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1. KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 

1.1 Kilpailun tausta 

Valtatiellä 5 Mäntyharjussa olevan Vihantasalmen sillan tekninen käyttöikä on 
loppumassa. Uutta siltaa suunniteltaessa syntyi ajatus, että paikalle voitaisiin 
rakentaa puusilta. Erityisesti Etelä-Savon maakuntaliiton taholta korostettiin, 
että tätä kautta voitaisiin löytää uusia ratkaisuja vaativiin puurakenteisiin ja 
näin lisätä puun käyttöä myös suurissa rakennuskohteissa. Mäntyharjun kun-
nan taholta tuotiin esiin ajatus, että uuden sillan tulisi kuvastaa maakunnan 
ekoluonnetta ja puutuotannon merkitystä. Tämä sopii hyvin myös tielaitoksen 
toimintaan, koska on haluttu kehittää vilkasliikenteisillekin teille sopivia puusil-
toja. Samalla kohde toimii osana tielaitoksen puusiltatutkimusprojektia. 

Näin suurista puusilloista ei Suomessa ole aikaisempaa kokemusta. Suunnit-
telijoiden ja rakentajien parhaiden ideoiden esiin saamiseksi päätettiin järjes-
tää suunnittelukilpailu. 

Projektin päärahoittajaksi saatiin Tekniikan kehittämiskeskus TEKES. Puolet 
sen myöntämästä osuudesta kattoi Euroopan unionin tuki. Kustannuksiin 
osallistuivat lisäksi Etelä-Savon maakuntaliitto ja Kaakkois-Suomen tiepiiri. 

Rahoituksen järjestyttyä hankkeen läpiviemistä varten perustettiin johtoryhmä, 
johon kuuluvat: 

Tiejohtaja Ville Mäkelä, pj. Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Apul.joht. Juhani Vähäaho, vpj. Tielaitos, siltatekniikka 
Ins. Pekka Hämäläinen Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Dipl.ins. Aki Hakala Teknologian kehittämiskeskus 
Tekn.tri Pekka Peura Teknologian kehittämiskeskus 
Dipl.ins. Risto Saukkonen, siht. Tielaitos, siltatekniikka 

1.2 Kilpailun luonne 

Kilpailu järjestettiin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry:n sääntöjen mukai-
sena aatekilpailuna. Järjestäjinä olivat Kaakkois-Suomen tiepiiri, TEKES ja 
Etelä-Savon maakuntaliitto. 

Kilpailu muodoksi valittiin kutsukilpailu. Se järjestettiin kuitenkin aikaisemmista 
kutsukilpailuista poiketen siten, että hankkeen johtoryhmä ensin pyysi lehti-il-
moituksella kilpailusta kiinnostuneita työryhmiä ilmoittautumaan. Työryhmissä 
tuli olla rakennesuunnittelun, arkkitehtuurin ja rakentamisen asiantuntemusta. 
Kiinnostuksensa kilpailuun ilmaisi 31 työryhmää. 

Kun palkintolautakunta oli muodostettu, sille luovutettiin ilmoittautumiset, 
suunnittelutehtävää koskevat asiakirjat sekä pyyntö kilpailun järjestämisestä. 

2 



1.3 Palkintolautakunta 

Palkintolautakuntaan kuului seitsemän jäsentä: 

1) Kaakkois-Suomen tiepiirin kutsumina 
tiejohtaja 	Ville Mäkelä 	Kaakkois-Suomen tiepiiri 
apulaisjohtaja 	Juhani Vähäaho 	Tielaitos, siltatekniikka 
seutusuunn.joht. Pekka Nikkilä 	Etelä-Savon maakuntaliitto 
kunnanjohtaja 	Sakari Nuutinen 	Mäntyharjun kunta 

2) Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n nimeäminä 
professori 	Aarne Jutila 
diplomi-insinööri Matti Savolainen 

3) Suomen Arkkitehtiliitto ry:n (SAFA) nimeämänä 
arkkitehti 	Matti Rautiola 

Palkintolautakunnan puheenjohtajaksi kilpailun järjestäjät nimesivät tiejohtaja 
Ville Mäkelän. 

Palkintolautakunta kutsui sihteerikseen diplomi-insinööri Risto Saukkosen Tie- 
laitoksen siltatekniikka-yksiköstä. 

Palkintolautakunta kutsui asiantuntijakseen puuteollisuutta koskevissa kysy-
myksissä tekniikan tohtori Pekka Peuran, joka edustaa TEKES:iä, asiantunti-
jakseen tie- ja liikenneteknisissä kysymyksissä insinööri Pekka Hämäläisen 
Kaakkois-Suomen tiepiiristä sekä asiantuntijakseen ympäristökysymyksissä 
ylitarkastaja Leena Lusan Etelä-Savon ympäristökeskuksesta. 

1.4 Kilpailun säännöt 

Kilpailu järjestettiin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto Ry:n kilpailusääntöjen 
RIL 145-1981 mukaisesti aatekilpailuna. Palkintolautakunnan laatiman kilpai-
luohjelman hyväksyivät sekä RIL että TEKES. 

1.5 Kilpailuun kutsutut työryhmät 

Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti kilpailuun seuraavat viisi työryhmää il-
moittautuneiden joukosta: 

1) Insinööritoimisto Innostructura. Helsinki 

tekn.tri Matti 011ila, pääsuunnittelijana 
dipl.ins. Kari Lemettinen 
arkkitehti Pekka Manner 
insinööri Aaro Holopainen 
toim.joht. Seppo Nurmi 
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2) Insinööritoimisto Juola ja Rantakokko Ky. Oulu 
(joulukuusta 1996 alkaen Rantakokko & Co Oy) 

Insinööritoimisto Juola ja Rantakokko Ky pääsuunnittelijana 
arkkitehti 	Ilpo Väisänen 
työpäällikkö Matti Simi 
rak.ins, 	Jaakko Huhtamella 

3) Nuvo Innovation Oy. Espoo 

dipl.ins. Risto Mäkipuro pääsuunnittelijana 
dipl.ins. Matti Kivinen 
professori Bengt Lundsten 
arkkitehti Markus Lindroos 
dipl.ins. Sami Rantala 
insinööri Seppo Kanervo 
insinööri Curt Forsman 

4) Insinööritoimisto Pontek. Espoo ja Kuopio 

dipl.ins. Juhani Hyvönen pääsuunnittelijana 
arkkitehti Juhani Välkepinta 
professori Antti Nurmesniemi 
dipLins. Hannu Simula 
dipl.ins. Matti Kairi 
dipl.ins. Tero Nokelainen 

5) SuunnitteluKORTES OY, Oulu 

tekn.lis. Esko Järvenpää pääsuunnittelijana 
dipl.ins. Pekka Pulkkinen 
insinööri Kari Saksio 
tekn.tri Jorma Hartikainen 
arkkitehti Jussi Tervaoja 
dipl.ins. Matti Antikainen 
dipl.ins. Esko Knuutila 

Late-Rakenteet Oy 

1.6 Kilpailuasiakirjatja niitä koskevat kysymykset 

Kilpailuasiakirjoina olivat kilpailuohjelma, RIL:n kilpailusäännöt RIL 145-1 981, 
alustavat siltapaikka-asiakirjat sekä kaksi värivalokuvaa kuvasovituspohjiksi. 

Kilpailijoilla oli oikeus tehdä kilpailuohjelmaa koskevia kysymyksiä 15.11.1996 
mennessä. Kilpailijat esittivät 12 kysymystä, joihin palkintolautakunta vastasi 
22.11.1996. 
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1.7 Kilpailuehdotusten jättö 

Kilpailuaika päättyi 29.1.1997 klo 16.00. Määräaikaan mennessä jätettiin seu-
raavat 11 kilpailuehdotusta: 

Nro Nimimerkki 
1 - Aurinkoinen 
2 - Patriarch 
3 - Vedenalaista elämää 
4 - Pohjan poika 
5 - Honkahimmeli 
6 - Savonjousi 
7 - Trippeli 
8 - Nuottasilta 
9 - Vekkisilta 

10- Kaunis Kaarina 
11 - Puuportti 



2. KILPAILUTEHTÄVÄ 

2.1 Kilpailukohde 

Kilpailun kohteena ollut Vihantasalmen siltapaikka sijaitsee valtatiellä 5 Män-
tyharjun kunnassa n. 45 km Mikkelistä etelään. Tie ylittää Lahnaveden Vihan-
tasalmessa. Parannettavan tien linjaus sijoittuu n. 20 m nykyisestä pohjoi-
seen. Sillan kohdalla tien linjaus on suora ja tasausviivassa on kupera säde 
S = 25000 m. 

Tieosa on maisemakuvaltaan pienipiirteistä ja vaihtelevaa. Sen yleisilmettä 
hallitsevat metsäiset moreeni- ja kalliokumpareet sekä pienet, osin soistuneet 
moreenipainanteet. Maiseman kohokohdaksi muodostuu Vihantasalmelta 
avautuva järvimaisema siltoineen. Vihantasalmelta Mikkeliin päin maiseman 
rytmi muuttuu rauhallisemmaksi korkeuserojen kasvaessa ja kumparetiheyden 
ha rvetessa. 

Nykyisestä siltapaikasta huoltamoineen ja leirintäalueineen on muodostunut 
suosittu pysähtymis- ja virkistymispaikka matkailijoille. Paikan maamerkkinä 
on laajalti tunnettu Vihantasalmen silta. Sitä on pidetty ulkonäöltään onnistu-
neena. Sen pääkannattimina oleva teräksinen kaari sopeutuu hyvin ympäröl-
vään järvi- ja kumparemaisemaan. 

Nykyinen silta ei kuitenkaan vastaa enää tielle asetettavia liikenneteknisiä 
vaatimuksia. Sillan kantavuus ei ole niin ikään riittävä päätieverkon liikenteelle 
ja tutkimusten mukaan sen rakenteiden käyttöikää on jäljellä enää vain muu-
tamia vuosia. Silta on valmistunut 1959. Sen jännemitat ovat 20+70+20 m ja 
hyödyllinen leveys 7,5 m. Silta puretaan uuden sillan valmistuttua. 

Tien keskimääräinen vuorokausiliikenne 3800 ajoneuvoa, josta raskaiden ajo-
neuvojen osuus on 10%. Kevyttä liikennettä on vähäisessä määrin, pääosin 
kesämökkiläisiä ja viereisen lomakylän asukkaita kesäisin. 

Perustamisolosuhteet siltapaikalla ovat verrattain hyvät. Silta voidaan perus-
taa maanvaraisesti. 

Uuden sillan kohdalla vesiuoman syvyys vaihtelee 2,2 ja 4,3 metrin välillä. Uit-
to Lahnavedessä on loppunut. Vesistössä on pienveneliikennettä. 

2.2 Kilpailun tavoite 

Kilpailuohjelmassa määriteltiin kilpailun tavoite ja arvosteluperusteet seuraa-
vasti: 

Kilpailun tavoitteena on löytää Vihantasalmeen valtatien liikentee-
seen sopiva siltaratkaisu, jossa käytetään puurakenteita tavalla, joka 
on omiaan ilmentämään alueen luonnetta puumateriaalin lähteenä ja 
jalostajana, korostamaan alueen ekoimagoa ja joka ottaa siltapaikan 



maisemalliset ominaisuudet taitavasti huomioon. Kilpailussa anne-
taan arvoa sellaiselle puun innovatiiviselle käytölle, joka mandollistaa 
suurten puusiltojen rakentamisen vilkasliikenteisille teille. 

Kunkin työryhmän tulee jättää vähintään kaksi ehdotusta. Ehdote-
tuissa siltaratkaisuissa on käytettävä puurakenteita pääkannattimien 
oleellisena osana. Kansirakenne voi olla muutakin materiaalia kuin 
puuta, esimerkiksi betonia. 

Ehdotuksissa esitettävien siltojen tulee olla kestäviä, toteuttamiskel-
poisia, teknisesti luotettavia ja ylläpitokustannuksiltaan kohtuullisia. 

Nykyisen tielinjan alta vapautuvan pengeralueen suunnittelu kuuluu 
tehtävään, samoin ideointi siitä, miten alueen luonnetta puumateriaa-
lin lähteenä ilmennetään. 

2.3 Tekniset vaatimukset 

Kilpailuohjelmassa asetettiin siltaehdotukselle mm. seuraavat vaatimukset: 

- siltaehdotuksen tuli täyttää tielaitoksen maatiesilloille asettamat 
vaatimukset 

- hyödylliseksi leveydeksi oli määrätty 11 .75 m, josta toisen piennar-
kaistan leveyden tuli olla 2,25 m, toisen ollessa 1,50 m 

- sillan vapaan kulkukorkeuden tuli olla 7,0 m, koska tiejakso kuuluu 
ylikorkeille kuljetuksille varattuun tieverkoston osaan 

- sillan vesiaukon kokonaisleveyden tuli olla vähintään 100 m MW:n 
tasossa 

- sillan pääaukon leveyden tuli olla vähintään 30 m ja kansiraken-
teen alareunan vähintään tasossa +84,58 (N60). 
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3. KILPAILUTÖIDEN ARVOSTELU 

3.1 Yleisarvostelu 

Kilpailijat olivat perehtyneet tehtävään perusteellisesti. Useimmat ratkaisut oli-
vat pitkälle harkittuja ja toteuttamiskelpoisia. Tuomaristo katsoi, että kaikki eh-
dotukset täyttivät riittävän hyvin kilpailussa asetetut vaatimukset. 

Kilpailutehtävä oli varsin vaikea. Siinä ei voitu suoraan soveltaa tuttua tekniik-
kaa, sillä tähänastiset puusiltojen käyttöalueen rajat ylitettiin monissa kohdin: 
valtatien liikennemäärä on suuri, samoin vaadittu sillan leveys ja jännemitta. 
Lisäksi oli otettava huomioon ylikorkeiden kuljetusten kulkumandollisuus. Ta-
sausviivan asemasta johtuen alapuolisten rakenteiden käyttöön ei ollut juuri 
mandollisuuksia. 

Kilpailuehdotuksiin sisältyi myös uusia innovatiivisia teknisiä ratkaisuja, ku-
ten kilpailuohjelmassa oli asetettukin yhdeksi tavoitteista. Toisaalta monet kil-
pailijat olivat tukeutuneet varsin tavanomaisiin ratkaisuihin. Yli puolet esitetyis-
tä siltaehdotuksista oli sellaisia, joiden pääkannattimena oli kaarirakenne. Tä-
hän oli päädytty ilmeisesti siksi, että nykyinen silta on tyypiltään kaarisilta. 

Myös ympäristön suunnittelun osalta kilpailuehdotukset täyttivät yleisesti ot-
taen kilpailun tavoitteet. Ehdotuksissa oli puuta käytetty monipuolisella tavalla 
ja esitetty ratkaisuja, jotka toivat esille puun ominaista ilmettä siltarakenteissa 
ja ympäristössä. Muutamissa kilpailuehdotuksissa ei oltu kuitenkaan riittävästi 
paneuduttu sillan ja sen lähiympäristön esteeftiseen suunnitteluun. 

Kilpailutöiden liikennetekninen toteutus oli pääosin kilpailuohjelman mukai-
nen. Sillalta vaadittu vapaa kulkukorkeus oli kaikissa vaihtoehdoissa vaati-
musten mukainen. Kandessa ehdotuksessa oli poikettu kilpailuohjelmassa 
vaaditusta hyötyleveydestä, mutta niiden katsottiin kuitenkin täyttävän liiken-
teelliset vaatimukset riittävän hyvin. Tievalaistusta ei ollut kilpailuohjelmassa 
esitetty. Yhteen ehdotukseen se oli silti suunniteltu. Samoin yhdessä ehdotuk-
sessa oli kevyen liikenteen väylä erotettu erilliseksi muusta ajoradasta poike-
ten kilpailuohjelmasta. Samaa ratkaisua voitaisiin luonnollisesti niin haluttaes-
sa käyttää muissakin vaihtoehdoissa. 

Siltojen pituudet poikkesivat toisistaan melkoisesti, ne vaihtelivat 116 m:stä 
225 m:iin. Kaikkien ehdotusten silta-aukot täyttivät sekä vesiliikenteen että ve-
den virtauksen asettamat vähimmäisvaatimukset. Useissa ratkaisuissa penger 
oli haluttu säilyttää varsin pitkänä ja hyödynnetty se virkistys- ja matkailukäyt-
töön. Pisimmät siltaratkaisut olivat luonnollisesti kalliimpia kuin lyhyet. Tätä ei 
kuitenkaan pidetty ratkaisevan tärkeänä arvostelussa, koska useimpien ehdo-
tusten osalta on vielä lopullisessa suunnittelussa mandollisuus vaikuttaa sil-
lan pituuteen. Sinänsä kaikkia kilpailussa esitettyjä siltapituuksia voidaan pitää 
perusteltu ina. 



Perustamisen osalta ei ehdotuksissa ollut mainittava eroja. Perustamisolo-
suhteet olivat helpot. Lähes kaikki olivat päätyneet maavaraiseen anturape-
rustukseen. Vain kanden ehdotuksen päätytuet oli perustettu paalujen varaan. 
Useissa ehdotuksissa perustukset olivat jääneet vähemmälle huomiolle, eikä 
niitä oltu kehitetty kovinkaan pitkälle teknisesti eikä esteettisesti. Neljässä eh-
dotuksessa välituet olivat seinämäisiä. Muut olivat päätyneet erillisiin välitu-
kun. Kolmessa vaihtoehdossa tuet oli verhoitu kivellä. Yhdessä ehdotuksessa 
oli esitetty välituet valettavaksi ruostumattoman teräsvaipan sisään. Muuta-
massa ehdotuksessa välitukien massiivisuutta oli pienennetty tekemällä ne 
yläosaltaan avoimeksi. 

Päällysrakenteen staattisena systeeminä oli kuudessa ehdotuksessa käytet-
ty puukaarta. Viidessä näistä oli vetotankona kansilaatta tai erillinen terästan-
ko. Kaksi ehdotusta oli tyypiltään riippuansaita. Ristikkosiltoja, palkkisiltoja ja 
riippusiltoja oli kutakin yksi. 

Kaarisiltojen jännemitat vaihtelivat 40.0 ja 71,5 m:n välillä. Useimmat kaaret 
olivat niin pitkiä, että ne olisi valmistettava useasta osasta. Yhdessä ehdotuk-
sessa puukaaret oli saatu lyhemmiksi tekemällä kaaren kantaosa betonista. 
Tällöin lyhyimpien jänteiden puukaariosat oli ajateltu tehtävän yhtenä kokonai-
suutena. Pisimpien puukaarien toteutus olisi teknisesti varsin vaikeata, koska 
kaaret ovat massiivisia ja tarvittavien liitosten tekeminen on hankala ratkaista. 
Kaaret oli koottu useammasta rinnakkaisesta liimapuukaaresta, jotka eri eh-
dotuksissa liitetään toisiinsa joko liimaten tai mekaanisin liittimin. 

Kaaren kantoihin syntyvät puristusvoimat ja momentit ovat suuria ja sen takia 
kiinnitysdetaljit näissä kohdissa ovat teknisesti ongelmallisia. Monissa ehdo-
tuksissa näiden kiinnityskohtien suunnitteluun ei ollut riittävästi paneuduttu. 

Riipputangot olivat kolmessa ehdotuksessa normaalin Langer-palkkisillan ta-
paan yksittäisiä pystysuoria terästankoja ja kolmessa ne olivat ristikkäin vä-
rähtelyjen pienentämiseksi. 

Ansasrakenteet oli tehty suorista liimapuupalkeista. Vetotankona oli joko te-
rästanko tai rasvapunosjänne. Toisessa näistä ehdotuksista oli ripustustangot 
oli sijoitettu säteettäisesti lakipisteestä, toisessa taas perinteisen riippuansas-
sillan mukaisesti pystysuoraan. Ansasrakenne sopii puusillalle hyvin, koska se 
on toiminnaltaan selkeä. Ansaassa tarvittavien suorien puupalkkien kuljettami-
nen on helpompaa kuin vastaavien kaarevien elementtien. Suorat palkit voi-
daan valmistaa myös kreosoottikyllästettyinä, kun taas kaarevat palkit on 
mandollista tehdä vain suolakyllästetystä puusta. 

Puinen jatkuva ristikkorakenne oli pääkan nattimena yhdessä ehdotuksessa. 
Tukien kohdilla oli kuitenkin tarvittu terässauvoja, koska diagonaalisauvojen 
voimat kasvavat sillä kohtaa suuriksi. Ristikoiden valmistuksessa tarvittava lii-
tostekniikka on kehitetty pitkälle Sveitsissä ja Norjassa, jossa tällaisia isoja ra-
kenteita on käytetty halleissa ja siltakohteissa. 

L 
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Palkkisiltatyyppiä edusti yksi ehdotus. Pääkannattimina olivat liimapuupalkit, 
jotka oli kallistettu 450  kulmassa niin, että vierekkäisten palkkien ylä- ja alareu-
nat oli yhdistetty toisiinsa. Puupalkit toimivat liittorakenteisina betonikannen 
kanssa. Tukien kohdilla oli pääkannattimien muotoisia vinotukia lyhentämässä 
jännemittaa. Ulkonäkö muodostuu pakostakin varsin massiiviseksi. 

Ehdotusten joukossa oli myös riippusilta, jossa pylonit ja jäykistyspalkki olivat 
puuta. Jännemitaltaan tämä oli luonnollisesti pisin, 135 m. Pylonit oli koottu 
neljästä ellipsipoikkileikkausellisesta pilarista. Riippuköysiä ei ollut kiinnitetty 
satulaan vaan ne pääsivät liukumaan sen yli. Riippuköysistä lähtevät kannen 
kannatinköydet oli viety riippuköyden yli. Tällaista ratkaisua riippusillassa ei 
tiettävästi ole ennen käytetty. Ratkaisu on kokonaisuudessaan varsin erikoi-
nen raskaan ajoneuvoliikenteen sillaksi. 

Kansirakenteena oli kandeksassa ehdotuksessa käytetty teräsbetonia. Yleen-
sä se muodosti liittorakenteen puun tai teräksen kanssa. Mielenkiintoinen ja 
kokonaan uudentyyppinen ratkaisu oli sellainen, jossa kansirakenne oli ajatel-
tu tehtäväksi pu u-kevytbetoni-liittolaattana. Yhdessä ehdotuksessa kansilaatta 
oli ajateltu toteutettavaksi ortotrooppisena teräsrakenteena. Eräässä suunni-
telmassa kansi oli puolestaan esitetty tehtäväksi poikittain jännitetyistä liima-
puuelementeistä. Kaikissa tapauksissa oli ajorata kuitenkin päällystetty asfal-
tilla. 

Ajoradan pituussuuntaisina kannattimina oli liimapuupakkeja. Joissakin tapa-
uksissa ne oli jäykistetty tartunnattomilla jänteillä. Päällysrakenteen poikkikan-
nattimina oli käytetty paitsi puisia liimapuupatkkeja, myös teräspalkkeja- ja ris-
tikoita. Ajoradan leveydestä johtuen poikkikannattimista tulee pitkiä. Tällöin lii-
mapuuta käytettäessä liitosdetaljit muodostuivat teknisesti vaikeiksi. Tämän 
takia monessa ehdotuksessa oli päädytty teräksisten poikkipalkkien käyttöön. 

Puunsuojaus oli yleensä hoidettu pelkästään sillä, että rakenteet oli tehty pai-
nekyl lästetystä puusta. Kandessa tapauksessa oli esitetty mäntyöljykyllästystä 
ja pinnoittamista VTT:n kestopinnoitteella. Tällaisen pinnoitteen kehittely on 
vielä kesken. Lisäksi oli käytetty rakenteellista puunsuojausta. 

Useiden ehdotusten liitosdetaljeissa oli kunnossapidon kannalta vaikeita koh-
tia. 

Ulkonäältään kilpailuehdotukset poikkesivat laadullisesti varsin paljon toisis-
taan. Yläpuolisia rakenteita käytettäessä oli useassa tapauksessa saatu puu 
näkyväksi elementiksi. Toisaalta jotkut kaarisillat olivat lähes samalaisia kuin 
nykyinen Langer-palkkisilta. Materiaalin tunnistettavuus ei ole selvä - tiellä liik-
kuva ei välttämättä edes tietäisi, että kaaret ovat puuta. Yleensä ulkonäköön 
oli pyritty panostamaan ja oli etsitty hyvinkin omaleimaisia ratkaisuja. Muotoi-
lultaan jotkin ehdotuksista olivat tavanomaisia eivätkä erityisesti puun käyttöä 
esiintuovia. Joissakin ehdotuksissa oli toisaalta leimaa antavana se, että oli 
pyritty löytämään omaleimaisuutta ja muotoilullisesti erikoista toiminnallisuu-
den ja taloudellisuuden kustannuksella. 

0 
0 
0 
0 
0 
. 

0 
0 
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0 
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Parhaimmissa ehdotuksissa oli kuitenkin pystytty yhdistämään perinteistä 
puusiltatekniikkaa nykyaikaisiksi rakenteiksi, joissa myös puun parhaat omi-
naisuudet oli voitu hyödyntää. 

Ympäristöllisesti siltapaikka on varsin vaativa. Maisema on luonteeltaan pie-
nipiirteinen ja kumpuileva. Siinä vaihtelevat tiheät metsäsaarekkeet sekä ve-
sistömaisemat. 

Ympäristö ja sen mittakaava oli jäänyt joissakin ehdotuksissa toissijaiseksi. 
Parhaimmat ehdotukset sopivat luontevasti Vihantasalmen maisemaan ja to-
teutuessaan muodostaisivat porttimaisen kohokohdan tiellä liikkujalle siirryttä-
essä eteläsavolaiseen ympäristöön. Vesistöstä katsottuna oli ehdotuksissa 
onnistuttu yleensä paremmin löytämään tasapainoinen, maisemaan sopeutu-
va ratkaisu. 

Sillan lähiympäristön ideoinnissa oli suuria tasoeroja. Kilpailussa oli tarkoituk-
sena hyödyntää vanhoja penkereitä siltapaikan kokonaisuuden suunnittelus-
sa. Ympäristösuunnitelmissa olikin esitetty mielenkiintoisia ehdotuksia penke-
reiden muotoilemiseksi sekä ideoita virkistyskäyttöön tarvittavista rakennel-
mista. Toisaalta monet suunnitelmat olivat tässä suhteessa varsin luonnos-
maisia ja kiireessä tehdyn tuntuisia. 

Kustannusarviot vaihtelivat melkoisesti eri kilpailuehdotuksissa. Kalleimman 
kustannusarvioksi oli esitetty 21 mmk ja halvimman 11,4 mmk. Sillan hinta 
riippui luonnollisesti ennen kaikkea sen pituudesta ja valitusta siltatyypistä. 
Ehdotuksista palkkisilta oli halvin ja riippusitta kallein. Kokonaiskustannusarvi-
ot on laskettu kilpailuohjelman mukaisesti paatuvälille plv 2750 - 3050. Ehdo-
tuksissa esitettyjä kustannusarvioita voidaan kuitenkin pitää lähinnä suuntaa-
antavina, koska puurakenteiden ja niiden liitososien yksikköhinta-arviot poik-
kesivat varsin paljon toisistaan. Monissa ehdotuksissa oli työn osuus ja liitos-
ten yksikköhinnat arvioitu liian pieniksi. 

3.2 Ehdotuskohtaiset arvostelut 

Seuraavassa on kustakin kilpailuehdotuksesta lyhyt selostus sekä palkintolau-
takunnan arvostelu. Kustannusarvio on kilpailijan tekemä. Lisäksi esitetään 
kuvasovitus ja alustava yleispiirustus. 
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1 - Aurinkoinen 

Tekijä: 	Työryhmä SuunnitteluKORTES Oy 

Siltatyyppi: 	pääjänne 	Langer-palkkisilta 
sivujänteet 	liittorakenteisia jatkuvia liimapuupalkkisiltoja 

Kustannusarvio: 12,6 mmk 

Jännemitat: 	17,5 + 17,5 + 60 + 17,5 + 17,5 = 130 m 

Hyötyleveys: 	11,75 m 	 Pinta-ala 1528 m2  

Kansirakenne: - asfalttipäällysteinen teräsbetonilaatta, korkeat reunapalkit 
- pääjänteessä laatan kannattimina poikittaiset liittorakenteiset 

liimapuupalkit 
- sivujänteissä laatan kannattimina pituussuuntaiset jatkuvat, liittora-

kenteiset liimapuupalkit, joiden kapasiteettejä parannettu tartunnat-
tomilla jänneteräksillä; välituen kohdalla on poikittainen teräsbetoni 
palkki, johon puupalkit on kiinnitetty jäykästi. 

Puunsuojaus: 	suolakyllästys 
lakkaus, sateelle ja säälle alttiissa osissa kolmeen kertaan 

Muuta: 	Sivujänteiden leikkauskapasiteettia on parannettu tartunnattomilla 
jänteillä; maatuilla on huoltokammiot, joista jänteet voidaan jälkijännit-
tää tai vaihtaa. 

Sillan pohjoispäähän vetonaulaksi on tehty jaloittelualue, jossa on 
vanhoja hirsirakennuksia, 'Mäntyharjulainen pihapiiri'. 

Silta muistuttaa ulkonäöltään varsin paljon nykyistä Vihantasalmen siltaa. Ve-
siaukko on n. 20 m leveämpi ja kaari on hieman lyhyempi kuin olemassa ole-
vassa sillassa. Sillassa on käytetty tunnettua ja koettua tekniikkaa. Kaariosa 
on vastaavanlainen kuin muutamissa uusissa kevytliikenteen silloissa, paitsi 
että ripustustangot on sijoitettu kulkemaan ristikkäin värähtelyjen pienentämi-
seksi. Kaariosan kansilaatta on tehty teräsbetonista, mikä on varmasti luotet-
tava ratkaisu. 

Sillan reunajänteet ovat liittorakenteisia laattapalkkeja, joissa pääkannattimina 
toimivat liittorakenteiset puupalkit. Näiden reunajänteiden suunnittelussa on 
mielenkiintoisia ja uusia yksityiskohtia, esimerkiksi leikkauskestävyyttä on pa-
rannettu käyttämällä tartunnattomia jänneteräksiä. 
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Rakennetta ja sen toteuttamista on tutkittu luotettavasti. Reunajänteiden osal-
ta ei kuitenkaan ole esitetty alustavia laskelmia. Kokonaisuudessaan ratkaisu 
vaikuttaa rakenteellisesti perusteellisesti harkitulta ja toteuttamiskelpoiselta. 
Se on tyypiltään myös sellainen, että sitä voidaan soveltaa periaateratkaisul-
taan samanlaisena useilla siltapaikoilla. 

Esitettyä ratkaisua ei voida pitää esteettisesti uutta luovana ja puun käytölle 
tunnusomaisena. Sillan kokonaisilme on ulkonäöllisesti neutraali ja mittakaa-
valtaan sopusuhtainen ympäristössään. Välitukien sijoitus kannen ulkopuo-
lelle saattaa tehdä sillasta sivusta päin katsottuna kömpelön näköisen. Sinän-
sä tämä ratkaisu on teknisesti hyvin perusteltavissa. Sillan käyttäjän kannalta 
näkymät sekä tiellä että vesillä liikkujan kannalta ovat tavanomaiset. Ympäris-
tösuunnitelmassa esitettyä Mäntyharjulaista pihapiiriä pidettiin hieman keino-
tekoisena. Muilta osin siinä on esitetty toteuttamiskelpoisia ajatuksia. 
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2 - Patriarch 
O' 

Tekijä: 	Insinööritoimisto Ranakokko&-CGGy 

Siltatyyppi: 	pääjänne 	Langer-palkkisilta 
sivujänteet 	kaaresta ripustettuja vinoköysisiltoja 

Kustannusarvio: 15,6 mmk 

Jännemitat: 	37 + 66 + 37 = 140 m 

Hyötyleveys: 	11,75 m 	 Pinta-ala 1645 m 2  

Kansirakenne: ortotrooppinen teräskansi 
- pintalevyinä käsittelemätön Cor-Ten-teräs 
- pintalevyjen väli täytetty putkilla D400 ja D=100 sekä 

mandollisesti polyuretaani-injektoinnilla 

Puunsuojaus: 	painekyllästys, sively kuumalla tervalla 

Muuta: 	Kaaret nojaavat toisiinsa; kannella on törmäysjohteet, joilla estetään 
korkeiden ajoneuvojen ajo kaariin kiinni. 

Kaarien vetovoimat siirretään täytebetonin avulla kansilaatalle. 

Mikkelin puolella on bussipysäkille alikulkukäytävä, johon on 
mandutettu myös kapea kanava. 

Ehdotuksen tekijät ovat suunnittelussaan painottaneet sillan ulkonäköä ja ym-
päristötekijöitä eikä niinkään kustannusten minimointia ja teknisten ratkaisujen 
puhdaspiirteisyyttä. 

Pääjänne on varsin pitkä ottaen huomioon, että pääkannattimena on puukaa-
ri. Siksi kansirakenne on kuormitusten pienentämiseksi tehty mandollisimman 
kevytrakenteisena ortotrooppisena teräslaattana. Rakenteellisesti silta on var -
sin erikoinen. Siinä on yhdistetty kaarisillan ja vinoköysisillan toimintaperiaat-
teita. Tällaiseen rakennemalliin sisältyy paljon ongelmia, joita tässä kilpailu- 
työssä ei ole voitu vielä riittävästi selvittää. Se on rakenteena todennäköisesti 
melkoisen epätaloudellinen. Sinänsä tämä ratkaisu on myös rakenteena hyvin 
luova ja erikoinen. Teräksinen kansirakenne poikkeaa tavallisesta ortotroop-
pisesta teräskannesta oleellisesti. Se on kuitenkin teknisesti vaikea toteuttaa. 
Myös sen pitkäaikaiskestävyys voi olla kyseenalainen. Kunnossapidon esim. 
uusintamaalausten kannalta rakenne on varsin vaikea. Kokemuksesta tiede-
tään, että tällainen teräskansi on Suomen ilmasto-olosuhteissa tiettyinä aikoi- 
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na hyvin liukas ja arvaamaton. Siihen saattaa syntyä ns. mustaa jäätä, joka 
voi yllättää sekä kunnossapitäjän että tiellä liikkujan etenkin keväisin ja syk-
syisin. 

Monia teknisiä yksityiskohtia on tutkittu kiitettävän paljon. Näiden detaljien 
osalta huomio kiinnittyy monessa kohdassa siihen että niiden kunnossapito, 
esim uusintamaalaus on hyvin vaikeata ja kallista. 

Kustannusarviossa on sekä teräs- että puuosat selvästi alihinnoiteltu. Esitetty 
ortotrooppinen teräskansi on kallis ratkaisu toteuttaa. 

Esteettisesti suunnitelma on uutta luova. Detaljiikka on hyvin tutkittua ja es-
teettisesti vakuuttavaa. Sillan sekä alitus että ylitys ovat vaikuttavia kokemuk-
sia. Korkeana rakenteena kaari näkyy selvästi jo kaukaa ja tuo hyvin esiin 
puun käyttöä kantavana rakenteena. Kokonaisuus on harmoninen, omaleimai-
nen ja ilmeeltään voimakas, toisaalta liiaksikin maisemaa dominoiva ja peittä-
vä. Tämä varmastikin toisi uutta omaleimaisuutta paikalle. Toisaalta joku voi 
pitää ehdotusta liiankin maisemaa dominoivana ja peittävänä. 

Ympäristösuunnitelma on huolella tehty ja yksi kilpailun parhaita. Tosin se oli-
si myös varsin kallis toteuttaa. Siinä on pystytty tuomaan puuta näyttävästi 
esille myös itse sillan ulkopuolella. 

Suunnitelma on sovitettu juuri tähän ympäristöön eikä se ole kovin helposti 
sovellettavissa muille siltapaikoille. 

Kokonaisuutena tämä ehdotus on hyvin mielenkiintoinen. Sen parhaat puolet 
ovat estetiikassa ja ympäristösuunnittelussa. Ratkaisussa on kuitenkin paljon 
teknisiä ongelmia ja puutteita, lisäksi se on toteutukseltaan kallis. Siksi tämä 
ehdotus ei sijoittunut aivan kilpailun kärkisijoille. 
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3 - Vedenalaista elämää 
Kunniamaininta 

Siltatyyppi: 	jatkuva puinen ristikkosilta 

Kustannusarvio: 12,4 mmk 

Jännemitat: 	32 + 52 + 32 = 116 m 

Hyötyleveys 	11,75 m 	 Pinta-ala 1363 m 2  

Kansirakenne 	asfalftipäällysteinen teräsbetonilaatta, joka on tuettu poikit- 
taisiin teräspalkkeihin 

Puunsuojaus - suolakyllästys 
- ylä- ja alapaarteet suojataan sadetta ja roiskevesiä vastaan 

sinkityllä pellillä 
- pintakäsittely tervan, pellavaöljyn ja pigmentin sekoituksella 

Muuta: 	Ristikon välituilta nousevat diagonaalisauvat ovat teräsputkea. Ne 
ovat samalla tuulikehän osina. 

Betoniset siivekkeet toimivat sillan päissä törmäyssuojina. 
Silta on osittain katettu. 

Vanhalle tiepenkereelle on ajateltu järjestettäväksi ulkonäyttely, ai-
heena suomalainen puuvene. 

Ehdotus on rakenteellisesti tyypiltään kilpailun ainoa ristikkosilta. Tällaisia pui-
sia ristikkosiltoja ei Suomessa aikaisemmin ole rakennettu. Se perustuu teknii-
kaltaan Sveitsissä ja Norjassa kehitettyyn ristikkotyyppiin. Norjassa on yksi 
vastaava silta rakennettu. Tällä rakennetyypillä päästään pitkiin jännemiifoi-
hin, mutta se vaatii uudentyyppisen sauvojen liitostekniikan käyttöönottamista. 

Kansirakenne on ehdotuksessa esitetty tehtäväksi kokonaan betoni- ja teräs-
rakenteena. Ristikon päissä on maatuilla suuret betoniset seinämät, joiden 
tarkoituksena on suojata ristikon sauvoja törmäykseltä sillan päissä. 

Ylläpidon kannalta lukuisat liitoskohdat ovat vaikeita. Sauvojen nurkkiin kertyy 
suolaista hiekkaa ja likaa. Niiden puhdistaminen on työlästä ja kallista. Kor-
roosion kannalta näistä kohdista tulisi sen takia ongelmallisia. 
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Silta edustaa ulkonäöltään Suomessa ennen näkemätöntä postmodernismista 
ponnistavaa kuvallista arkkitehtuuria, jonka kerronnallisuus on mielenpainu-
vaa, mutta ajan mittaan kuluvaa. Tulos olisi ollut parempi ilman kalasymboliik-
kaa. Tällaisenaan siltaa ei ole mandollista sijoittaa muille siltapaikoille, mutta 
ristikkorakenne sinänsä on käyttökelpoinen ratkaisu monissakin siltakohteis-
sa. 

Hyvänä puolena tässä ehdotuksessa on puun runsas näkyvä käyttö. Siinä esi-
tetyllä ristikkotyyppisellä kannattimella saattaisi olla käyttöä muissakin kuin sil-
takohteissa. 
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4 - Pohjan poika 

Kunniamaininta 

Siltatyyppi: 	kolmiaukkoinen riippuansassilta 

Kustannusarvio: 15,2 mmk 

Jännemitat: 	35 + 70 + 35 = 140 m 

Hyötyleveys: 	11,00 + 2,5 m 	 Pinta-ala 1890 m 2  

Kansirakenne: - asfalttipäällyste 
- kevytbetonilaatta, liittorakenteena alla olevan puulaatan kanssa 
- kertopuulaatta poikittaissuunnassa 
- kaksi ristikkäista kerrosta lappeellaan olevia liimapuupalkkeja 
- alimpana kertopuulaatta poikittaissuunnassa 
- em. kerrokset sidotaan vinoilla vaarnoilla, jotka juotetaan betonilla 
- kevyen liikenteen väylällä on kevyempi kansi 

Puunsuojaus: - suola- tai kreosoottikyllästys; kannen yläpuoliset osat mieluiten 
suolakyllästettyjä ja kuumalla tervalla siveltyjä, jotta kreosootin 
tippumiselta vältytään 

- alapaarteet ovat sateelta suojassa kansilaatan alla 

Muuta: 	Ansaiden liimapuukannattimien lujuusluokka on L50. 

Ehdotus on rakenteena innovatiivinen. Toisaalta sen perusideana on perintei-
nen puuansassilta. Samalla se poikkeaa totutusta vanhasta puuansaasta si-
ten, että ajorata on kannatettu käyttäen teräksisiä kaksoisriipputankoja, jotka 
kaikki on ripustettu ansaan lakipisteestä. 

Keskimmäinen jänne on kasvatettu pitkäksi (70 m). Kansirakenteesta on tä-
män takia jouduttu tekemään mandollisimman kevyt. Se on ratkaistu todella 
mielenkiintoisena rakenteena, jossa puukerrokset toimivat liittorakenteena 
ohuen betoni- tai kevytbetonilaatan kanssa. Tähän ratkaisuun sisältyy kuiten-
kin paljon teknisiä ongelmia. Esim, kun betonikanteen syntyy aina halkeamia 
ja vesi pääsisi tunkeutumaan sen läpi liimapuukerroksiin, syntyy tästä veden 
jäätyessä ongelmia. Myös kannen väsymiskestävyys liikennerasituksien alla 
on hyvin kyseenalainen. Esitetty ratkaisu tuskin on käyttökelpoinen valtatiesil-
lassa. 

Ehdotuksessa on 2,5 m leveä kevyen liikenteen väylä sijoitettu sillan pääkan-
nattimien ulkopuolelle. Näiltä osin ehdotus ei ole kilpailuohjelman mukainen, 



mutta se luonnollisesti lisäisi kevytliikenteen turvallisuutta. Tällaisen erillisen 
väylän talvikunnossapito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. 

Pääkannattimien ansaissa käytetty puun lujuusluokka L 50 on niin korkea ja 
harvoin käytetty, ettei sitä juuri ole kohtuukustannuksin saatavissa. 

Esteettisesti ratkaisu on Vihantasalmeen uutta ilmettä luova. Puun luonne 
pääsee hyvin ja kauniisti esille. Detaljit ovat tarkkaan harkittuja ja harmonista 
kokonaisilmettä korostavia. 

Kokonaisuutena ehdotus on mittakaavaan nähden hallittu sekä lähiympäristön 
rannoilta että erityisesti vesistöltä siltaa tarkasteltaessa. Myös tienkäyttäjän 
kannalta näkymä on sillalle tultaessa mielenkiintoinen. Reuna-aukkojen an-
saitten pitkät jatko-osat rikkovat jossain määrin yhtenäistä kokonaisuutta. 

Ympäristösuunnitelma on huolellisesti laadittu. Kokonaisuutena ehdotus on 
kaunis ja kehityskelpoinen, kun kansirakenne toteutetaan toisella tavalla. 
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5 - Honkahimmeli 
Ensimmäinen palkinto 

Siltatyyppi: 	kolmiaukkoinen riippuansassilta 

Kustannusarvio: 11,85 mmk 

Jännemitat: 	42 + 42 + 42 = 126 m 

Hyötyleveys: 	11,75 m 	 Pinta-ala 	1480 m 2  

Kansirakenne: - teräsbetonikansi, asfalttipäällyste 
- kaksi sekundaäristä pituuskannatinta liimapuusta, liittorakenteisia 
- poikkikannattimet teräsristikoita k 5250 

Puunsuojaus: 	kyllästys mäntyöljyllä, pinnoitus VTT:n 'kestopinnoitteella', 
alapaarteet kansilaatan alla sateelta suojattuina 

Muuta: 	Vinosauvat muodostuvat kandesta liimapuupalkista, jotka on 
yhdistetty toisiinsa vanerilla. 

Pisin elementti on 42 m. 

Ehdotus on perusidealtaan perinteisiin tukeutuva. Riippuansassiltoja on mui-
noin rakennettu, kun puusillalta vaadittu jännemitta on ollut niin pitkä, ettei ta-
vanomaisilla massiivisilla puupalkeilla ole tehtävästä selvitty. Kyseistä raken-
netta ei kuitenkaan ole käytetty varsinaisilla tiesilloilla vuosikymmeniin. Tässä 
ehdotuksessa on yhdistetty nykyteknologian mukaiset rakenteet puun luon-
netta ja lujuusominaisuuksia hyvin hyödyntävään konstruktioon. 

Rakennetta on tutkittu huolella. Ansasrakenteen elementteinä olevat liimapuu-
palkit ovat suoria ja siksi niiden valmistaminen on halvempaa ja helpompaa 
kuin vastaavien liimapuukaarien. Tällaisten pitkien suorien liimapuupalkkien 
painekyllästäminen kreosoottiöljyllä on mandollista. Vastaava ei ole mandol-
lista, jos kyseessä ovat liimapuukaaret. Etuna voidaan pitää myös sitä, että 
tässä tyypissä liitososia on vähän ja niiden kunnossapitokustannukset pysyvät 
kohtuullisina. 

Sillan kansirakenteen muodostaa teräsbetonilaatta, joka toimii liittorakenteena 
liimapuupalkkien kanssa. Poikkikannatimet on ajateltu tehtäviksi kevytraken-
teisina teräksisinä ristikoina, joita on 5,25 m välein. Myös altapäin katsottuna 
näkee, että sillan pääkannattimet ovat puuta. Alusrakenteiden viimeistelyyn 
on paneuduttu muita ehdotuksia huolellisemmin. Välituet on tehty avonaisiksi 
keskiosaltaan niiden ulkonäön keventämiseksi. Tukien näkyvillä osilla on käy- 



tetty luonnonkiviverhousta, joka sopii hyvin tähän vanhaan siltapaikkaan ja 
p uusi Itaan 

Esteettisesti silta on perinteitä kunnioittava mutta kuitenkin moderni toteutuk-
seltaan. Puurakenteet ovat luontevasti ja selkeästi näkyvissä. Suurimpien te-
räksisten riipputankojen peittäminen puulla vaikuttaa kuitenkin keinotekoiselta. 
Ansaiden yläpäissä olevat piikit vaikuttavat jossain määrin turhilta koristeilta; 
samoin muuta detaljointia tulee kehittää jatkotyöskentelyssä. Myös poikkisitei-
den runsas määrä saattaa tehdä vaikutelman tieltä katsottuna sekavaksi. 

Ympäristösuunnitelma on huolellinen ja silta näyttää istuvan jopa nykyistä sil-
taa luonnollisemmin paikalleen. Hirsiterassointien tarpeellisuutta ja käyttöä 
suunnitelmassa esitetyllä tavalla on syytä vielä harkita. 

Tätä ehdotusta pidettiin kokonaisuudessaan tasapainoisena ja kilpailun tavoit-
teet hyvin täyttävänä ratkaisuna. Myös kokonaiskustannuksiltaan tämä oli yksi 
kilpailun edullisimmista. Siltatyyppi soveltuu käytettäväksi sekä teknisesti että 
esteettisesti myös monissa muissa ympäristöissä. 
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6 - Savonjousi 
Kunniamaininta 

Siltatyyppi: 	pääjänne 	vetotangollinen kaksoiskaarisilta 
sivujänteet 	liimapuisia liittopalkkisiltoja 

Kustannusarvio: 11,48 mmk 

Jännemitat: 	21,5+18+ 15+70+15+3*18+21,5=215 m  

Hyötyleveys: 	11,75 m 	 Pinta-ala 	2526 m 2  

Kansirakenne: - asfalttipäällysteinen teräsbetonilaatta, liittorakenteinen 
- sekundääriset liittorakenteiset pituuskannattimet liimapuuta 

-- pääjänteessä 5 paripalkkia 
-- reunajänteissä 6 paripalkkia 

- kaaren osalla liimapuiset poikkikannattimet paripalkkeina ja liimatuin 
teräksin leikkausvoimia vastaan vahvistettuina 

Puunsuojaus: - kaaret suolakyllästeisiä, muut osat kreosoottikyllästeisiä 
- kaaret pintakäsitellään pellavaöljy-tärpätti-tervamaalilla 
- suojaus päältä puukatteella, auringon puoleisella sivulla säleikkö 

Muuta: 	Kaaren laessa on nivel ja sivujänteissä lisäksi nivelet momentin mmi- 
mikohtien tienoilla. 

Päädyn portaalikehä on teräsbetonia, joka toimii liittorakenteena 
puukaaren kanssa. 

Alusrakenteessa on käytetty puusauvoja (sivujänteet). 

Reunapalkin yläpinta on päällystetty kreosoottikyllästetyllä 
liimapuulla. 

Ehdotuksessa on esitetty myös siltarakenteen valaistussuunnitelma. 

Myös tässä ehdotuksessa on peruslähtökohtana ollut samantyyppinen silta 
kuin olemassaoleva Vihantasalmen silta. Pääaukon kannattimena on käytetty 
liimapuukaaria. Ajatuksena on ollut käyttää sellaista kaksoiskaarta, joka vas-
taisi toiminnaltaan mandollisimman tarkasti kuormasta syntyvää puristusvii-
vaa. Tällöin taivutusmomentit jäisivät pieniksi. Tämä on sinänsä ajatuksena ja 



ideana mielenkiintoinen mutta ilman tarkempaa selvitystä ei voida olla varmo-
ja siitä, että tämä täysin toteutuisi. 

Siltasuunnitelmaa on kuvattu sanallisesti varsin perusteellisesti ja monipuoli-
sesti. Toisaalta rakenteen analysointi on kuitenkin ollut jossain määrin pinta-
puolista. Kaarien asentaminen on ilmeisesti varsin vaikea tehtävä ja saattaisi 
osoittautua kalliiksi. Kaarien rakenteellinen suojaus säätä vastaan on esitetty 
perusteellisesti ja huolella harkittuna. Pääjänteen kansirakenne on puu-beto-
ni-liittopalkki, jossa betoninen kansilaatta toimii rakenteen osana kandessa 
suunnassa arinarakenteena. Poikkipalkit on esitetty tehtäväksi kaarevista lii-
mapuuelementeistä. Sivuaukot on ajateltu toteutettavaksi liimapuu-betoni-liit-
torakenteena. Niissä jännemittaa on lyhennetty käyttämällä tukiansasperi-
aatetta. Vinotukien alapäät saattavat etenkin tulvatilanteissa olla lähellä ve-
denpintaa, jolloin niiden alapäät saattavat kastua veden pärskeestä. 

Silta soveltuu hyvin ympäristöönsä, Se on mittasuhteiltaan harmoninen ja siro. 
Sillasta on tehty pitkä, jolloin vesimaisema avautuu kauniisti etenkin vesillä 
kulkijoiden näkökulmasta. Puusiltana ehdotus on mieleenpainuva ja todistaa 
myönteisellä tavalla puun käytön osaamista. Ympäristösuunnitelma on tehty 
huolella. 

Palkintolautakunnan mielestä tämä esitys on yksi kilpailun kauneimpia ja suh-
teikkaimpia kokonaisuuksia. Toisaalta siinä on paljon teknisiä puutteita ja on-
gelmia. Ennen kaikkea sillan pituudesta johtuen se on myös kallis, ja esitetty 
kustannusarvio on selvästi liian alhainen. 
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7 - Trippeli 

Siltatyyppi: 	puinen kaarisilta 

Kustannusarvio: 11,4 mmk 

Jännemitat: 	42 + 42 + 42 = 126 m 

Hyötyleveys: 	11,75 m 	 Pinta-ala 	1480 m2 

Kansirakenne: - teräsbetonikansi, asfalttipäällyste 
- poikkikannattimet teräslevypalkkeja k 3,33 m 
- rakennekorkeus 1,9 m 

Puunsuojaus: - painekyllästys 
- pinnoitus hyvälaatuisella peittävällä öljypohjaisella puunsuojalla 

kaaret ja vaakapalkit on suojattu päältä päin peltikatteella, jonka 
suojaan jäävät mm. ripustustankojen kiinnitykset ja poikkipalkkien 
laakerointi. 

Muuta; 	Vaakavoimat johdetaan perustuksille, kansi ei ole vetotankona. 

Kaaret ovat kandesta rinnakkaisesta elementistä muodostettuja 
pareja; kaaren laessa on jäykkä jatkos ja kannoissa jäykkä kiinnitys. 

Myös tässä ehdotuksessa on lähtökohtana ollut kaariaihe. Silta muodostuu 
kolmesta peräkkäisestä kaaresta, joiden kannat ovat siltakannen alapuolella. 
Kaaresta tulevat vaakavoimat rasittavat näin ollen suoraan maa- ja välitukia 
eivätkä jäykistyspalkkia kuten useimmissa muissa ehdotuksissa. Limapuu-
kaaret ovat muodoltaan lähellä ympyrän kaarta ja ehkä siitä ja niiden massiivi-
suudesta johtuu, että ne näyttävät kömpelöiltä. 

Rakenteellisesti ratkaisu on selkeä ja toteuttamiskelpoinen. Kaarien lisäksi 
myös jäykistyspalkit ovat liimapuuta. Sen sijaan kansirakenne on teräsbetonia 
ja poikkikannattimet ovat teräspalkkeja. 

Ehdotus on myös yksityiskohtien osalta perusteellisesti tutkittu. Puu rakenteita 
on suojattu rakenteellisesti sään vaikutusta vastaan. Näin ollen sillan ylläpito- 
kustannukset pysyvät kohtuullisina. Myös rakentamistapa on harkittu ja asen-
tammen on toteutettavissa verrattain helposti. Esitetyt rakenneratkaisut perus-
tuvat tunnettuun ja luotettavaan tekniikkaan. 
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Silta on mittakaavallisesti sinänsä kyseiseen paikkaan sopiva. Kolmen kaaren 
yhdistelmä on rauhallinen ja kolmijako periaafteessa käyttökelpoinen ajatus. 
Toisaalta vinosti siltaa rannalta katsottaessa vaikutelma saattaa olla sekava. 
Sivulta päin silta antaa rauhallisen, joskin jossain määrin kömpelön vaikutel-
man. Ehdotus ei olennaisesti tuo uutta ilmettä Vihantasalmen maisemaan. 
Puun käyttö kaarirakenteissa ja palkeissa ei välttämättä näy kaukaa katsotta-
essa, vaan silta saattaa valitun värityksen takia näyttää normaalilta teräs- tai 
betonisillalta. 

Ympäristösuunnitelma on sivuutettu varsin kevyesti ja ehdotus kaipaisi näiltä 
osin pidemmälle vietyä suunnittelua. 
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8 - Nuottasilta 

Siltatyyppi: 	neliaukkoinen Langer-palkkisilta 

Kustannusarvio: 14,3 mmk 

Jännemitat. 	8 + 45,5 + 71,5 + 45,5 + 45,5 + 8 = 224 m 

Hyötyleveys: 	11,75 m 	 Pinta-ala 2632 m 2  

Kansirakenne: - pituussuuntaan jännitetty teräsbetonilaatta, joka toimii poikittaisuun-
nassa liittorakenteena muotin koolausten kanssa (muottia ei pureta) 

Puunsuojaus: - kaarien yläpinnassa yksinkertainen puuverhous, auringon puoleisis-
sa sivuissa ohut liimapuukaari 

- pintakäsittely pellavaöljy-tärpätti-tervamaalilla, jossa suojapigmentti-
nä on keltamultaa 

Muuta: 	Kaaret on koottu kuudesta rinnakkaisesta, toisiinsa liimatusta 
elementistä ja kaarien kantaosat ovat betonia. Pääjänteen kaaren 
lakeen on suunniteltu jäykkä jatkos tartuntateräksiä ja betonivalua 
käyttäen. 

Ehdotuksessa on esitetty myös siltarakenteen näkymistä korostava 
valaistussuunnitelma. 

Ratkaisussa on päädytty neliaukkoiseen kaarisiltaan, jossa yksi aukko on sel-
västi muita pidempi. Pisin jänne on puukaarisillaksi pitkä, 71,5 m. Puukaaren 
pituutta on saatu lyhennettyä tekemällä kantaosat betonista. Liimapuukaaret 
on saatu ohuiksi panemalla useita liimapuukaarielementtejä vierekkäin. Sillan 
kansirakenteen muodostaa jännitetty teräsbetonilaatta. Laatan alapinta on 
verhottu vanerilla ja puolen metrin välein sijoitetuilla parruilla. Nämä parrut 
toimivat vedettyinä rakenneosina korvaten betoniteräksiä. On esitetty, että 
alapinnan vaneri suojaisi betonia karbonatisoitumiselta. Vaneri ja parrut ovat 
osa betonikannen valussa tarvittavia muottirakenteita. Tätä ratkaisua voidaan 
pitää hieman väkinäisen tuntuisena puun kulissimaisena käyttönä. 

Rakenteita on sinänsä selostettu melko perusteellisesti. Toisaalta ehdotuk-
sessa on runsaasti ratkaisemattomia tai vaikeasti ratkaistavia ongelmia. Täl-
lainen kohta on esim. kaaren liittyminen betoniseen kantaosaan. Myös raken-
teiden varsinainen laskennallinen analyysi on melko kevyesti sivuutettu. Kus-
tannusarvio vaikuttaa liian optimistiselta. 
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Silta on ulkonäöltään omassa lajissaan suhteikas ja rauhallinen. Pengertä on 
poistettu sillan molemmista päistä. Näin vesillä liikkujan kannalta silta on ava-
ran tuntuinen. Ehdotus antaa vaikutelman isosta sillasta mutta silti se on hy-
vässä, kunnioittavassa suhteessa maisemaan. 

Ympäristösuunnittelu on tehty huolella; se on sama kuin ehdotuksessa nro 6. 
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9 - VekksiIta 

Siltatyyppi: 	jatkuva liimapuinen liittorakenteinen palkkisilta 

Kustannusarvio: 11 1 4 mmk 

Jännemitat: 	19 + 24 + 32 + 25 +19 = 120 m 

Hyötyleveys: 	11,75 m 	 Pinta-ala 1410 m2 

Kansirakenne: - asfalttipäällysteinen teräsbetonilaatta, samalla osana 
pääkannattimien liittorakennetta 

Puunsuojaus: - kreosoottikyUästys (tavoiteltava värisävy on esitetty suunnitelmassa) 
- kantavat rakenteet kannen alla suojassa sateelta ja auringolta 

Muuta: 	Kannatinpalkit ovat 90 asteen V-kulmassa 
liittorakenteen vaarnoitus välillinen: puu - kansiruuvit - kulmateräs - 
pulttivaarnat - betoni 

Tämä siltaehdotus on ainoa, jossa ei ole kannen yläpuolisia rakenteita. Silta 
on periaatteeltaan palkkisilta, joka toimii liittorakenteena betonisen kannen 
kanssa. Liimapuupalkit on kallistettu 45 asteen kulmassa, niin että ne on liitet-
ty toisiinsa ylä- ja alareunoistaan. Kyseessä on näin ollen toiminnaltaan poi-
mulevyrakenne. Ajatuksena on ollut näin saada rakenteeseen poikittaista 
vääntöjäykkyyttä. Pisimpien aukkojen jännemittoja on lyhennetty käyttäen lii-
mapuusauvoista koottuja vinotukia. Ehdotuksessa on analysoitu tärkeitä tekni-
siä yksityiskohtia, rakentamistapaa ja myös puun suojausta ja sillan huoltoa 
seikkaperäisesti. Niissä on ideoita, joita kannattaa jatkossakin ottaa huomi-
oon. 

Esitettyjen alustavien laskelmien perusteella palkintolautakunta ei tullut va-
kuuttuneeksi siitä, että rakenne jakaisi kuormia poikkisuunnassa kovinkaan te-
hokkaasti. Poikkileikkausta pidettiin myös epätaloudellisena, koska sen paino-
piste nousee suhteellisen korkealle ja liimapuupalkkien poikkileikkausta ei 
näin voida käyttää tehokkaasti. Liitoksista muodostuu myös varsin vaikeasti 
toteutettavia ja kalliita. 

Sivulta päin katsottuna silta voidaan kokea epäloogisena, koska tukien uI-
konäkö poikkeaa toisistaan. Silta ei esteettisessä mielessä korosta ympäris-
tön omaleimaisuutta tiellä kulkijalle. Omaleimaisuutta on pyritty saamaan ai-
kaan valaistuksen avulla. 
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Varsinaista ympäristösuunnitelmaa ei ole esitetty. Se on korvattu varsin lyhy-
ellä selostuksella. 
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10 - Kaunis Kaarina 

Siltatyyppi: 	puinen Langer-palkkisilta 

Kustannusarvio: 15,1 mmk 

Jännemitat: 	71 + 71 = 142 m 

Hyötyleveys: 	11,75 m 	 Pinta-ala: 	1669 m 2  

Kansirakenne: - asfalttipäällyste 
- lappeellaan olevia liimapuupalkkeja, jotka on jännitetty 

poikkisuunnassa toisiinsa 
- poikkikannattimet teräksestä 

Puunsuojaus: 	- kyllästys mäntyöljyllä vesistön saastumisen estämiseksi 
- pinnoitus VTT:n kehittämällä 'kestopinnoitteella' 
- kaarien yläpinnassa katteena vanerilevy tai teräsohutlevy 

Muuta 	Kaaren laskelmat on esitetty myös liimapuuluokalle L50 

Suunnittelija on selvityksessään esittänyt, että teräsbetoninen kansi- 
laatta olisi selvästi halvempi, mutta sen suuremman painon vuoksi 
kaaren korkeus kasvaisi 1800 mm - 1890 mm. 

Tämä ehdotus on kilpailun ainoa kaksiaukkoinen silta. Se on tyypiltään Lan-
ger-palkkisilta, jonka jännemitat ovat 70 m. Vetotankoina on käytetty teräksi-
siä putkia. Kaaria yhdistää poikkisuunnassa toisiinsa teräksestä tehty K-ristik-
ko. Tekemällä se teräksestä vaikutelma on saatu myös tienkäyttäjän näkökul-
masta siroksi. Liimapuukaaren lujuusluokaksi on esitetty L 50. Tätä on käytän-
nössä Suomesta vaikea saada, joten näin korkean lujuusluokan käyttäminen 
tulisi kalliiksi. Esitettyjen kaarien muoto on sinänsä varsin onnistunut ja yksit-
täinen iän ne on yksinkertaisen tyylikäs. 

Päällysrakenteen poikkipalkit on tehty teräksestä. Tämä on varmasti realisti-
nen ja taloudellinen ratkaisu, koska silta on näinkin leveä ja pääkannattimet 
ovat ajoradan ulkopuolella. Jäykistyspalkit ovat liimapuuta. Silta tuo näin ollen 
myös sivulta päin katsottuna hyvin esille puun käytön kantavana rakenteena. 

Tämä ehdotus poikkeaa oleellisesti muista siinä suhteessa, että myös kansi- 
laatta on ajateltu tehtäväksi liimapuupalkeista. Ajatuksena on ollut jännittää ne 
poikkisuunnassa jännetangoilla kuorman jakautumisen parantamiseksi ja 
poikkisuuntaisten taipumaerojen pienentämiseksi. Kansi on ajateltu päällystet- 
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täväksi asfaltilla. Sillan taipumat ovat kuitenkin niin suuria, että riski päällys- 
teen irtoamiseen puukannesta on liian suuri näin vilkasliikenteisellä tiellä. 
Suunnitelmaselostuksessa onkin esitetty vaihtoehtoisena ratkaisuna ajorata-
laatan tekeminen teräsbetonista. 

Teknisesti ratkaisu on hyvin perusteltu ja se on varmastikin toteuttamiskelpoi-
nen. Sitä voitaisiin soveltaa myös muilla siltapaikoilla. Puukantta näin pitkään 
siltaan ei voida, ainakaan ilman tarkempia selvityksiä, suositella senkään ta-
kia, että sillan värähtelyt saattavat kasvaa liian suuriksi. 

Palkintolautakunta ei pitänyt tätä ehdotusta esteettisesti hyvänä sen kaksiauk-
koisuuden takia. Sijoittamalla keskimmäisen pilarit vesiväylän keskelle haita-
taan myös vesillä liikkumista. Sillan väriksi on esitetty valkoista kuultavaa vä-
risävyä. Sillä on haluttu korostaa rakenteen keveyttä. Palkintolautakunnan 
mielestä tämä kuitenkin lisää kömpelöä vaikutelmaa. Valkoisena siltaa on 
etenkin kauempaa vaikea mieltää puusillaksi, Silta ei tuo olennaisesti uutta il-
mettä Vihantasalmen maisemaan, eikä ilmennä puun innovatiivista käyttöä sil-
tarakenteessa. 
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11-Puu 

Siltatyyppi: 	puinen riippusilta 

Kustannusarvio: 21,0 mmk 

Jännemitat: 	45 + 135 + 45 = 225 m 

Hyötyleveys: 	11,75 m 	 Pinta-ala: 	2644 m 2  

Kansirakenne - asfalttipäällyste 
- köysistä ripustettu kotelorakenne: 

-- poikittaiset liimapuupalkit, liittorakenteiset 
-- yläpinnassa betonilaatta, pituussuuntaan rasvapunoksilla 

jännitetty 
-- alapinnassa puinen pohjalaatta, ei ole laskettu toimivaksi 

rakenteeksi 

Puunsuojaus: 	kyllästys kreosootilla 
pintakäsittely pellavaöljy-tärpätti-tervamaaliseoksella 

Muuta: 	Jäykistyspalkki on liimapuuta, jota on lovettu poikkipalkkien 
kohdalta. Se nousee ajoradan reunalla näkyviin kuten korkea 
reu na pa 1 kki. 
Kukin pylonin jaloista on muodostettu neljästä liimapuusalosta, 
joiden elliptinen poikkileikkaus on kooltaan 1000*600  mm. 
Pyloni on alapäästään nivelöity. 

Tieliikenteelle tarkoitetun riippusillan tekeminen puusta on ollut rohkea ajatus. 
Silta on pisin ehdotetuista sekä jännemitaltaan (135 m) että kokonaispituudel-
taan (225 m). Sillan riippuköydet tukeutuvat satulan välityksellä puiseen pylo-
niin. Riippuköydet ovat keskiaukon keskellä varsin korkealla ajoradasta, mikä 
pienentää riippumaa ja näin kasvattaa köysijännityksiä. Tätä on perusteltu sil-
lä, että myös linja-autossa matkustavilla olisi esteetön näköala kauniiseen jär -
vimaisemaan. 

Pyloni on esitetty tehtäväksi neljästä ellipsipoikkileikkauksellisesta liimapuue-
lementistä. Tällaisten valmistaminen on nykytekniikalla vaikeata ja kallista. 
Ajorataa kannattavat sekundääriköydet on asetettu vinoon vääntövärähtelyi-
den pienentämiseksi. Ne on ajateltu vietäväksi pääköyden yli ja kiinnitettäväk-
si soljilla pääköyteen. Tämä ratkaisu herättää epäilyksen siitä, että köydet 
pääsevät liukumaan kiinnityksistä pylonien lähellä. Sillan betonikansi on esi-
tetty tehtäväksi kuorielementeistä ja niiden päälle valetusta jatkuvasta laatas- 
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ta. Kansirakenne muodostaa kotelon yhdessä jäykistyspalkkina toimivien lii-
mapuupalkkien ja puisen pohjalaatan kanssa. 

Kokonaisuudessaan ehdotusta on käsitelty hyvin luonnosmaisesti. Sen perus-
teella ei voi tulla vakuuttuneeksi sillan toteuttamiskelpoisuudesta. 

Ehdotus on sinänsä hyvin mielenkiintoinen tutkielma, joka saattaisi lyhyempä-
nä ja kevyemmälle liikenteelle suunniteltuna tulla kysymykseen riippusillalle 
tyypillisen, kauniin muotonsa ansiosta. 
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4. KILPAILUN RATKAISU 

Palkintolautakunta kuuli asiantuntijana puuteollisuutta koskevissa kysymyksis-
sä tekniikan tohtori Pekka Peuraa TEKES'istä, tie- ja liikenneteknisissä kysy-
myksissä insinööri Pekka Hämäläistä Kaakkois-Suomen tiepiiristä sekä ympä-
ristökysymyksissä ylitarkastaja Leena Lusaa Etelä-Savon ympäristökeskuk-
sesta. 

Palkintolautakunta arvioi kilpailuohjelman mukaisesti kutakin ehdotusta kiinnit-
täen huomiota rakenteiden innovatiivisuuteen ennen kaikkea puun käytön 
kannalta, luotettavuuteen, toteutettavuuteen sekä käyttökelpoisuuteen muilla 
siltapaikoilla. Ulkonäön osalta arvioitiin ehdotusten uutta luovaa ja kestävää 
siltaestetiikkaa edustavia ominaisuuksia, näkymiä sillan ja vesistön käyttäjien 
kannalta sekä kokonaisuuden visuaalista ilmettä. Lautakunta arvioi myös eh-
dotusten omaleimaisuutta osana Vihantasalmen maisemaa ja sen lähiympä-
ristöä. 

Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti kilpailun voittajaksi nimimerkin Honka-
himmeti ja antoi kunniamaininnan nimimerkeille Pohjan poika, Savonjousi 
ja Vedenalaista elämää. 

Voittanut ehdotus on kolmiaukkoinen riippuansassilta, jonka jännemitat ovat 
40m. 

Palkintolautakunnan perustelut ovat: 

Voittanut ehdotus on puurakentamisen perinteitä kunnioittava mutta 
samalla moderni ja nykyteknologiaa hyvin soveltava. Sen suunnitte-
lussa on pystytty tasapainoisesti yhdistämään rakenteen puhdaspiir-
teisyys ja tarkoituksenmukaisuus esteettisesti korkeatasoiseen ja 
puurakenteita ilmentävään ulkomuotoon. 

Silta rakenteena sopii muillekin siltapaikoille ja se on teknisesti luo-
tettava myös valtatiesiltana. Se on myös rakentamiskustann uksiltaan 
kilpailun edullisimpia. Palkintolautakunta arvioi kokonaiskustannuk-
siksi 14,5 milj. mk . 

Lautakunta katsoi että voittanut ehdotus luo uutta, omaleimaista il-
mettä Vihantasalmen maisemaan ja muodostaa ikäänkuin portin 
saavuttaessa mäntyharjulaiseen ja eteläsavolaiseen ympäristöön. 
Siltakokonaisuus ehdotetulla tavalla toteutettuna ilmentää myös alu-
een luonnetta puumateriaalin lähteenä ja jalostajana. 

Kunniamaininnan saaneissa ehdotuksissa on kiitettävällä tavalla 
pystytty löytämään kehittämiskelpoisia ja puun käyttöä edistäviä ide-
oita. Vedenalaista elämää - ehdotuksen ansioksi katsottiin uuden 
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teknologian tuominen Suomeen. Savonjousi saa kunniamaininnan 
maisemallisten ansioittensa perusteella ja Pohjan poika teknisestä 
innovatiivisuudesta. 

5. PALKINTOLAUTAKUNNAN SUOSITUS JATKOTOIMENPITEIKSI 

Palkintolautakunta esittää että voittanut ehdotus, nimimerkki Honkahimmeli, 
otetaan jatkokehittämisen pohjaksi ja että projektin johtoryhmä ryhtyy jatkoke-
hittämisen vaatimiin toimenpiteisiin. 

6. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 

Helsingissä, 14.5.1997 

Ae Mäkelä 
puheenjohtaja 

jc) 
Pekka Nikkilä 

Aarne Jutila 

Sakari Nuutinen 

Matti Rau lola 	 Matti Savolainen 

Juhani Vähäaho 	 Risto Saukkonen 
sihteeri 



7. NIMIKUORTEN AVAUS 

Nimimerkin suojassa jätettyihin kilpailutöihin oli liitetty nimikuoret, jotka avattiin 
tulosten julkistamistilaisuudessa 14.5.1997. Ehdotusten tekijöiksi todettiin: 

Aurinkoinen 	 SuunnittelukORTES Oy 
Tekijänoikeus: 	SuunnitteluKORTES Oy 

Tekijät: 	 tekn.lis. Esko Järvenpää pääsuunnittelijana 
dipl.ins. Pekka Pulkkinen 
ins. Kari Saksio 
tekn, tri Jorma Hartikainen 
arkkitehti Jussi Tervaoja 
dipl.ins Matti Antikainen 
dipl.ins Esko Knuutila 
toim.joht. Veijo Lehtonen 

Honkahimmeli 	lnsinööritoimisto Rantakokko & Co Oy 
Tekijänoikeus: 	lnsinööritoimisto Rantakokko & Co Oy 

Tekijät: 	 dipl.ins Timo Rantakokko pääsuunnittelijana 
dipl.ins. Risto Kallio 
arkkitehti Ilpo Väisänen 

Kuvasovitukset: 	arkk.yo. Jaakko Peltonen 
Avustajat: 	 ins. Jouni Ikonen 

työpäällikkö Maifi Simi 
ins. Jaakko Huhtamella 

Kaunis Kaarina 	Insinööritoimisto Rantakokko & Co Oy 
Tekijänoikeus: 	Insinööritoimisto Rantakokko & Co Oy 

Tekijät: 	 dipl.ins Timo Rantakokko pääsuunnittelijana 
dipl.ins. Risto Kallio 
arkkitehti Ilpo Väisänen 

Kuvasovitukset: 	arkk.yo. Jaakko Peltonen 
Avustajat: 	 ins. Jouni Ikonen 

työpäällikkö Matti Simi 
ins. Jaakko Huhtamella 

Nuottasilta 	 Nuvo Innovation Oy 
Tekijänoikeus: 	dipl.ins. Risto Mäkipuro 

Tekijät: 	 dipl.ins. Risto Mäkipuro pääsuunnittelijana 
dipl.ins. Matti Kivinen 
prof. Bengt Lundsten 
arkkit. Markus Lindroos 
dipl.ins Sami Rantala 
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ins. Seppo Kanervo 
ins. Curt Forsman 

Patriarch 	 Insinööritoimisto Innostructura Oy 
Tekijänoikeus: 

- tekniset ratkaisut: tekn, tri Matti 011ila 
- arkkitehtuuri ja ympäristösuunnittelu: 

akkitehti Pekka Manner 

Tekijät 	 tekn.tri Matti 011ila pääsuunnittelijana 
dipl.ins. Kari Lemettinen 
CAD-suunn. Matti Kannisto 
rak.mest Mika Konttila 
arkkitehti Pekka Manner 
dipL ins Seppo Nurmi 
ins. Aaro Holopainen 

Pohjan poika 	Insinööritoimisto Innostructura Oy 
Tekijänoikeus: 

- tekniset ratkaisut: tekn. tri Matti 011ila 
- arkkitehtuuri ja ympäristösuunnittelu: 

akkitehti Pekka Manner 

Tekijät 	 tekn.tri Matti 011ila pääsuunnittelijana 
dipl.ins. Jan Wistbacka 
CAD-suunn. Matti Kannisto 
rak.mest Mika Konttila 
arkkitehti Pekka Manner 
dipl.ins Seppo Nurmi 
ins. Aaro Holopainen 
Kari Jetsonen 

Puuportti 	 Nuvo Innovation Oy 
Tekijänoikeus: 	dipl.ins. Risto Mäkipuro 

Tekijät: 	 dipl.ins. Risto Mäkipuro paasuunnittelijana 
dipl.ins. Matti Kivinen 
prof. Bengt Lundsten 
arkkit. Markus Lindroos 
dipl.ins Sami Rantala 
ins. Seppo Kanervo 
ins. Curt Forsman 

Asiantuntijoina: 	dipl.ins Jouni Nieminen 
dipl.ins. Petri Kela 



Savonjousi 	 Nuvo Innovation Oy 
Tekijänoikeus: 	dipl.ins. Risto Mäkipuro 

Tekijät: 	 dipl.ins. Risto Mäkipuro pääsuunnittelijana 
dipl.ins. Matti Kivinen 
prof. Bengt Lundsten 
arkkit. Markus Lindroos 
dipl.ins Sami Rantala 
ins. Seppo Kanervo 
ins. Curt Forsman 

Trippeli 	 Insinööritoimisto Pontek Oy 
Tekijänoikeus: 	Insinööritoimisto Pontek Oy ja 

Studio Antti Nurmesniemi Ky 

Tekijät: 	 dipl.ins. Juhani Hyvönen pääsuunnittelijana 
professori 	Antti Nurmesniemi 
arkkitehti Juhani Välkepinta 
dipl.ins. Hannu Simula 
dipl.ins. Matti Kairi 
dipl.ins. Tero Nokelainen 

Teknisinä avustajina: 	arkkit.yo. Hanna Hyvönen 
arkkit.yo. Teo Tammivuori 

Vekkisilta 	 Insinööritoimisto Pontek Oy 
Tekijänoikeus: 	Insinööritoimisto Pontek Oy ja 

Studio Antti Nurmesniemi Ky 

Tekijät: 	 dipl.ins Juhani Hyvönen pääsuunnittelijana 
prof. Antti Nurmesniemi 
arkkitehti Juhani Välkepinta 
dipl.ins Hannu Simula 
dipl.ins. Matti Kairi 
dipl.ins. Tero Nokelainen 

Teknisinä avustajina: arkkit.yo. Hanna Hyvönen 
arkkit.yo. Teo Tammivuori 

Vedenalaista elämää SuunnittelukORTES Oy 
Tekijänoikeus: 	SuunnitteluKORTES Oy 

Tekijät: 	 tekn.lis. Esko Järvenpää pääsuunnittelijana 
dipl.ins. Pekka Pulkkinen 
ins. Kari Saksio 
tekn. tri Jorma Hartikainen 
arkkitehti Jussi Tervaoja 
dipl.ins Matti Antikainen 
dipl.ins Esko Knuutila 
toim.joht. Veijo Lehtonen 
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