästi.
Ekologisuus on huomioitu sillan suunnittelussa myös toiminnallisuudessa,
tehokkaassa rakentamisprosessissa, mahdollisimman minimaalisissa rakenteissa ja kierrätysterästä käyttämällä. Sillalle on mahdollista hakea suunnittelun aikana ympäristöluokitusta, jossa näitä tekijöitä arvioidaan tarkemmin.
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Sillan hiilidioksidipäästöt yhteensä 38,75 tCO2e

Kokonaishiilidioksidipäästöt

Ilmakehästä puuhun
sitoutunut hiilidioksidi

Puu

Teräsbetoni

Teräs
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