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1.  Kilpailun järjestäminen 
 
1.1 Kilpailun toimeenpanija ja kilpailumuoto 
 

Turun kaupunki järjesti suunnittelukilpailun Turun päärautatiease-
man ratapiha-alueen ja Ratapihankadun yli johtavan kävelysillan 
yleissuunnittelusta. Silta sijoittuu asemakaavaluonnoksen mukaisesti 
Ajurinkadun ja Logomon (kulttuurin, taiteen ja luovan talouden kes-
kus) väliin. Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna kilpailuun ilmoittautu-
neista valituille. 

 
1.2 Kilpailuun osallistujat 
 

Määräaikaan mennessä suunnittelukilpailuun ilmoittautui 12 työ-
ryhmää. Varsinaiseen kilpailuun kilpailun palkintolautakunta valitsi 
seuraavat kuusi parhaiten kriteerit täyttävää työryhmää: 
- Insinööritoimisto Pontek Oy, pääsuunnittelija Juhani Hyvönen 
- VR Track Oy, pääsuunnittelija Jukka Horttanainen 
- WSP Finland Oy, pääsuunnittelija Pekka Pulkkinen 
- A-Insinöörit Suunnittelu Oy, pääsuunnittelija Anssi Laaksonen 
- Ramboll Finland Oy, pääsuunnittelija Ilkka Vilonen 
- Pöyry Finland Oy, pääsuunnittelija Risto Ollila 
Kukin työryhmä sai tehdä yhden tai useamman ehdotuksen. 

 

1.3 Palkintolautakunta 
 

Palkintolautakuntaan kuuluivat seuraavat jäsenet: 
1. Jouko Turto, DI, toimialajohtaja, Kiinteistöliikelaitos, pj 
2. Timo Hintsanen, arkkitehti SAFA, kaupunkisuunnittelujohtaja,  
    konsernihallinnon kaupunkikehitysryhmä  
3. Tapio Siirto, DI, infrapalvelujen johtaja, Kiinteistöliikelaitos 
4. Heikki Virtanen, suunnitteluinsinööri, ympäristötoimi  
5. Lauri Salokangas, DI, sillanrakennustekniikka Aalto-yliopisto,  
    RIL ry:n nimeämä jäsen  
6. Heidi Mäenpää, DI, projektipäällikkö, Liikennevirasto 
7. Päivi Kiiski, kuvataidejohtaja, Turun museokeskus 
8. Pentti Kareoja, professori, arkkitehti SAFA, ARK-house arkkitehdit   
    Oy, kilpailijoiden nimeämä arkkitehtijäsen 
9. Elina Rantanen, kaupunginhallituksen vpj. 
10. Vuokko Puljujärvi, Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan pj. 
11. Niko Aaltonen, kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan pj. 
 
Teknisinä sihteereinä toimivat arkkitehti SAFA Mika Rajala ja projek-
tipäällikkö Jukka Mäenpää.  
 
Palkintolautakunta kuuli työnsä aikana seuraavia asiantuntijoita 
- Jaana Mäkinen, liikenneinsinööri kaupunkisuunnittelu 
- Paula Keskikastari, kaavoitusarkkitehti, kaupunkisuunnittelu 
- Kaarin Kurri, tutkija, Turun Museokeskus/Varsinais-Suomen 

maakuntamuseo 
- Pertti Kaista, siltaosaston päällikkö, Sweco Rakennetekniikka Oy 
- Päivi Rytsä, toimitusjohtaja, Logomo Oy 
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1.4 Kilpailuasiakirjat 
 
Kilpailuohjelman ovat hyväksyneet Turun Kiinteistöliikelaitoksen joh-
tokunta, palkintolautakunta ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 
RIL r.y:n kilpailutoimikunta. Kilpailussa on noudatettu RIL:n kilpailu-
sääntöjä. Kilpailuaika oli 12.11.2015 - 18.5.2016 
 
Kilpailijoilla oli mahdollisuus tehdä kilpailuohjelmaan liittyviä kysy-
myksiä nimimerkillä varustettuna. Palkintolautakunnan vastaukset 
kysymyksiin julkaistiin internetissä 28.1.2016. 
 

1.5 Kilpailun salaisuus 
 

Kilpailu järjestettiin salaisena. Nimikuoret avattiin sen jälkeen, kun 
kilpailu oli ratkaistu ja palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja allekir-
joitettu. 

 
2. Kilpailutehtävä 
 

2.1 Kilpailun taustaa 
 
Ratapiha-aluetta kehitetään osana Turun keskustan kehittämistä. 
Asemanseudun ympäristön kehittämisellä on vahva kytkentä valtion 
ja kaupungin strategiaprosesseihin, joissa tavoitteena on kestävä 
kaupunkirakenne, joukkoliikenteen tukeminen, matkakeskukset jne. 
 
Ratapiha-alueen maisema muodostuu raiteista, raideliikenteeseen 
liittyvistä rakennuksista sekä sorapintaisista pysäköintikentistä. Alue 
ratapihan ympärillä on kehittymässä voimakkaasti. Ratapiha-alueen 
luoteispuolella sijaitsevat kulttuurin, taiteen ja luovan talouden kes-
kus Logomo, valmiiksi rakentunut Kaunenkulman asuinalue sekä 
vielä rakentamaton VR:n konepajan asuinalue Fabriikki. Ratapiha-
alueen koillispäähän on suunnitteilla uusi matkakeskus, jonka myötä 
ratapiha-alueen raide- ja laiturialuejärjestelyjä tullaan myös tarkista-
maan. Tuolloin laiturialueet siirretään Logomon sillan ja uuden mat-
kakeskuksen väliin ratapiha-alueen koillispäähän. Samalla junien lai-
turialueet ja niiden kulkuyhteydet rakennetaan nykyisten standardien 
mukaisiksi, matkustajille turvallisiksi ja esteettömiksi. Logomon silta 
ja ratapiha-alueen osayleiskaavan mahdollistama muu rakentaminen 
on osoitettu 28.11.2009 voimaan tulleessa Ratapiha-alueen 
osayleiskaavassa. 
 
Logomon sillan ja Ratapihankadun varteen sijoittuvan pysäköintilai-
toksen asemakaavoitus on valmistunut 2015. Sillalla on tärkeä rooli 
kävelyliikenteen sujuvuuden parantamisessa alueella. Se poistaa 
osaltaan ratapiha-alueen muodostamaa estevaikutusta kiskojen 
erottamien kaupunginosien väliltä. Silta palvelee Logomon kulttuuri-
tapahtumiin osallistuvia, Ratapihankadun varteen sijoittuvan 450 au-
topaikkaisen ja 4-kerroksisen pysäköintilaitoksen asiakkaita, laituri-
alueiden junamatkustajia, VR:n konepaja-alueen uusia asukkaita se-
kä kaupunkilaisia yleensä. 
 
Silta tulee olemaan 2000-luvun uusi kaupunkitilan mahdollisuus. Sil-
lä on näkyvä vaikutus sekä alueen nykyiseen että tulevaan maise-
maan. Sillan sijainti on vaativa, koska se sijoittuu Logomon tunnus-
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merkiksi muodostuneen pääjulkisivun eteen. Ylityskokemus ja sillan 
olemus tarjoaa mahdollisesti viitteitä kaupungin keskustasta ja/tai sil-
taan läheisesti kytkeytyvästä Logomon kulttuurin, taiteen ja luovan 
talouden keskuksesta. Antamalla taiteelle oma roolinsa suunnittelu-
kilpailussa ja sillan toteutuksessa, sillan odotetaan osaltaan muistut-
tavan myös Turun Kulttuuripääkaupunkivuodesta 2011. Hyvin muo-
toiltuna ja tunnistettavana silta luo mahdollisuuksia parantaa ratapi-
ha-alueen yleistä viihtyisyyttä samalla kasvattaen myös kaupungin 
tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Näin silta palvelee paitsi toimin-
nallisesti myös esteettisesti kaupungin kehittämisen tavoitteita. 
 
Kiinteistöliikelaitos on talousarviossaan varannut sillan investointiin 
5.020.000 € (alv 0 %). Lisäksi Liikennevirasto on varautunut talous-
arviossaan rahoittamaan laituriyhteydet sillalta (portaat ja hissit). 
 
Ratapihan alueen osayleiskaavassa on osoitettu kolme jalankulun 
ja/tai pyöräilyn yhteyttä ratapihan yli.  
 
Ratapihan keskelle, Ajurinkadun kohdalle on varattu ylityspaikka, ns. 
Logomon silta, joka johtaa Logomolta Ratapihankadulle. Jalankulku-
yhteys Ratapihankadulta edelleen Kauppatorille kulkee Puolalanmä-
en yli joko puiston läpi osittain portaita pitkin tai hieman loivempaa 
Kauppiaskatua pitkin. Silta palvelee jalankulkua luontevammin kuin 
pyöräilyä, koska hyvää pyöräily-yhteyttä Puolalanmäen yli ei ole teh-
tävissä. Polkupyörän kuljettaminen taluttaen ratapihan yli tulee kui-
tenkin sillalla mahdollistaa.  
 
Jo olemassa oleva Humalistonsilta johtaa ratapiha-alueen yli rauta-
tieaseman vieressä, Humalistonkadun jatkeena. Ratapihan toisessa 
päässä on osoitettu Brahenkadun jatkeeksi ylitys ratapihan yli raken-
tuvan kannen yhteyteen. Nämä ylitykset yhdistyvät sekä pyöräilyn 
että jalankulun verkkoon Brahenkadulla ja Humalistonkadulla. 
 

2.2 Kilpailualue 
 

Kilpailualue oli rajattu kilpailuasiakirjoissa olevaan karttaan ratapihan 
keskelle Logomon ja Ratapihankadun väliin Ajurinkadun kohdalle. 
Kaikkien kilpailuehdotusten ratapihanylitys sijoittui kilpailualueelle. 

 

2.3 Kilpailun tavoitteet ja suunnitteluohjeet 
 
Kilpailuehdotusten laadinnassa tuli ottaa huomioon seuraavat suun-
nitteluperusteet ja ohjeet. 

 
Kaupunkikuvalliset ohjeet:  

 
Suunnittelukilpailun tavoitteena on löytää sillan rakentamisen poh-
jaksi laadukas ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu.  
 
Sillan toivotaan muodostuvan Turun ratapiha-alueen myönteiseksi 
tunnistettavaksi tunnusmerkiksi, joka laadukkaalla olemuksellaan 
toimii osaltaan myös suunnan näyttäjänä alueen tulevalle kehityksel-
le. Tavoitteena on suunnitella arkkitehtonisesti hallittu sekä liiken-
teellisesti toimiva ja turvallinen uusi ratapiha-alueen ylittävä kävely-
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yhteys. Sillan tulee olla esteettisesti tyylikäs ja tasapainoinen, mai-
semaan ja kaupunkikuvaan hyvin sovitettu kokonaisuus.  
 
Ympäristönä ratapiha-alue on mittakaavaltaan suuri ja rautatieliiken-
teen miljöönä tyyliltään teollisen karhea. Siksi alue kestänee rohkei-
takin ehdotuksia. Sillan tulee kuitenkin olla visuaalisesti tasapainoi-
nen ja kaupunkitilan arvot huomioiva niin etäältä kuin myös lähietäi-
syydeltä ja jalankulkijan perspektiivistä tarkasteltuna. Sillan päiden 
liittymiseen ympäristöön ja rakennuksiin tulee kiinnittää huomiota. 
Esimerkiksi tilavaikutelmien Ratapihankadulta siltaa alitettaessa ja 
Logomon edustalta kulttuuritapahtumiin yms. saavuttaessa tulee olla 
harkittuja. 
 
Sillan tulee olla viihtyisä ja itse ylityksen miellyttävä elämyksellinen 
tapahtuma vuorokauden kaikkina aikoina. Sillan materiaalivalintoihin 
ja sillan rakenteelliseen avoimuuteen / sulkeutuneisuuteen sekä sil-
lan valaistukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota siltasuunnitel-
massa. Sillan tarjoaman ylityskokemuksen samoin kuin sillan ole-
muksen tulisi ilmentää sen roolia yhteytenä ratapihan yli Logomon 
kulttuurin, taiteen ja luovan talouden keskuksen ja kaupungin kes-
kustan välillä. Integroitu taide voi olla keino vahvistaa sillan omalei-
maisuutta. 

 
Taidetta koskevat ohjeet: 

 
Siltasuunnitelmassa tulee olla mukana taide ja sen mahdollisuudet. 
Taiteen toteutustavat moninaisuudessaan (esim. materiaalivalinnat, 
valo, ääni yms.) ovat vapaasti valittavissa. Ratkaisulta odotetaan viit-
teellistä kytkeytymistä Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen 2011. 

 
Toiminnalliset ohjeet: 

  
Sillan kävelyliikenteen tulee liittyä loogisesti ja saumattomasti katu-
verkkoon sekä muihin alueen kävelyn ja pyöräilyn järjestelyihin ole-
massa olevat korkeusasemat huomioon ottaen. Siltasuunnitelmissa 
tulee huomioida muuntojoustavuus suhteessa siltaan suoraan kyt-
keytyviin kehityshankkeisiin ja niiden ajallisesti vaiheittaiseen toteu-
tukseen.  
 
Vaiheet 1 ja 2 on esitettävä omina suunnitelminaan, joissa on huo-
mioitu vaiheisiin kuuluvat kohdat (a-d).  
 
Vaihe 1:  

a) kulkuyhteys sillan päästä maan tasoon Logomon edustalle 
b) kulkuyhteydet nykyisille asemalaiturialueille 
c) kulkuyhteys sillan päästä maan tasoon pysäköintialueelle 
d) silta päättyy ennen Ratapihankatua 

 
Vaihe 2:  

a) sillan jatkuminen myös suoraan Logomon sisätiloihin 
b) kulkuyhteydet ratapiha-alueen toiseen päähän siirretyille mat-

kakeskukseen kytkeytyville uusille asemalaiturialueille. Nykyi-
set laiturialueet ja kulkuyhteydet sillalta niille poistetaan. 

c) kulkuyhteys maan tason pysäköintialueen korvaavaan pysä-
köintilaitokseen 
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d) sillan jatkuminen Ratapihankadun yli Ratapihankatu 24 ra-
kennuksen kulmassa sijaitsevaan porrashuoneeseen 

 
- silta tulee rakentaa umpinaiseksi 
- sillan kulkutason leveyden tulee olla vähintään 4m, minimikor-

keus tällä alueella on 3,2m 
- uusille laitureille laskeutuvien portaiden leveyden tulee olla vähin-

tään 2500 mm 
- hissien tulee mahdollistaa lastenvaunujen, sähköpyörätuolin ja 

polkupyörän kuljetus, ei kuitenkaan samanaikaisesti 
- sillan tulee soveltua jalankulkijoille ja sillan tulee mahdollistaa 

myös polkupyörien kuljettaminen taluttaen ratapihan yli 
- sillan kulkuväylän tulee olla kaikissa käyttöolosuhteissa turvalli-

nen ja täyttää rakentamismääräyskokoelman vaatimukset esteet-
tömyydestä 

- sillalta on oltava sujuvat ja esteettömät kulkuyhteydet laitureille 
- sillalle ja portaille tulee suunnitella riittävä valaistus 
- sillan rakenteiden tulee olla helposti tarkastettavissa ja hoidetta-

vissa 
- sillan päätekohdissa on otettava huomioon eri liikennemuotojen 

sekä sillan suuntaisen ja poikittaisen liikenteen turvallinen ris-
teäminen 

 
Tekniset ohjeet ja mitoitusperusteet:  

   
-  suunnitelmissa käytettävä koordinaatisto ETRS-GK24 
- suunnitelmissa käytettävä korkeustaso N2000 
- sillan mitoituksessa käytetään Liikenneviraston voimassa olevaa 

Eurokoodien soveltamisohjetta, Siltojen kuormat ja suunnittelupe-
rusteet-NCCI 1  

- sillan alareunan korkeuden on oltava vähintään 7000 mm kiskon-
selästä  

- sillan alareunan korkeuden on oltava vähintään 4600 mm Ratapi-
hankadun kadun pinnasta.  

- silta on varustettava Liikenneviraston ohjeiden mukaisella koske-
tussuojauksella kohteissa, joissa voi päästä kosketuksiin jännittei-
siin osiin 

- sillan ja sen yläpuolisten rakenteiden sade- ja sulamisvedet tulee 
johtaa viemäröinnillä rata-alueen ulkopuolelle 

- katolta ei saa pudota lunta eikä jäätä radalle eikä laitureille 
- rakenteet tulee suunnitella siten, että niiden huolto ei edellytä säh-

kökatkoja 
- sillan seinien pesu ja seinämateriaalien vaihto tulee voida suorittaa 

sillalta käsin tai muulla junaliikennettä häiritsemättömällä tavalla 
- sillan poistumistiet ja rakenteet on suunniteltava siten, että pois-

tuminen palotilanteessa on mahdollista turvallisesti 
- kantavien rakenteiden tulee täyttää vähintään R30 paloluokan 

vaatimukset 
- sillan rakenteiden tulee mahdollistaa liikenneviraston vaatimukset 

täyttävien rautatieliikenteen informaatio- ja opastusjärjestelmien 
kiinnittäminen 

- suunnitelmissa tulee huomioida ilkivallan ehkäisyn / torjunnan 
mahdollisuudet sekä ilkivallan aiheuttamien vahinkojen korjatta-
vuus 

 



 

 7 

3. Yleisarvostelu 
 

3.1. Kilpailuehdotukset 
 

Määräaikaan 18.5.2016 klo 13:00 mennessä vastaanotettiin yhteen-
sä kuusi nimimerkillä varustettua kilpailuehdotusta.  
 
Nimimerkit olivat avausjärjestyksessä seuraavat: Shakuhachi, La 
Bamba, Kaleidoscope, Punoja, Crossover ja Jousi. 
 
Palkintolautakunta käsitteli ehdotuksia kokouksissaan 25.5., 8.6. ja 
20.6.2010. 
 
Palkintolautakunta oli tyytyväinen ehdotusten määrään sekä niiden 
monipuolisuuteen ja korkeaan laatuun. 

 
3.2 Kilpailun arvosteluperusteet  
 

Kilpailuehdotusten arvioinnissa tärkeimpinä ominaisuuksina tarkas-
teltiin: 
 
-   sillan soveltuvuutta kehittyvän ratapiha-alueen ympäristöön 
-   sillan teknis-taloudellista toteuttamiskelpoisuutta  
 
Kilpailuehdotusten arvostelussa kiinnitettiin huomiota myös seuraa-
viin osatekijöihin: 
 
-  turvallisuus sekä rakenteiden että käyttäjien kannalta 
-  ylityskokemuksen viihtyisyys ja miellyttävyys 
-  sillan sopusuhtaisuus ja arkkitehtoninen laatu 
-  rakenteellisuus ja rakenteelliset ratkaisut 
-  omaleimaisuus, innovatiivisuus ja tuoreus 
-  toiminnallisuus (jalankulku, esteettömyys, muuntojoustavuus) 
-  materiaalien ja valaistuksen oivaltava käyttö  
-  kokonaistaloudellisuus (rakentamis- ja ylläpitokustannukset) 
-  pysyvien ja työnaikaisten haitallisten ympäristövaikutusten vähäi-

syys 
-  taiteen toteutustavassa arvioitiin näyttävyyttä, soveltuvuutta koh-

teeseen, innovatiivisuutta ja viitteellistä kytkeytymistä Turun kult-
tuuripääkaupunkivuoteen 2011 

 
3.3 Kaupunkikehitys ja kaupunkikuva 
 

Kaikki kilpailuehdotukset ovat suhtautuneet hyvin kunnianhimoisesti 
tehtävän kaupunkikuvallisiin tavoitteisiin. Jokainen ehdotus tuo ko-
mean lisän ratapiha-alueen kaupunkikuvalliseen kokonaisuuteen. 
Sillan ulkoinen ja kaupunkikuvallinen hahmo kaikissa ehdotuksissa 
merkitsee näyttävästi ylityspaikan ja kutsuu maamerkkimäisesti 
luokseen. Kunnianhimo on eräissä ehdotuksissa livennyt jo hieman 
liioittelunkin puolelle ja johtanut ylimitoitettuun monumentaalisuu-
teen. Parhaana on pidetty lähestymistapaa, joka on rakenteellisesti 
harkittu sekä tilankäytön osalta selkeä ja sisätilan tunnelmaltaan väl-
jä ja avoin. 
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Kuten kilpailuohjelmassa on kuvattu, on silta ensisijaisesti Logomon 
yhteystarpeita palveleva mutta myös laajemmin ratapihan eri puolia 
yhdistävä. Kun huomioidaan Logomon sillan palvelevan pääsääntöi-
sesti Logomon tarpeita jää tulevalle matkakeskukselle isompi tehtä-
vä kytkeä rata-alueen eri puolet tukemaan kokonaisvaltaisemmin 
kaupunkikehityksen tavoitteita. Näin on asemakaavoitusvaiheessa ja 
kilpailuohjelmassa oletettukin.  
  
Liityntäpinnat laajempiin kevyen liikenteen verkostoihin ovat ehdo-
tuksissa pääsääntöisesti oikealla tasolla. Yhden ehdotuksen laajat 
siltarampit Logomon katolta Logomon aukion poikki ovat vaikeasti 
perusteltavissa. Kilpailu osoittaa todeksi arviot, että sillan Logomon 
puoleisen pään tilavarukset ovat varsin ahtaat. Kaikissa ehdotuksis-
sa on sinänsä löydetty toimivat ratkaisut liikkumisen tarpeisiin, mutta 
yleisvaikutelma usein jää ahtaaksi. 
  
Logomon silta toteutetaan ensi vaiheessa isomittakaavaiseen ja 
avoimeen ratapihamaisemaan. Sillan maisemallinen rooli tulee jos-
sain määrin muuttumaan tulevan kaupunkikehityksen myötä. Erityi-
sesti suunnitellun matkakeskuksen toteutus muuttaa Logomon sillan 
asemaa kaupunkikuvassa. Matkakeskuksen roolin pitäisi olla tule-
vaisuudessa olla kaupunkikuvallisesti ensisijainen. Siksi kaikkein viri-
tetyimpiä ja mittakaavaltaan suurimpia siltaratkaisuja on pidetty on-
gelmallisina.  
  
Vaatimus sillan rakentamisesta umpinaiseksi on vaikuttanut varsin 
olennaisesti siltaratkaisujen rakenteellisuuden ilmenemiseen ja kau-
punkikuvallisiin ominaisuuksiin – erityisesti ilmavuuteen ja kevey-
teen.  Suljetun siltatilan ratkaisun kannalta luontevimpia ovat ratkai-
sut, joissa tila rajataan siltarakenteilla itsessään ilman erillisin raken-
tein toteutettuja kuoria. 

 

3.4 Teknistaloudellinen toteuttamiskelpoisuus 
   

Kilpailuun osallistui kuusi rakenteellisilta ominaisuuksiltaan erilaista, 
mielenkiintoista ja innovatiivista siltavaihtoehtoa. Kaikki esitetyt vaih-
toehdot ovat periaatteeltaan toteuttamiskelpoisia ja käyttäjän kannal-
ta turvallisia. Jotkut rakenteelliset ratkaisut kuitenkin vaativat esitetty-
jä dokumentteja tarkempia selvityksiä sillan lopullisen kelpoisuuden 
osoittamiseksi. 
 
Viidessä kilpailuesityksessä kantava rakenne on esitetty tehtäväksi 
teräksestä ja yhdessä teräsbetonista. Staattiselta tyypiltään ja tuen-
tatavoiltaan kaikki vaihtoehdot ovat erilaisia. Kolmen sillan kannatin-
rakenne voidaan kuitenkin luokitella tyypiltään ristikkorakenteisiksi ja 
toiset kolme vaihtoehtoa ovat palkkisiltoja.  
 
Siltojen tukipisteiden paikat vaihtelivat eri ratkaisuissa. Tässä heijas-
tui kilpailuohjelmassa annettu vaatimus tulevan sillan muuntojousta-
vuudelle. Kilpailijoiden tuli suunnitella ratapihan ylitys siten, että laitu-
reiden paikkoja ja kulkuyhteyksiä laitureille voitaisiin myöhemmin 2-
vaiheessa joustavasti muuttaa. Muutamissa silloissa tämä johti sillan 
kannen tukipisteiden sijoittamiseen laitureiden kohdille, mistä johtu-
vat joidenkin ratkaisuiden erikoisen lyhyet jännemitat. Kaikkien silto-
jen välituet on esitetty perustetuiksi paalujen varaan.  
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Muutamat silloista ovat vaakatasossa kaarevia. Yhdessä vaihtoeh-
dossa kannatinrakenteen poikkileikkaus on avoin epäsymmetrinen 
profiili. Kannatinrakenteeseen kohdistuu näissä tapauksissa vääntö-
rasitus, jolloin sillan laakerointiin ja riittävään vääntöjäykkyyteen tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota.  
 
Sillan kattaminen vedenpitävällä lasirakenteella on myös vaikea teh-
tävä, koska silloin ei voida sallia suuria muodonmuutoksia. Osassa 
ratkaisuista sillan kate oli erillinen, sillan kannatinrakenteiden päälle 
kiinnitetty rakenne. Tällainen ratkaisu johtaa usein tarpeettomaan 
materiaalimenekkiin. Osassa vaihtoehdoista taas lasitus oli kiinni 
kantavissa rakenneosissa, mutta tarkemmat yksityiskohdat lasien 
kiinnityksistä puuttuivat. 
 
Rakennusteknisesti esitetyt teräsrakenteiset sillat voidaan tehdä ko-
nepajalla ja kuljettaa lohkoittain siltapaikalle asennettaviksi. Sen si-
jaan betonisillan muottityö ja paikallavalu liikennöidyn ratapihan yllä 
saattaa olla ongelmallista. 
 
Rakennuskustannusten arviot vaihtelivat vaihtoehdoista riippuen vä-
lillä 5,1…9,6 M€. Tarkempien kustannusvertailujen tekemiseksi tulisi 
kuitenkin ottaa huomioon myös siltojen elinkaarikustannukset. 

 

3.5 Toimivuus 
Sillat täyttävät kilpailuohjeissa annetut ylimenevän väylän vähim-
mäismitat. Jotkut suorista silloista ovat ahtaan tuntuisia. Käyttäjän 
mukavuuden kannalta avarat väylävaihtoehdot ovat suositeltavia 
etenkin tungostilanteissa.  
 
Vaihtoehtojen toimivuutta on tarkemmin tarkasteltu kunkin sillan eh-
dotuskohtaisessa arvioinnissa. 

 
4. Ehdotuskohtainen arviointi 
 

Arvioidut kilpailuehdotukset esitellään avauspöytäkirjan mukaisessa 
järjestyksessä. 

 
4.1. Ehdotus nimimerkillä Shakuhachi 

 
Sillan soveltuvuus kehittyvän ratapiha-alueen ympäristöön 
Silta on ilmeeltään siro ja volyymiltään pieni. Tekijä on pyrkinyt, ja 
onnistunut sovittamaan sen olemassa olevaan ratapiha- ja teolli-
suusmiljööseen hienovaraisesti ja liikaa meteliä itsestään pitämättä. 
Silta on ilmeeltään riittävän neutraali myös mahdollisia tulevaisuuden 
vaihtuvia kaupunkikuvallisia tilanteita ajatellen. Kahden materiaalin 
käyttö on tässä perusteltu ratkaisu vaikka materiaalien luonteva liu-
kuva vaihtuminen toiseksi vaatiikin tarkkaa suunnittelua. Sillan dia-
gonaali sijoittuminen paikkaansa on mielenkiintoinen ratkaisu. Näin 
yhteys Logomoon on saatu toiminnallisesti juohevasti ratkaistua. 
 
Ylityskokemuksen viihtyisyys ja miellyttävyys 
Tässä ehdotus ei ole parhaimmillaan. Sillan keskeisesti sijoittuva 
pääpalkki jakaa tilan kahteen kapeaan putkimaiseen erilliseen tilaan. 
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Tilannetta onneksi pelastaa näkymäsuuntien kääntyminen kesken 
matkan sekä päiden laajeneminen molemmista päistään. 
 
Sillan sopusuhtaisuus ja arkkitehtoninen laatu 
Tekijällä on analysoinut tehtävän hyvin ja pystynyt ratkaisemaan sen 
kustannustehokkaasti mutta silti riittävästi arkkitehtonista mielenkiin-
toa ja omaperäisyyttä säilyttäen. Silta on kilpailun kompaktein ja 
edullisin. Hyvä esimerkki tekijän järkevistä ratkaisuista on teräspor-
raselementtien kekseliäs siirto toiseen suuntaan kulkeviksi laiturialu-
een laajetessa toisessa vaiheessa. Silta on poikkileikkaukseltaan lin-
jakas mutta sisältää kuoren tyhjien tilojen osalta tuhlailevuutta joka ei 
ole muutoin tekijän periaatteiden mukaista.  
 
Rakenteellisuus ja rakenteelliset ratkaisut 
Rakenne on varma ja hyväksi havaittu ristikkorakenne. Pääristikko 
on jätetty näkyviin hallitsemaan sillan ilmatilaa sekundäärirakentei-
den jäädessä piiloon erilaisten kuoriverhoilujen taakse. Toteutetta-
vuus on hyvä ja realistinen. Suuri osa työstä voidaan tehdä konepa-
jaolosuhteissa.  
 
Omaleimaisuus, innovatiivisuus ja tuoreus 
Sillan omaleimaisuus liittyy sen pinnan käsittelyyn. Sillan kuorira-
kennetta on lovettu eri tavoin ja luotu mielenkiintoa muutoin leik-
kausmuodoltaan (päitään lukuun ottamatta) tasaiseen ovaalimuo-
toon. Rhein-sinkin ja Corten-teräksen liukuva vaihtuminen on ajatuk-
sena omaperäinen vaikka tuokin ilmeeseen dekoratiivisuutta raken-
teellisuuden sijaan. Sillan V-muotoiset pystykannattajat on linjak-
kaasti muotoiltu ja niiden kääntyminen puolelta toiselle tuo ilmee-
seen mukavaa dynamiikkaa. 
 
Toiminnallisuus (jalankulku, esteettömyys, muuntojoustavuus) 
Sillan sisätilat ovat tarpeettoman ahtaat varsinkin keskipalkin jaka-
essa sen visuaalisesti ja toiminnallisesti kahtia. Silta on muuntojous-
tava selkeän rakenteellisen perusluonteensa ja kompaktien mittojen-
sa ansiosta.  
 
Materiaalien ja valaistuksen oivaltava käyttö  
Kahden päämateriaalin käyttö julkisivussa on lupaava ajatus ja vaatii 
huolellista toteutussuunnittelua. 
 
Taiteen näyttävyys, soveltuvuus kohteeseen, innovatiivisuus 
Esitetyt ajatukset valaistuksesta ovat punnittuja tähtäävät osittain 
energiansäästöön. Esitys eri värilämpötilojen käyttämisestä sillan eri 
päissä on ajatuksena omaperäinen ja synkronissa julkisivun materi-
aalivaihdoksen kanssa.  
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Shakuhachi 
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Shakuhachi 
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4.2. Ehdotus nimimerkillä La Bamba 
 

Sillan soveltuvuus kehittyvän ratapiha-alueen ympäristöön 
Tekijä on esittänyt kokonaisvaltaisen ja kunnianhimoisen kevyenlii-
kenteen ratkaisumallin Turun keskustaan. Sen keskeisenä osana 
uusi katettu silta muodostaa uuden näyttävän maamerkin joka on it-
senäinen ja omaehtoinen taideteos. Ehdotuksen rakenteellinen ja 
taiteellinen ilmaisu elävät omaa, itsenäistä elämäänsä. Perinteinen 
ja varmaotteinen kotelopalkkisilta saa katteekseen rohkean ja ainut-
kertaisen, geometrisesti vapaamuotoisen lasikuoren. Kuoren sekun-
däärirakenteiden vapaa viivasto muodostaa uudelle sillalle aktiivisen 
graafisen ilmeen. Sillan lasivaippa tuo ympäristöönsä uuden lisän jo-
ka parhaimmillaan vaatii tilaa ympärilleen, niin nyt kuin jatkossakin. 
Tekijä ei velvoita toteuttamaan esitettyä kokonaisuutta vaan se voi-
daan toteuttaa itsenäisesti eri vaiheissaan. Tosin ensimmäinen vaihe 
saa parhaiten perustelunsa vasta mahdollisen kokonaisuuden val-
mistuttua. 
 
Ylityskokemuksen viihtyisyys ja miellyttävyys 
Suunniteltu silta on muutakin kuin ylityspaikka: sen laajennetussa 
keskeistilassa voidaan tekijän mukaan järjestää eriluonteisia tapah-
tumia ja aktiviteettia. Polkupyöräilijät on otettu keskeisenä käyttäjä-
ryhmänä huomioon ja mitoituksessa on otettu kaistojen eriyttämis-
vaatimus hyvin osaksi suunnittelutehtävää. Sillan keskiosaan on esi-
tetty parvirakennetta joka mahdollistaisikin kevyen liikenteen sillalle 
aivan uuden tilakokemuksen. 
 
Sillan sopusuhtaisuus ja arkkitehtoninen laatu 
Silta on itsevarman hallittu. Kokonaismuoto on kaunis ja sukkula se-
kä leikkausmuotona että pohjapiirroksena linjakas. Lasikuoren detal-
jiikka ja toimivuus ovat erittäin ratkaisevassa asemassa lopputulok-
sen laadun kannalta. Eittämättä esitetty superrakenne sisältää ris-
kinsä sekä esteettisessä että teknistaloudellisessa mielessä. Aktiivi-
sena taideteoksena sillan visuaalinen ja esteettinen kestävyys ei 
ajan saatossa ole itsestään selvää.  
 
Rakenteellisuus ja rakenteelliset ratkaisut 
Sillan kantava rakenne on jatkuva liittorakenteinen kotelopalkkisilta, 
joka on silloissa paljon käytetty kannatinrakennetyyppi. Kuoren  
teräskaaret ja lasirakenteet muodostava perusrakenteesta irrallisen,  
oman kokonaisuutensa.  
 
Omaleimaisuus, innovatiivisuus ja tuoreus 
Ehdotuksen kokonaisilme on individualistinen. Tässä paikassaan se 
eittämättä olisi omaleimainen ja mieleen jäävä kokonaisuus. Innova-
tiivisuus liittyy sillan ulkokuoren poikkeavaan ilmeeseen ja varmasti 
hienoon yön arkkitehtuuriin mutta suhteessa rakenteisiin ehdotusta 
ei voi pitää täysin kokonaisvaltaisena. 
 
Toiminnallisuus (jalankulku, esteettömyys, muuntojoustavuus) 
Tekijä on ottanut hyvin huomioon eri käyttäjäryhmät ja tuonut jalan-
kulun rinnalle runsaasti muita mahdollisuuksia sillan käyttöön. Uniik-
kina kappaleena suunnitelma ei ole erityisen muuntojoustava, modu-
laarisuutta tai vastaavia yleispäteviä ominaisuuksia ei juurikaan ole.  
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Materiaalien ja valaistuksen oivaltava käyttö  
Materiaalipaletti on sinänsä perinteinen kevyen liikenteen sillan yh-
teydessä: lasi ja teräs määrittelevät sillan ilmeen. Lasikuori antaa 
erinomaiset mahdollisuudet mielenkiintoiselle valaistussuunnittelulle, 
vaikkei sitä tässä olekaan esitetty kuin periaatteellisen kaavion tasol-
la. 
 
Taiteen näyttävyys, soveltuvuus kohteeseen, innovatiivisuus 
Silta itse on tämän ehdotuksen taideteos. Sen muut mahdolliset il-
menemismuodot liittyvät esimerkiksi sen valaisuun tai akustiikkaan, 
jne.  
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La Bamba 
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La Bamba 
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4.3. Ehdotus nimimerkillä Kaleidoscope 
 
Sillan soveltuvuus kehittyvän ratapiha-alueen ympäristöön 
Suunnitelma on kunnianhimoinen ja rohkea puheenvuoro kilpailutar-
jonnassa. Se tuo ratapiha-alueelle uuden elementin jolla on itsenäi-
nen luonne ja ilme. Muotokieli on kiinnostavaa kierteisyydessään ja 
aktiivisuudessaan, toisaalta yhtymäkohdat olemassa oleviin ympäris-
tön elementteihin ovat vähäiset. Ehdotus on vaativa, se vaatii osallis-
tumaan yhteiseen kokemukseen joka on tekijän sanoin ”irti arjesta”. 
Tämä koskee sekä sillan sisäistä että ulkoista olemusta. Ajatellen 
ympäristön vielä tuntematonta tulevaisuuden kehitystä asettaa ehdo-
tettu silta sille reunaehtoja.   
 
Ylityskokemuksen viihtyisyys ja miellyttävyys 
Ehdotuksen läpikulku on seikkailu itsessään. Epäilemättä se joissa-
kin mielentiloissa on erittäin kohottava ja kiehtova elämys mutta toi-
saalta esimerkiksi joka päivä arjessa koettuna ehkä pakottavankin 
vaativa. Kierteinen muoto vie ajatukset joihinkin huvipuistojen laittei-
siin mikä voi herkemmissä ihmisissä tuntua epämiellyttävältä. Erivä-
risten vihreiden lasien kaleidoskooppimainen kinetismi ja väriheijas-
tukset voivat kiehtovuudessaankin alkaa olla jo liioittelua. 
 
Sillan sopusuhtaisuus ja arkkitehtoninen laatu 
Silta on kaksoiskierteisenä muotona taitavasti läpiviety ja se sisältää 
runsaasti laatutekijöitä. Kenties lasiseinän fasetointi on mennyt liian 
pienipiirteiseksi ja hajottaa jo primäärirakenteen komeutta. Sisätilan 
kansirakenteen ajautumine lasiseinään saakka aiheuttaa sillan ja-
kautumisen visuaalisesti kahtia, ylä- ja alaosaan Onnellisempi rat-
kaisu olisi kenties ollut kannen toteuttaminen yksinkertaisena suora-
na rakenteena irti lasiseinämästä. Tällöin myös valaistuksen kulkeu-
tuminen tasaisemmin olisi mahdollistunut. 
 
Rakenteellisuus ja rakenteelliset ratkaisut 
Rakenne on tässä ehdotuksessa olennainen osa sillan arkkitehtonis-
ta ilmaisua. Sillan pääkannattimet ovat kaksoiskierteisiä ja rakenteel-
lisesti hyvin toimivia kaarimaisia rakenteita. Sivukuvassa silta jakau-
tuu kolmeen kaarisiltaa muistuttavaan jänteeseen, joissa ala- ja ylä-
puoleiset kaaret antavat sillalle sen kaupunkikuvallisen näyttävyy-
den. Lasirakenteiden liitokset muodostuvat haasteeksi vaikka erilais-
ten lasielementtien määrä onkin saatu rajattua vain kolmeen erilai-
seen kolmioon.  
 
Omaleimaisuus, innovatiivisuus ja tuoreus 
Suunnitelmassa on kunnianhimoa ja omaleimaisuutta ja sen konsep-
tuaalinen kytkeytyminen kaleidoskooppiin toimii. Ehkä tekijä on seu-
rannut esikuvaansa jo liiankin kirjaimellisesti ja jäänyt paikoin mieli-
kuvan vangiksi.  
 
Toiminnallisuus (jalankulku, esteettömyys, muuntojoustavuus) 
Tekijä on ehdottanut sillan sisätilan laajentumiin istuskelupaikkoja 
mikä on sinänsä sympaattinen ajatus. Tila on kokemuksena vaativa 
ja esteettömyys ei välttämättä toteudu esimerkiksi migreenistä tai ta-
sapaino-ongelmista kärsivien ihmisten kohdalla. Sillan yleismitoitus 
on onnistunutta. 
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Materiaalien ja valaistuksen oivaltava käyttö  
Teräs on keskeinen osa sillan rakenteellista logiikkaa. Siihen liittyvä 
lasiseinäjärjestelmä on teknisesti vaativa mutta toisaalta rationaali ja 
modulaarinen. Yön arkkitehtuurissa värillisten lasien rooli nousee ul-
kohahmossa kun taas päivällä sisätilojen vihreä valo leimaa vahvasti 
läpikulun kokemusta.   
 
Taiteen näyttävyys, soveltuvuus kohteeseen, innovatiivisuus 
Värillisten lasien käyttö ja linkittäminen Itämereen on kaunis ajatus 
mutta assosiaatio tuskin toimii käytännössä. Tässä suunnitelmassa 
taide integroituu olennaiseksi osaksi sillan arkkitehtuuria ja päinvas-
toin. 
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Kaleidoscope 
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Kaleidoscope 
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4.4. Ehdotus nimimerkillä Punoja 
 
Sillan soveltuvuus kehittyvän ratapiha-alueen ympäristöön 
Tekijällä on varsin kunnianhimoinen ote tehtävän ratkaisuun. Silta on 
esitetty jatkuvana, verkkomaisena sukkulana, jonka ristikkäin suun-
tautuvat kehät muodostavat mielenkiintoisen, jatkuvan kokonaisuu-
den. Kaupunkikuvassa esitetty silta toisi ympäristöönsä uuden ja it-
senäisen lisän, jolla on omat lainalaisuutensa riippumattomina naa-
pureistaan. Silta on rohkeasti oma objektinsa.  
 
Ylityskokemuksen viihtyisyys ja miellyttävyys 
Silta muodostaa mielenkiintoisia jatkuvasti muuntuvia tilakokemuk-
sia. Mutkitellessaan lievästi sekä vaaka- että pystysuunnassa, silta 
on tilailmeeltään aktiivinen mutta ei kaikille välttämättä miellyttävä 
kokemus. Tiheä verkkorakenne tekee sillalla etenemisestä kineetti-
sesti rikkaan kokemuksen.  
 
Sillan sopusuhtaisuus ja arkkitehtoninen laatu 
Silta on muotokieleltään hallittu ja kunnianhimoinen mutta jäänyt 
osittain todistusvoimaltaan ohueksi. Keskeistilan tilavolyymi on ehkä 
jo hiukan tarpeettoman suuri tehtävään ja ympäristöön nähden.  
 
Rakenteellisuus ja rakenteelliset ratkaisut 
Ennakkoluuloton rakenneratkaisu, jossa jatkuvasti muuntuva kaksi-
kerroksinen ristikkäin punottu ristikkorakenne on varsin mielenkiin-
toinen lähtökohta. Verkkomainen ulkonäkö on virkistävä poikkeus 
perinteiseen, erivahvuisten viivojen muodostamaan teräsrakentee-
seen verrattuna. Tekijän esittämä ruostumaton teräs on hinnaltaan 
todella kallis ratkaisu, mutta elinkaarikustannukset huomioon ottaen 
voi olla varteenotettava vaihtoehto myös kustannusvertailussa. 
 
Omaleimaisuus, innovatiivisuus ja tuoreus 
Ehdotus on omaleimainen ja tuore. Rakenteen innovatiivisuus ja to-
teutuskelpoisuus on valitettavasti jäänyt puutteellisesti tutkittuna si-
nettiä vaille.  
 
Toiminnallisuus (jalankulku, esteettömyys, muuntojoustavuus) 
Silta on mitoitukseltaan riittävä, keskiosiltaan jopa turhan reilu. Jat-
kuvaan verkkorakenteeseen liittyminen ja sen rei’ittäminen vapaasti 
tarpeiden vaihtuessa voi muodostua ongelmaksi.  
 
Materiaalien ja valaistuksen oivaltava käyttö  
Ruostumaton teräs näin runsaana määränä on valitettavan hinna-
kas, joskin kestävä ratkaisu päämateriaaliksi. Lasiruutujen kiinnitys 
verkon keskiosaan, ristikkäisten rst-lattojen väliin on asennus- ja 
huoltoteknisesti vaativa ratkaisu. Graafisen betonin käyttö portaiden 
yhteydessä on luonteva lisä kokonaisuudessa. 
 
Taiteen näyttävyys, soveltuvuus kohteeseen, innovatiivisuus 
Tässä äänitaidetta on käytetty äänettömyyden aikaansaamiseksi in-
novatiivisella ja yllättävällä tavalla, vastamelutekniikalla.  
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Punoja 
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Punoja 
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4.5. Ehdotus nimimerkillä Crossover   
 
Sillan soveltuvuus kehittyvän ratapiha-alueen ympäristöön 
Ehdotus on ilmeeltään eleetön, minimalistinen veistos jonka materi-
aalipaletti on synkronoitu soveltumaan Logomon teolliseen perintee-
seen ja ratapihamiljöön tekniseen maisemaan. Ulkoiselta ilmeeltään 
niukka, jopa ankara muotokieli perustuu vahvaan konseptiin sillan 
jakamisesta kahteen, leikkausmuodoltaan C-profiiliseen peilautu-
vaan osaan, jotka jakavat myös ylityskokemuksen kahteen eriluon-
teiseen vaiheeseen. Sillan keskiosan sivuttaissiirto ratkaisee taita-
vasti radan vastakkaisten puolten toisistaan poikkeavat liittymäkoh-
dat. Silta istuu paikkaansa jämäkästi ja sitoutuu kaupungin koordi-
naatistoihin varsin hyvin. 
 
Ylityskokemuksen viihtyisyys ja miellyttävyys 
Sillan ylitys on kokemuksena vahva. Kaukomaiseman avaaminen sil-
lan molemmissa päissä vain yhteen suuntaan mahdollistaa erilaiset 
maisemarajaukset ja valaistusolosuhteet osana ylityskokemusta. 
Keskiosan laajennettu julkinen tila voi parhaimmillaan toimia tekijän 
tarkoittamassa merkityksessään sillan toiminnallisena ja tilallisena 
ytimenä. Mielenkiintoisesti muotoillut kaaret ja niiden pronssipinnoite 
luo arjesta poikkeavan tunnelman siltarakenteen kahden U-profiilin 
liittymäkohdassa ja tuo pienellä eleellä uuden muotokielen muutoin 
ankaran suorakaiteiseen geometriaan. Lattian massiivipuupinnoite 
voi luoda akustisesti mielenkiintoisen ja kontrastisen vastaparin be-
tonin ja lasin rinnalle. 
 
Sillan sopusuhtaisuus ja arkkitehtoninen laatu 
Ehdotuksen arkkitehtoninen ote on määrätietoinen ja uskollinen sen 
kaksijakoiselle peruskonseptille. Materiaalivalinnat, lasiseinien im-
materiaali detaljiikka ja betonin kontrastinen rouheus ovat johdon-
mukaisia valintoja perusratkaisun ehdottomuudelle. Silta on omista 
lähtökohdistaan hienosti suunniteltu, hyväsuhteinen ja korkeatasoi-
nen kokonaisuus. Umpinaisten betoniosien massiivinen korkeus on 
johdonmukaista seurausta rakenteellisista ja tilallisista vaatimuksis-
ta. Lähietäisyydeltä umpiosat voivat näyttäytyä ylimassiivisina mutta 
kaukomaisemassa, suhteessa sen suuriin elementteihin niiden rau-
hallinen ja lepäävä olemus on perusteltavissa. 
 
Rakenteellisuus ja rakenteelliset ratkaisut 
Sillan rakenneratkaisu on selkeä ja vahva. Sillan kansirakenne on 
korkea teräsbetoninen palkkirakenne, jossa osalla siltaa poikkileik-
kaus on avoimen, kyljellään olevan U-profiilin ja osa vastaavasti I-
profiilin muotoinen. Kulkutasona oleva betonilattia sijaitsee kotelo-
maisen teräsbetonisen palkkirakenteen päällä. 
 
Omaleimaisuus, innovatiivisuus ja tuoreus 
Peruskonseptin kaksijakoisuus on lähtökohtana omaleimainen ja tä-
hän paikkaan perusteltu ratkaisumalli. Tekijä on suunnitellut pikem-
min tilasarjan kuin perinteisen sillan. Erityisesti keskiosan siirtymä 
sillan puolelta toiselle on luonteeltaan innovatiivinen ja tekijän sanoin 
pikemminkin mentaalinen kuin fyysinen tapahtuma. Ehdotuksessa 
on tuoreutta, se on ajassa kiinni. Esimerkiksi siirtymäkohdan kaare-
vat aukot ovat vahvasti linkittyneitä tämän päivän kansainväliseen 
arkkitehtuurikuvastoon. 
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Toiminnallisuus (jalankulku, esteettömyys, muuntojoustavuus) 
Sillan mitoitus toimii hyvin. Keskiosan laajentuma tarjoaa mahdolli-
suuksia muuhunkin kuin väin läpikulkuun. Se on pienimuotoinen ja 
uusi, tosin läpikuljettava kaupunkitila. Teräsrakenteisten portaiden 
siirto jatkovaiheessa on esitetty uskottavasti. 
 
Materiaalien ja valaistuksen oivaltava käyttö  
Materiaalipaletti on niukka mutta yhteensopiva. Arkkitehtoninen il-
maisu on minimalistista ja pelaa elegantin ja saumattomaksi esitetyn 
lasijulkisivun ja brutalistisen betonipinnan kontrastilla. Puulattia on yl-
lättävä mutta mielenkiintoinen ratkaisu lattiamateriaaliksi. Lauta-
muottisen betonipinnan sijasta oli voinut löytyä vielä innovatiivisem-
pikin tekstuuri ja käsittelytapa.  
 
Taiteen näyttävyys, soveltuvuus kohteeseen, innovatiivisuus 
Ihmisten liikkeisiin reagoiva varjoteatteri ei ole ajatuksena erityisen 
tuore mutta helposti toteutettavana ja immateriaalina sopii tähän 
paikkaan ja tehtävään. Käytännössä ajatus toimii vain pimeällä. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 26 

Crossover 
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Crossover 
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4.6. Ehdotus nimimerkillä Jousi 
 

Sillan soveltuvuus kehittyvän ratapiha-alueen ympäristöön 
Jousi jännittyy ratapiha-alueen yli jäntevänä muotona ja kokonaan 
ripustettuna rakenteena tuntuu uhmaavan painovoimaa. Sillan ilme 
on neutraalin säestävä mutta sillä on sisäistä voimaa joka säteilee 
ympäristöönsä hitaasti avautuen. Rakenteiden yleisilme on teräksen 
ja lasin määrittelemänä kevyt ja läpinäkyvä. Silta ei ota pääroolia 
näytelmässä vaan antaa sen suosiolla ympäristönsä muille jäsenille, 
Logomolle, asemarakennukselle ja ratapihan teknisille rakenteille. 
Tulevaisuuden vielä tuntemattomien kaupunkikuvallisten muutosten 
näkökulmasta ehdotus on neutraali ja sopeutuvainen. Se on taval-
laan avoin kehys muuntuville sisällöille.   
 
Ylityskokemuksen viihtyisyys ja miellyttävyys 
Kaarevana muotona silta tarjoaa jatkuvasti muuntuvan näkymän. Se 
ei paljasta välittömästi päätepistettään vaan johdattaa kävelijän mie-
lenkiintoisen siirtymän läpi. Sillalta avautuvat avoimet maisemat 
nousevat kokemuksen pääosaan. Sisäkaarteen puolella syntyvät 
näkymät muodostuvat kerroksellisesta kokemuksesta: kulkija näkee 
sisätilasta ulkotilaan ja edelleen sisätilaan – kohti määränpäätä. Kä-
velytason yläpuolinen V-muotoinen levykannatin jakaa tilan psykolo-
gisesti kahteen puoliskoon ja johdattaa katseen ylös taivaalle. Lattia-
taso itsessään on riittävän leveä miellyttävään ylityskokemukseen. 
 
Sillan sopusuhtaisuus ja arkkitehtoninen laatu 
Silta on mittasuhteiltaan onnistunut ja jännitteinen. Sen arkkitehtoni-
nen laatu perustuu johdonmukaiseen ja yksinkertaiseen peruskon-
septiin joka on viety pääosin puhdaspiirteisesti läpi. Hissi-/ porras-
tornien liitoskohdat eivät osu tasapoljennolla kaarevaan siltaosuu-
teen joka olisi kokonaisuuden kannalta onnellisempi ratkaisu. Nyt sil-
lan päätyjen jännemitat ovat keskiosaa selkeästi pidemmät, käytäntö 
alistuu teorialle. Sillan kaupunkikuvallisesti näkyvä kolmiomainen 
kannatinpalkki antaa ulkoarkkitehtuurille ja taiteelle hyvät edellytyk-
set mielenkiintoisen lopputuloksen syntymiselle. Erityisesti alaviistos-
ta nähtynä ripustettu rakenne ja näkyvä sillan alapohja antaa dy-
naamisen vaikutelman. 
 
Rakenteellisuus ja rakenteelliset ratkaisut 
Sillan rakenneratkaisu on selkeä ja vahva: silta on ripustettu koko 
matkaltaan yläpuolisilla rakenteilla joihin on integroitu sillan pysty-
suuntainen liikenne. Levykannatin antaa hyvät edellytykset sijoittaa 
sillan tekniikka näkymättömiin. Betonilattia osallistuu osaltaan sillan 
rakenteelliseen jäykistykseen. Lasiseinien teräksien kehärakenne on 
luonteva ratkaisuperiaate, samoin realistisen pieniin osiin jaettu lasi-
seinä, jonka limittyvä leikkausmuoto mahdollistaa luonnollisen tuule-
tuksen sekä sadeveden poistumisen ulospäin. 
 
Omaleimaisuus, innovatiivisuus ja tuoreus 
Silta on ilmeeltään neutraali eikä ensivaikutelma anna erityisen oma-
leimaista kuvaa. Sillan omaleimaiset piirteet nousevat kuitenkin esiin 
pikkuhiljaa. Näennäisesti tavanomaisen pinnan taakse kätkeytyy in-
novatiivisuutta ja rohkeutta. Kaareva muoto yhdistettynä kokonaan 
ripustettuun rakenteeseen on oloissamme tuore ratkaisu. 
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Toiminnallisuus (jalankulku, esteettömyys, muuntojoustavuus) 
Silta on toimiva. Sen perusmitoitus on asiallinen ja mahdollistaa 
myös isojen ryhmien yhtäaikaisen kulun esimerkiksi Logomon tilai-
suuksiin. Sillan hahmo on helppolukuinen mikä edesauttaa orientaa-
tiota. Maantason hissi- ja porrasyhteydet ovat helposti löydettävissä. 
Porraselementtien siirto tulevaisuuden laituritarpeisiin on kohtuulli-
sen helposti toteutettavissa. 
 
Materiaalien ja valaistuksen oivaltava käyttö  
Sillan materiaalit on valittu palvelemaan rakenteellisia ja toiminnalli-
sia tavoitteita ja ovat ilmeeltään yleispäteviä ja helposti huollettavia. 
Arkkitehtoninen ilmaisu ei perustu materiaalisuuteen. Yleispätevä ja 
modulaarinen mitoitus mahdollistaa standardijärjestelmien käytön. 
Esimerkiksi lasiseinäjärjestelmä on löydettävissä markkinoilta sellai-
senaan ja on toimintavarmaksi todettu. 
 
Taiteen näyttävyys, soveltuvuus kohteeseen, innovatiivisuus 
Silta itsessään on ”Tabula Rasa”, se antaa mahdollisuudet esimer-
kiksi näyttävälle yön arkkitehtuurin toteutumiselle. Ehdotettu valotai-
de heijastettuna kannatinpalkin kylkiin on ajatuksena hyvä ja toteut-
tamiskelpoinen. Hyvällä valaistussuunnittelulla voidaan sillan neut-
raalia ilmettä säätää moniin suuntiin. Silta on tältä osin kehityskel-
poinen. 
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Jousi 
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Jousi 
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5. Kilpailun tulos ja jatkotyösuositus 
 

5.1. Kilpailun tulos 

 
Kilpailun tavoitteena oli ohjelman mukaisesti suunnitella kaupunkiku-
vallisesti onnistunut sekä liikenteellisesti toimiva ja turvallinen kevy-
en liikenteen silta. Palkintolautakunnan arvioinnissa on korostunut  
sillan soveltuvuus kehittyvän ratapiha-alueen ympäristöön sekä sil-
lan teknis-taloudellinen toteuttamiskelpoisuus. Jatkosuunnittelussa 
sillan paikkaa voidaan tarvittaessa vähäisessä määrin siirtää itse sil-
taratkaisua muuttamatta. Myös sillan yksityiskohtaisia ratkaisuja on 
jatkosuunnittelussa mahdollista kehittää. 
 
Käytyjen keskustelujen jälkeen palkintolautakunta oli päätöksessään 
kilpailun voittajaehdotuksesta yksimielinen. 
 
1. palkinto kilpailuehdotukselle ”JOUSI” 
 
Logomon siltakilpailun voittajaehdotus Jousi jännittyy ratapiha-
alueen yli ja yhdistää kaupungin eriytyneet puoliskot luontevalla ta-
valla. Ehdotuksen levollinen ilme sopii suurpiirteiseen ympäristöönsä 
ja näennäisen neutraali hahmo perustuu tarkoin punnittuihin ja roh-
keisiin lähtökohtiin. Rakenne on kokonaisuudessaan ripustettu, mikä 
määrittelee sillan ulkoisen ilmeen. Perinteisiä pilareita ei ole. Kaaren 
muotoon jännitetty, kantava ja leikkausmuodoltaan kolmiomainen 
primääripalkki mahdollistaa poikkeuksellisen kevyet, jatkuvat lasisei-
nämät sillan molemmille puolille. Palkin vinot pinnat toimivat yön 
arkkitehtuurissa näkyvänä heijastuspintana muuntuvalle valoteoksel-
le. 
 

Sillan ylityskokemus on kiinnostava: päätynäkymä ei paljasta itseään 
heti vaan hahmottuu vähitellen. Sillalta aukeavat vapaat näkymät 
ympäri ratamaisemaa ja väljästi mitoitettu sillan kulkukansi takaa 
avaran, turvallisen ja elämyksellisen ylityskokemuksen. 
 
Kilpailuehdotus perustuu tehtävän punnittuun analyysiin ja sen tai-
dokkaaseen ratkaisuun kaikilla suunnittelun osa-alueilla. Ehdotus on 
ominaisuuksiltaan kilpailun tasapainoisin. 
 
Kunniamaininta kilpailuehdotukselle ”LA BAMBA” 
 
Kilpailuehdotuksessa La Bamba esitetään kokonaisvaltaisen ja kun-
nianhimoisen kevyenliikenteen ratkaisumallin Turun keskustaan. Pe-
rinteinen ja varmaotteinen kotelopalkkisilta on saanut katteekseen 
rohkean ja ainutkertaisen, geometrisesti vapaamuotoisen lasikuoren, 
joka on itsenäinen ja omaehtoinen taideteos. 
 
1. varasija kilpailuehdotukselle ”SHAKUHACHI” 
 
Kilpailuehdotus Shakuhachi on ilmeeltään siro ja volyymiltään pieni. 
Silta on onnistuttu sovittamaan olemassa olevaan ratapiha- ja teolli-
suusmiljööseen hienovaraisesti ja liikaa meteliä itsestään pitämättä. 
Esitys taiteen toteutuksesta ja eri värilämpötilojen käyttämisestä sil-
lan eri päissä on ajatuksena omaperäinen ja synkronissa julkisivun 
materiaalivaihdoksen kanssa. 
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2. varasija kilpailuehdotukselle ”CROSSOVER” 
 
Kilpailuehdotus Crossover on ilmeeltään eleetön, minimalistinen 
veistos. Sen materiaalipaletti on synkronoitu soveltumaan Logomon 
teolliseen perinteeseen ja ratapihamiljöön tekniseen maisemaan. Sil-
ta istuu paikkaansa jämäkästi ja sitoutuu kaupungin koordinaatistoi-
hin varsin hyvin. Silta on omista lähtökohdistaan hienosti suunniteltu, 
hyväsuhteinen ja korkeatasoinen kokonaisuus.  

 

5.1. Jatkotyösuositus 
 
Palkintolautakunta suosittelee voittaneen ehdotuksen Jousi valitse-
mista jatkosuunnittelun pohjaksi. 
 
Jatkosuunnittelussa tulee tarkastella sillan täsmällistä sijaintia ja liit-
tymistä ratapiha-alueen eri puolilla jatkuviin ja risteäviin väyliin.  Sil-
lan päiden muotoilu on oleellinen asia kulkemisen kannalta. Lisäksi 
tulee kehittää jalankulun luontevaa ohjausta niin sillan kuin liittyvien 
väylienkin osalta. 
 
Lisäksi jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuuksia taideosuu-
den edelleen kehittämiseen ja esimerkiksi näyttävän yön arkkitehtuu-
rin toteuttamiselle. Hyvällä valaistussuunnittelulla voidaan sillan 
neutraalia ilmettä säätää moniin suuntiin. Silta on tältä osin kehitys-
kelpoinen. 
 
Teknisessä jatkosuunnittelussa on syytä tarkastella sillan kannatti-
men sekä pituus- että poikkisuuntaista laakerointia ja pääkannatti-
men kiinnitystä tukirakenteisiin. Myös sillan Ajurinpuoleisen pään si-
jaintia on syytä tarkastaa. Samoin ratkaistavaksi jää miten vaiheen 1 
välituet voidaan muuntaa vaiheen 2 suunnitelmaa vastaaviksi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




