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ALKUSANAT 

Sillat ovat merkittäviä, näkyviä rakenteita ympäristössämme. Sillat ovat perin-
teisesti olleet yleensä kauniita, usein jopa rakennustaideteoksia ja ympäris-
tön kohokohtia, joissa materiaalin ja rakenteen tarkoituksenmukaisuus ovat 
luoneet harmoniset mittasuhteet ja kauniin, jännitteisen muodon. 

Liikenteen lisääntyessä on tullut tarvetta sijoittaa siltarakenteen yhteyteen 
esim. ramppeja, kääntymiskaistoja ja liikenteenohjauslaitteita, joiden suunnit-
telua määrittelevät tiukasti toiminnalliset tarpeet. Kokonsa ja merkittävyy-
tensä vuoksi sillat ovat kuitenkin aina tärkeä osa ympäristön kokonaiskuvaa, 
joten suunnittelijalla tulee olla näkemys ympäristön asettamista lähtökohdista 
sillan muotoa ja tyyliä etsittäessä. 

Tämän julkaisun tavoitteena on kiinnittää huomiota risteyssiltojen tärkeään 
asemaan rakennetun ympäristön kokonaiskuvassa. Suunnittelijoita halutaan 
innostaa tutkimaan ja kehittämään erilaisia muotoilun mandollisuuksia silto-
jen ulkonäön parantamiseksi. 

Julkaisu on jatkoa Tielaitoksen aikaisemmin ilmestyneille ohjeille "Silta ja 
ympäristö" (TVH 723443) ja "Sillan ympäristösuunnittelu" (TIEL 703451). 

Tässä julkaisussa käsitellään risteyssiltojen ja alikulkukäytävien esteettiseen 
kokemiseen vaikuttavia erilaisia näkökohtia sekä siltojen muotoilun ja vii-
meistelyn keinoja. Esimerkein kerrotaan ympäristöön sopivista, kauniista sil-
loista. Ratkaisujen teknisiä ominaisuuksia ei käsitellä. 

Julkaisun on laatinut konsulttityönä LT-Konsultit Oy. Työtä on ohjannut toimi-
kunta, johon ovat kuuluneet vs. yli-ins. 011e Karola (puheenjohtaja), Dl Matti 
Kuusivaara, ins. Kristina Olander- Salmi ja tieins. Antti Rämet tiehallituksen 
siltayksiköstä, sis.arkkit. Liisa Ilveskorpi ja suunnittelija Man Siikonen LT - 
Konsultit Oy:stä sekä Dl Matti Piispanen ins.tsto Y- Suunnittelusta. Muotoilun 
asiantuntijana on ohjaustyöhön osallistunut teollinen muotoilija Ulla-Kirsti 
Junttila Helsingin kaupungin rakennusvirastosta. Julkaisun ulkoasun on 
suunnitellut graafikko Yrjö Klippi. 

Helsingissä kesäkuussa 1993 

Siltakeskus 



Risteyssiltojen estetiikka 
	 F1 

SISÄLLYSLU ETTELO 

1 	RISTEYSSILLAT OSANA YMPARISTOKUVAA 	 9 

1.1 Risteyssiltojen erityispiirteet 12 
1.2 Siltarakenteiden tekniset ratkaisut 13 

Risteyssillat 13 
Ylikulkukäytävät 16 
Alikulkukäytävät 20 
Siltojen saneeraus 22 

1 .3 Silta ympäristössä 26 
Lähtökohdat ympäristöstä 26 
Tien luontaiset ominaisuudet 28 
Sillan asema osana ympäristöä 30 

2 	SILLAN MUOTOILU JA VIIMEISTELY 35 

Kokonaisuus on osien summa 35 
2.1 Rakenneosien muotoilu 37 

Päällysrakenne 37 
Välituet 42 
Maatuet ja päätytuet 48 
Alikulkukäytävät 52 

2.2 Pintojen kuviointi ja väritys 57 
Betonipinta eläväksi 57 
Verhoilulla korkeatasoista julkisivua 61 
Maalauksella värikästä helposti 66 
Etuluiskat ja keilat ovat näkyvä osa siltaa 72 

2.3 Koristeet 78 
Koristelullakin on oltava tarkoitus 78 
Koristelun keinot ovat rajattomat 78 

2.4 Kaiteet 85 
Kaiteita katsellaan läheltä 85 
Tyyppikaiteita ja yksilöllisiä siltakokonaisuuksia 85 
Kevyen liikenteen sillan kaide 95 

2.5Valaistus 104 
Valo muuttaa ympäristökuvaa 104 
Valaistus kaunistaa siltarakennetta 104 

2.6 Siltaan liittyvät rakenteet 113 
Sillan kattaminen 113 
Portaat ja tukimuurit ovat osa siltarakennetta 113 
Sillan lähiympäristö kauniiksi kokonaisuudeksi 113 

2.7 Meluntorjuntarakenteet 121 
2.8 Kosketussuojarakenteet 127 

3 	ESIMERKKEJÄ SUOMESTA JA ULKOMAILTA 	128 

4 	LÄHDELUETTELO 
	

158 

Kirjat 
Kuvausmatkat 



Risteyssiltojen estetiikka 
HISTEYSSILLAT OSANA YMPÄRISTÖKUVAA 

Kuva L 



Risteyssiltojen estetiikka 	 9 
RISTEYSSILLAT OSANA YMPARISTOKUVAA 

Kaikilla ihmisillä on synnynnäinen kauneuden kaipuu. Esteettiseksi koetut 
ominaisuudet ympäristössämme ovat lisäksi sidoksissa historian kuluessa 
syntyneisiin arvostuksiin, sopimuksiin kauneuden käsitteistä. Tätä kuvastavat 
eri aikakausien arkkitehtuurin ja taiteen tyylit, joissa sovitut säännöt muodos-
tavat tietyt arvostettavat tyylipiirteet. Mitään absoluuttista, alati pysyvää arvo-
maailmaa ei ole, vaan eri aikoina arvostukset saattavat vaihdella suuresti. 
Esimerkkinä tästä voidaan mainita vanhat tyylirakennukset - niitä voidaan 

RISTEYS- 	
tuomita purettavaksi ja hetken kuluttua taas arvostaa ja suojella. 

SILLAT OSANA 	Esteettinen kokeminen ei välttämättä ole vain miellyttävää. Esimerkiksi koh- 

YMPÄRISTÖ- 	teen suuri, massiivinen koko voidaan kokea joko painostavana tai komeana. 

Ku',AA 	
Rumuus voi myös olla tehokeino. Sillan kokemisella osana ympäristökuvaa 
on se erityinen piirre, että katselija yleensä liikkuu. Tällöin ympäristöstä välit-
tyvä kokeminen koostuu sarjasta rakennettuja kohteita ja avoimia tiloja, jotka 
eivät edes sijaitse samassa tilakokonaisuudessa. Kokeminen tapahtuu usein 
myös nopeasti synnyttäen mielikuvanomaisen vaikutelman. Yksityiskohdat 
eivät painu mieleen tarkkaan, vaan vaikutelma saadaan mittasuhteista, 
keveydestä tai raskaudesta ja muodon pääpiirteistä. Staattisena tarkastelu- 
kohteena silta välittyy silloin, kun se sijaitsee ympäristössä, jossa kuljetaan 
hitaasti. 

Siltaympäristössä esteettistä vaikutelmaa voi haitata toiminnallinen epäsuh-
taisuus - vilkkaasti liikennöidyn väylän lähiympäristössä liikkuminen koetaan 
epämiellyttävänä vaikka ympäristö sinänsä olisikin kaunis. 

Kustannusten optimointi on kaikessa rakentamisessa tärkeää ja siitä johtuen 
saattaa siltarakenteen esteettisyyden tavoite jäädä toissijaiseksi. Asenteet 
ovat kuitenkin muuttumassa ja ympäristön esteettistä laatutasoa arvostetaan 
yhä enemmän. Merkittävässä ympäristössä olevan sillan suunnittelussa 
yhteistyö siltasuunnittelijan ja arkkitehdin välillä on todettu tarpeelliseksi ja 
tulokselliseksi - myös rakennusaikainen viimeistely yhteistyössä on tärkeää. 

Silta on enemmän kuin tien osa, enemmän kuin apuneuvo esteen ylittämi-
seksi. Sillä on perinteisesti ollut merkitys myös kohtaamispaikkana ja maa- 
merkkinä; sillalla on usein yleisesti käytetty nimi ja sosiaalinen arvolataus, se 
saattaa olla sisääntulokohta. 

Kirjassa "Brcken" Fritz Leonhardt luettelee siltoihin liittyviä estetiikan omi-
naisuuksia. Seuraavassa on joitakin Leonhardtin teoriaan pohjautuvia aja-
tuksia. 

Rakenteen toiminnallinen tarve tulee täyttää optimaalisesti. Tästä syntyy sil-
alle puhdas, yksinkertainen ja tasapainoinen ilme. Rakenteen muodon tulee 
olla sopusoinnussa materiaalin kanssa. Muoto on seurausta toiminnallisesta 
luonteesta. 

Sillan osien harmonisiin suhteisiin kohdistuva vaatimus korostuu siltaraken-
teen voimakkaan kolmiulotteisuuden vuoksi. Harmoniaan vaikuttavat osien 
suhteellinen koko, avoimen ja suljetun pinnan suhde, vaaleiden ja tummien 
pintojen suhteet ja muutokset eri olosuhteissa. Kontrastit voivat olla mielen-
kiintoinen tehokeino. 

Järjestys on osa kauneutta. Muotojen niukat linjat ja selkeät päätteet ovat jär -
jestyksen tunnusmerkkejä. Symmetria on järjestyksen äärimmäinen muoto ja 
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tehokeino. Toisto ja rytmi tuottavat aistien tyydytystä (kuten musiikissa), 
mutta liiallinen toisto synnyttää monotonisuuden. Monotonisuus voidaan rik-
koa poikkeavalla muodolla. 

Ihmisen silmä rekisteröi myös muodon harhoja. Esimerkiksi vierekkäiset vaa-
kasuorat linjat näyttävät lähenevän toisiaan ja pitkä vaakasuora näyttää not-
kuvan. Valo ja varjo yllättävät - palkin varjo on erilainen kuin kaaren varjo. 
Vain kolmiulotteinen tutkimus paljastaa täydellisen aistihavainnon, joten malli 
on suunnittelijalle hyödyllinen työkalu. 

Keila (2.2 

Kaide (2.4 
	 Maatuen siipimuuri (2.1 

Syöksytorvi (2.6 

Päätvoalkki (2.1 

Portaat luiskassa (2.6 

Kuva 2. Tunnistekuva. Suluissa oleva numero viittaa kirjan lukuun. 
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Pintojen struktuuri ja väri muodostavat ilmeen rakenteelle. Luonnonmateri-
aalit sopivat yleensä hyvin ympäristöönsä. Betonin käytössä on ongelmana 
se, että materiaali on jokseenkin yksitoikkoinen eikä välttämättä patinoidu 
kauniisti vanhetessaan. 

Sillan kokonaiskuva koostuu osista, joilla on toisiinsa nähden staattis-lujuus-
opillinen suhde. Niiden onnistunut mitoittaminen ja yhdistäminen luo harmo-
nisen kokonaisuuden. 

sin (2.5 

Reunapalkki (2.2) 

Kansi (2.1) 

"F 	 Maatuki (2.1) 

Etuluiska (2.2 

Välituki (2.1) 

Tukimuuri (2.6 
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Silta on useimmiten merkittävä rakenne ympäristössään. Vesistösillat ovat 
yleensä maisemallisessa solmukohdassa halliten maisemakuvaa monesta 
suunnasta. Risteyssillat harvoin sijaitsevat samalla lailla hallitsevina. Sillan 
esteettinen vaikutelma syntyy kulkijan näkökulmasta. Niitä tarkkaillaan pää-
asiassa alikulkevalta väylältä, katselukulma on suppeampi. Siltaympäristöä 
nähdään laajemmin ylikulkevalta väylältä. Sillan muodon, mittasuhteiden ja 
yksityiskohtien havainnointi on riippuvaista katselijan kulkunopeudesta. Ajaja 
ja matkustaja havainnoivat eri tavalla - matkustajalla on aikaa tarkkailla yksi-
tyiskohtia ja ympäristöä. 

Mikäli alikulkevalla väylällä on vain ajoneuvoliikennettä, havaitaan lähinnä 
suuret linjat. Jo kaukaa lähestyjä hahmottaa sillan muodon ja peruspiirteet. 
Tällöin on tärkeää, että sillan hahmo ja tien linjaus siltapaikalla muodostavat 

Kuva 3. Autoilija havaitsee ohikiitävän maiseman vain suurpiirteisesti. 

.: 	 . 

Kuva 4. Sillan alittaessaan autoilija havaitsee suuret linjat; aukkokohdan 
tunnelman ja tien jatkuvuuden. 

R isteyssi Itojen 
erityispiirteet 
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yhdessä optisesti ohjaavan vaikutelman. Silta-aukon muoto, korkeuden 
suhde leveyteen, on yksi tärkeimpiä harmoniaa luovia tekijöitä. 

Sillan muodostama tilavaikutelma on vahva. Sillä on selkeä luonne riippuen 
aukon suhteista ja muodosta. Se voi olla suljettu tai avoin, siro tai raskas. 

Siltarakenteessa voi olla jotain "herättävää" katsottavaa, kunhan se on kool-
taan sallitussa ajonopeudessa hyvin havaittavaa. Tärkeitä ulkonäkötekijöitä 
sillan ali ajettaessa ovat sillan väri, pilarien muoto, sillan profiili, kannen 
reuna, maatuet ja yleensäkin sillan suhde lähiympäristöön. 

Jos alikulkevalla väylällä on myös kevyttä liikennettä, ovat myös yksityiskoh-
dat tarkkailtavina. Rakenteiden viimeistelty ulkonäkö pinnoissa, kulmissa, lii-
toskohdissa ja kaiteen ulkopuolisissa rakenteissa on tärkeää. Myös etuluis-
kan suuri pinta on erityisesti näkyvillä. 

Siltaa ylittävän kulkijan kannalta tärkeitä ovat sillan muoto ja rakenteet osana 
optista ohjausta, kaide, erilaiset kalusteet ja varusteet (valaisimet, opasteet, 
mainokset, johdot). Jos yli menevällä väylällä kuljetaan myös jalan, ovat yksi-
tyiskohdat tärkeitä. Näitä ovat kaidedetaljit, kivetykset, valaisinkiinnitykset 
ym. Tunnelma sillalla on hyvin erilainen riippuen siitä, onko tila rajattu umpi-
naisin kaitein vai liikuntaanko avoimessa tilassa. 

Alikulkukäytävissä ovat tärkeitä aukon mittasuhteet, riittävä avaruus suh-
teessa pituuteen. Pimeä, tunnelimainen käytävä koetaan turvattomaksi ja 
epäviihtyisäksi. Väylän alittaminen alikulkukäytävän kautta pitäisi olla luonte-
vasti paras vaihtoehto. Alikulkukäytävässä liikutaan jalan tai pyörällä, joten 
yksityiskohdat ovat tärkeitä. Hyvä valaistus pimeään aikaan koetaan myös 
turvallisuutta ja viihtyvyyttä lisääväksi. Alikulkukäytävät voivat olla hyvinkin 
mielikuvituksellisia. 

Sillat muodostavat usein toistuvan sarjan samantyyppisiä ympäristökokonai-
suuksia. Tällöin siltapaikat rytmittävät tilaa ja antavat viitteitä ympäristön 
rakenteesta ja väylien luonteesta. Siltojen välillä havaittava hierarkia välittää 
ympäristön viestejä kulkijalle. 

Risteyssillat 

____ 	 Tyypillinen risteyssilta on betonirakenteinen, jatkuva laatta- tai palkkisilta. Kai- 

J _____ -. 
liit maatuet korvataan usein pilarimaisilla päätytuilla, ei kuitenkaan huomatta-

_____ van pitkien ja vinojen siltojen kohdalla. Välituet muodostuvat tavallisesti kah-
- desta tai useammasta pilarista. Ramppisilloissa ja vinoissa silloissa käytetään 

myös yksipilarisia välitukia. Jännemittojen minimointi ei välttämättä takaa 
taloudellisinta vaihtoehtoa. Esimerkiksi moottoritien ylityksessä kannattaa 4- 

Siltaraken- 	aukkoisen sillan lisäksi harkita myös 2-aukkoista ratkaisua tai 3-aukkoista sil- 
teiden tekniset 	taa, jos halutaan aukolle avaruutta ja pilarit pois välikaistalta. 

ratkaisut 	Erityiskohteissa kuten vaadittaessa huomattavan pitkiä jännevälejä tai ympä- 
ristöllisesti merkittävällä siltapaikalla harkitaan myös muita materiaaleja ja rat-
kaisuja. Kyseeseen saattavat tulla erilaiset kaariratkaisut, vinojalkaiset sillat 
tai jopa vinoköysisillat. Terässiltaa tai elementtirakenteista betonisiltaa suun-
niteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tärmäysvaaraan, minkä vuoksi 
saattaa olla perusteltua käyttää tavanomaista suurempaa alikulkukorkeutta. 
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-( 

Kuva 5. Tavanomainen siltatyyppi sopii hyvin vaatimattomaan maisematilaan. 

Kuva 6. 2-aukkoinen risteyssilta antaa rauhallisen ja harmonisen vaikutelman. 



Kotelopalkkisilta 

Elementtirakenteinen silta 

Ontelolla kevennetty 
kapea laattapalkkisilta 
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Laattasilta 

Ontelolaattasilta 

00000 

Laattapalkkisilta 

Kuva 7. Risteyssiltojen poikkileikkauksia (RIL 179, SILLAT). 
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-r 
1 

tJ 

Kuva 8. Kaarimainen siltaratkaisu on jättänyt sillan alustan avaraksi ja itse 
silta penkereineen rajaa miellyttävästi näkymää. 

Ylikulkukäytävät 

Tavallinen ylikulkukäytävä on betonirakenteinen palkkisilta, jonka välituet 
muodostuvat yhdestä pilarista. Maatuet ovat tavallisesti pilarimaisia tukia ja 
siipimuurit ovat kiinni sillan kannessa. Kapea silta tehdään yleensä suorana 
vinoonkin risteykseen. Myös ylikulkukäytävissä on havaittu taloudelliseksi 
pyrkiä pitkiin jänneväleihin jännittämällä silta. 

Erityiskohteissa voidaan käyttää samoja ratkaisuja kuin risteyssilloissa. Ver-
rattuna muihin risteyssiltoihin on ylikulkukäytävien suunnittelussa helppo 
soveltaa näyttävämpiä ratkaisuja. Pienemmät kuormat, vapaampi geometria 
ja tieto siitä, ettei erikoisrakenne ylikulkukäytävissä ole suhteettoman kallis 
antavat suunnittelijalle enemmän vapauksia. Ylikulkukäytävissä voidaan mie-
lellään käyttää yläpuolisia rakenteita, sillä sillat ovat kapeita, törmäysvaara 
yläpuolisiin kannatinrakenteisiin pieni ja niihin voidaan liittää erilaisia katos- 
ja seinärakenteita lisäämään viihtyisyyttä sillalla. Materiaalina voidaan beto-
nin ja teräksen lisäksi harkita myös puuta. 
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trI1lH 	1 

TTWLf1i1fl 

:ji.!]j 	ii1 	_____ 

IflI 
Kuva 9. Taajama ympäristö - sillan viimeistely tehty huolella. 

T 	$ 

	

____________ 	 • '?.. - 

- 

- . 9- 

- 

•••••• 

• . 	.• 	 S.2f . 	 -, 
•.r-• • •  

-• 	 .. . 

Kuva 10. Tavanomainen ylikulkukäytä vä taajaman ulkopuolella. 
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'4 , , 

, 	 1' ' 

- ....*.- 	.. 	 " III IH 	1 	' . ' 	4 

	

f 	 III' 

Kuva 11. Ylikulkukäytävien ominaisuudet anta vat vapaammat kädet rakennetyypin valintaan. Pirkkola, 
Helsinki. 

1 

- 	nrrrr 
JLJL 

/ 
Kuva 12. Ylä puolisia rakenteita käytettäessä silta voidaan helposti kattaa. Linna tuul4 VT 3. 
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_4 1 

-•- - 

Kuva 13. Mielikuvituksel/inen sillan tuenta. 
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Alikulkukäytävät 

Alikulkukäytävä on tyypillisesti paikalla valettu laattakehäsilta tai elementeistä 
koottu betonirakenteinen laattasilta. Muina siltatyyppeinä tulevat kysymyk-
seen erilaiset holvisillat ja ulokelaattasillat, myös elementtipalkkeja ja kolmi-
aukkoisia betonilaattasiltoja on käytetty. 

Alikulkukäytävässä tulee päähuomio kiinnittää silta-aukon mittasuhteisiin ja 
näkymiin sekä laajojen betonipintojen hallitsemiseen. Luiskaverhoilut ja beto-
nipintojen käsittely ovat oleellinen osa suunnittelua. 

/ 	 )" ' 	t4 

Kuva 14. Alikulkukäytävä ympäristöineen on suunniteltu ja rakennettu 
miellyttäväksi kokonaisuudeksi. 
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Teräsbetoninen jaa ttakehäsilta (Bik 1) 

Teräsbetoninen laattakehäsilta (BIk II) 	__________________________ 
111111 

Teräsbetoninen elementtirakenteinen holvisilta (Bhe) 

Teräsbetoninen elementtirakenteinen laattasilta (Ble 1) 

Ii TffT!L 

Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) 

Jännitetty elementtisilta (Jbe 1) 	________________________________________ 

____________________________ 	

1 

Kuva 15. Tyypillisiä alikulkukäytävän siltatyyppejä. 



Risteyssiltojen estetiikka 
RISTEYSSILLAT OSANA YMPÄRISTÖKUVAA 

Siltojen saneeraus 

Vanhan sillan saneeraus on aina tapauskohtaista ja suunnittelussa lähdetään 
liikkeelle sillan ja siltapaikan yksilöllisistä ominaisuuksista. Ennen sillan ulko-
näköä muuttavia toimenpiteitä on sen ympäristöllinen merkitys selvitettävä. 

Siltojen saneeraus voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen eli sillan korjauk-
seen ja sillan liikenteenvälityskyvyn parantamiseen. 

Siltojen korjaus käsittää tavallisesti kaiteiden, reunapalkkien, kuivatuslaittei-
den ja siltapaikan rakenteiden korjausta sekä betonipintojen kunnostusta 
suihkupuhdistamalla tai eri tavoin pinnoittamalla. Korjaustyössä on ulkonäön 
kannalta tärkeintä varoa korjatun ja laikukkaan näköistä lopputulosta.Jos esi-
merkiksi poistetaan töherryksiä osasta siipimuuria, niin puhdistetaan koko 
siipimuuri. Tärkeää on myös huomata, että korjaamalla voidaan päästä alku-
peräistä parempaan lopputulokseen esimerkiksi kaiteiden ja verhoilujen 
osalta. 

Sillan tai sen alittavan väylän liikenteenvälityskykyä voidaan parantaa 

- leventämällä siltaa 

- rakentamalla uusi silta vanhan viereen 

- lisäämällä rakenteen kantokykyä 

- lisäämällä alikulkukorkeutta 

- pidentämällä siltaa 

- korvaamalla vanha silta uudella. 

Sillan leventäminen ja varsinkin pidentäminen on teknisesti huomattavan 
hankalaa, jos siihen ei ole alkuperäisessä suunnitelmassa varauduttu. Ulko-
näön kannalta on oleellista saada uudet osat harmonisesti osiksi vanhaa 
rakennetta sekä tehdä saumat luonteviin kohtiin ja ehdottoman vesitiiviiksi. 

Rakennettaessa uusi silta vanhan viereen on siinä oltava tiettyä yhteneväi-
syyttä vanhaan siltaan vaikka sillat olisivat tyyliltään erilaisia. Oleellista on 
kiinnittää huomiota siltojen keskinäiseen korkeusasemaan, kansien muotoi-
hin, välitukien keskinäisiin suhteisiin ja muotoihin, kaiteiden yhteensopivuu-
teen sekä valaisinten sijoitukseen ja kiinnitykseen. 

Riittämätöntä alikulkukorkeutta saattaa olla mandollista lisätä alentamalla ali- 
kulkevaa väylää. U Ikonäköön vaikuttavat paitsi muuttuneet mittasuhteet 
myös mandollisesti tarvittavat tukimuurit tai luiskan juuren tuennat. 

Jos sillalla ei ole erityisempää merkitystä ja muutostyö ei ole taloudellisesti 
järkevää, korvataan vanha silta uudella. 
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Kuva 16. Ruiskubeto-
no/maila voidaan korjata 
vaurioituneita betonipin-
toja vähemmän merki-
tyksellisillä paikoilla. 

Kuva 17. Teräsbetoni- 
sen kehäsillan levennys. 
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Kuva 18. Korjaamalla koko reunapalkki väitetään laikukas lopputulos. 

1 
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Kuva 20. Alikulkukorkeutta on lisätty kaivamalla alikulkevaa väylää 
syvemmälle. Lohja. 
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Lähtökohdat ympäristöstä 

Mietittaessa siltaratkaisua ja sillan yksityiskohtia on syyta tarkastella ympa-
ristoa, mihin siltaa ollaan sijoittamassa Suomessa on yhdeksan maisema 
maakuntaa, jotka ovat maaston muodon, korkeuserojen, peitteisyyden ja 
vesistöjen suhteen erilaisia. Lähinnä nämä tyypilliset maisemaelementit ovat 
nähtävissä sillan lähiympäristössä luoden lähtökohdat sillan sovittamiseksi 
ympäristöön. Maisematyyppi on kuitenkin tärkeä lähtökohta myös tarkastel-
taessa siltaa osana laajaa ympäristökokonaisuutta. Silta Pohjanmaalla on jo ilta 
kaukaa näkyvissä, kun taas Hämeessä maiseman pienipiirteisyys kätkee 	ympäristössä 
usein sillan näkyvistä. 

Siltapaikka sijaitsee joko luonnonympäristössä, kulttuuriympäristössä tai 
sekaympäristössä. Luonnonympäristössä analysoidaan maiseman luonne ja 
merkittävyys. Kulttuuriympäristössä on syytä tarkastella alueen käyttötarkoi-
tusta (asuinalue, teollisuusalue, julkisten palveluiden alue, tms.), asemaa 
yhdyskuntarakenteessa (reuna-alue, keskusta, solmukohta) sekä rakennus-
ten mittakaavaa, niiden suhdetta toisiinsa (väl jää, tiivistä), rakennusten muo-
toja, materiaaleja ja värejä. Näistä osatekijöistä muodostuu yleiskuva ympä-
ristöstä. Yksityiskohtien tarkastelu antaa lisäksi viitteitä sillan muodon, mate-
riaalien, värien ja rakenneosien ratkaisemiseksi. 
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Kuva 21. Silta voi olla 
maisemaan sula utuva 
rakenne. 

Kuva 22. Rakennetussa 
ympäristössä voi silta 
olla kiinteä osa raken-
nusten luomaa koko-
naisuutta. Tapiola, 
Espoo. 
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Tien uontaiset ominaisuudet 

Ympäristön lisäksi on syytä tarkastella tien luonnetta. Kulkijoiden määrä rat-
kaisee, kuinka merkittävässä asemassa silta on sitä katseleville kulkijoille. 
Liikkumisnopeus on myös oleellinen tekijä arvioitaessa yksityiskohtien mitta-
kaavaa. Mikäli siltaympäristössä kuljetaan jalan, vaaditaan yksityiskohdilta 
pienipiirteistä viimeistelyä, moottoriteillä taas kovassa vauhdissa havaitaan 
vain suurempia kokonaisuuksia. Tien mittakaava on itsessään jo selkeä läh-
tökohta mietittäessä sillan yleisilmettä ja osatekijöiden suuri- tai pienipiirtei-
syyttä. Myös tien geometrian luonne vaikuttaa näkymiin lähestyttäessä siltaa. 
Suoralla tiellä silta on merkittävä kohokohta ja näkyy jo kaukaa, kaarteilevalla 
tiellä silta on enemmänkin osa lähimaisemaa. 

F 
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Kuva 23. Tien mittakaava ja liikkujan nopeus voivat luoda ristiriitaa herkässä 
ympäristössä. 
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Kuva 24. Liikkujan nopeuden tulee olla lähtökohtana ympäristöaiheiden 
mittakaa valle. 
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Sillan asema osana ympäristöä 

Ympäristön ja tien luonteen tarkastelusta voidaan päätellä sillan asema 
ympäristössä. Harmonisessa ympäristökokonaisuudessa silta voi olla luon-
teeltaan alistuva, samoin voimakkaassa, jo sinänsä kohokohtia sisältävässä 
ympäristössä. Useimmiten silta sopii parhaiten ympäristöönsä ollessaan 
tasavertainen mittakaavaltaan ja tyyli Itään muiden ympäristön rakenteiden 
kanssa. Silta voi olla ikäänkuin portti siirryttäessä uudenlaiseen maisemati-
laan. Tyypillinen tällainen tilanne on, kun siirrytään sisääntulojaksolta kes-
kustaan. Silta voi muutoinkin olla kohokohta, mikäli lähiympäristö luonteel-
taan kaipaa tällaista dominanttia ja tie sinänsä muodostaa tärkeän akselin 
ympäristörakenteessa. 

Sillan asemaa ympäristössä ei voida yksiselitteisesti luonnehtia, vaan mää-
rittelyn perustana tulee olla ympäristökuvan ammattitaitoinen analysointi ja 
eri asiantuntijoista koostuvan työryhmän pohdinta ja päättely sillan luon-
teesta. Tällaisessa tarkastelussa on kyse siltapaikkaluokittelusta, jossa mää-
ritellään siltapaikan luonne ja kustannustaso. 
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Kuva 25. Puu materiaalina ja kaunis muoto antavat vaatimattomalle silalle 
luonnonlä heistä tuntua. 
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i\u vd. Su,ui pu, itivaikuiu,iiii ,uovat aukkojen muodot. Ja/asjärvi. 

Kuva 29. Porttimainen silta valaistuna erottuu jo kaukaa. 
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Kuva 30. Ympätistökuvassa kohokohtana toimiva silta. (Santiago Calatrava) 
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Kuva 31. 
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SILLAN MUOTOILU JA VIIMEISTELY 

Kokonaisuus on osien summa 

Sillan sovittaminen ympäristöön on vaativa tehtävä. Rakennetussa ympäris-
tössä on arkkitehdin ammattitaito yksityiskohtien muotoilussa yhä useammin 
tarpeen. Silta on kuitenkin omaleimainen rakenne, jossa rakenteen loogisuus 
ja materiaalien taloudellisuus ovat lähtökohtia ulkonäön suunnittelulle. Par-
haimmillaan silta on selkeä rakennustaiteellinen kokonaisuus, jossa rakenteen 
periaatteet ovat selvästi nähtävissä muodon lähtökohtina. Tällöin mittasuhteet, 
materiaalit, pintojen struktuuri ja värit muodostavat harmonisen kokonaisuuden. 
Kaikissa siltarakenteissa, niin vaatimattomissa kuin näyttävissäkin on kauniin 
tuloksen edellytyksenä huolellisesti tehdyt yksityiskohdat ja laadukas työn jälki. 

SILLAN 
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VIIMEISTELY 
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Kuva 32. Silta voi olla ympäristössään kuin taideteos. ldar-Oberstein, Saksa. 
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Kuva 33. Silta ei 
useinkaan kaipaa kuin 

1. 
	 harkittua, vähäistä 

muotollua. Rodheim, 
Saksa. 

  

/ 

Kuva 34. Suurimitta-
kaavainen, karkeate-
koinen silta rakenne 
voi olla muotoilultaan 
ja viimeistelyltään 
hyvinkin tyylitelty. Kiel-
Raisdorf, Saksa. 



Rakenneosien 
muotoilu 
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Päällysrakenne 

Risteyssillan ja ylikulkukäytävän päällysrakennetta katsotaan enimmäkseen 
sivusuunnasta ja yleensä nopeasti liikkuvasta autosta joten muotoilun on 
oltava voimakasta. Tärkein ulkonäkötekijä on sillan reuna ja profiili, erityisesti 
reunapalkin, mandollisen reunaulokkeen ja pääkannattimien muodostama 
kokonaisuus. Valojen ja varjojen vaikutus on oleellista. Myös korkealla olevan 
sillan kannen alapuoleen kannattaa kiinnittää huomiota. Varsinkin useampi-
palkkisen palkkisillan alapuoli tarjoaa mielenkiintoisia mandollisuuksia, joita 
voidaan valaisulla korostaa. Sillan alapuolista tilaa voidaan käyttää erilaisiin 
tarkoituksiin, jolloin kannen alapuoli toimii tärkeässä roolissa kattona. 

Kuva 35. Vähäeleisellä muotoilu/Ja saavutettu onnistunut kokonaisuus. 
Ranskassa keskikaistalle voidaan varata niukasti tilaa. 
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Kuva 36. Calatra van suunnitteleman sillan reunan muot^u,6n  taidokas 
veistoksellista kokonaisuutta. 	 / / 

'1 
/ 

Tavallinen reunapalkki 	 __________________ 

Korotettu reunapalkki 

Kallistettu reunapalkki 

Väribetonielementti 

Betonikaide 
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Laattasillan reunapalkki 

Kapea Iaatta/ kehäsilta 

Pyöristetty ala pinta 

Viistetty silta 

Alikulkukäytä vä/ Jaa tta 

Kuva 37. Sillan reuna voidaan muotoilla monella tavalla. Sitä seuraa valon ja 
varjon asettuminen, mikä vaikuttaa huomattavasti Jopputuloksen 
massiivisuuteen tai keveyteen. 
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Kuva 38. Liittymän 
sijainti sula/ja on 
saanut aikaan 
mielenkiin toisen 
muodon myös alta 
nähtynä. 

IiI 	111 	i 

Kuva 39. Turun 
Myllysullan reunan 
muoto on osa kaunista 
kokonaismuotoa. 
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Kuva 40. Liikennetila 
on jaettu miellyttävästi 
välitukipilareilla ja 
suorilla seinillä eri 
käyttäjäryhmille. Sillan 
leveydestä huolimatta 
avara lopputulos. 
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Kuva 41. Silta kannen 
ala pinta vaikuttaa 
voimakkaasti sillan 
ala puolisen tilan 
tunnelmaan. 
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Välituet 

Välitukia tarkastellaan myös yleensä nopeasti liikkuen. Välitukien muotoi-
lussa suunnittelijalla on melko vapaat kädet niiden suhteellisen pienen kus-
tannusvaikutuksen ansiosta. Tärkeitä ulkonäköseikkoja ovat looginen muoto 
ja mandollisuus yhtenäistää tiejakson ilmettä käyttämällä samantapaisia rat-
kaisuja. Välitukien suunnittelussa on vaikutelmaa tarkasteltava eri suunnissa: 
varottavia asioita ovat näkemiä peittävät ratkaisut ja "pilarimetsät". 

Välituet sijaitsevat korostetusti katselijan näkökentässä. Ne ovat rakenteina 
luonteeltaan veistoksellisia ja ne nähdään ohitettaessa yksittäisinä pilareina. 
Välitukia voidaankin erityisesti muotoilla ja ne voivat antaa sillalle erityistä 
kauneutta jo kaukaa katseltaessa. 
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Kuva 42. Vä/ituen muoto korostaa jäntevästi sen roolia kanta vana pilanna. 
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Kuva 43. Elementtirakenteisissa risteyssilloissa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota välitukijärjesteyihin. 
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Kuva 44. Pilarit ovat osa veistotaiteen näyttelyä. 
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Kuva 45. Välituet muodostavat sillan ali kulkijalle jännittäviä näkymiä 

Kuva 46. Välituki voi olla näyttävä torni- 	Kuva 47. Sillan välituet voivat olla muodoltaan 
mainen aihe ja lisäksi muodostaa 	 hyvinkin omaleimaisia. 
oleskelutasanteen silalla. 
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Kuva 49. Pilari on muodoltaan yksi ympäristörakenne muiden joukossa. 
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Kuva 50. Monikaistaisen tien alittaminen voi olla jännittävä elämys. 
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Maatuet ja päätytuet 

Maatuet tehdään yleensä melko pieniksi ja huomaamattomiksi. Joskus saat-
taa massiivisempi maatuki olla perusteltu sillan mittasuhteita tasapainotta-
maan. Ulkonään kannalta tärkeitä muotoilukohteita ovat siipimuurit ja laake-
ritason järjestelyt sekä koko tuen suhde siltaan, penkereeseen ja verhoilui-
hin. Maatuen seinien ei välttämättä tarvitse olla pystysuoria. 
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Kuva 51. Maatuen massiivisuus voi olla myös erityinen teho keino. 
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Kuva 52. Tukimuuri yhdistetty onnistuneesti maa tukeen. 
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Kuva 53. Epäsymmetria ja erikoiset maatukiratkaisut tukevat tien linja usta. 

Kuva 54. Laakeritason järjestelyt vaikuttavat voimakkaasti maatuen 
ulkonäköön. 
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Kuva 55. Maatuki voi olla muodoltaan voimakas suur/mitta kaavaisessa 
ympäristössä. 
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muotoilua. 
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Alikulkukäytävät 

Alikulkukäytäviä tarkastellaan läheltä ja usein hitaasti liikkuen, joten detaljeilla 
ja viimeistelyllä on suuri merkitys. Oleellinen lähtökohta on silta-aukon onnis-
tuneet mittasuhteet, leveyden suhde korkeuteen ja käytävän pituuteen. 

Lähestyttäessä alikulkua koko julkisivun ilme on tärkeä. Silta-aukko, ulko-
puoliset rakenteet, kaiteet roiskesuojineen, istutukset, pintojen materiaalit ja 
valaistus ovat osia yhtenäisestä kokonaisuudesta. Reunapalkin suhde kan-
nen paksuuteen, varjoja muodostavat kevennykset, siipimuurien suunta, 
muoto ja pinnan käsittely antavat erilaisia mandollisuuksia rakenteen harmo-
nisen ulkonäön saavuttamiseksi. Alikulkukäytävä ympäristöineen tulisi aina 
suunnitella alun pitäen kokonaisuutena, jolloin maaston muotoilu, verhoilut, 
istutukset, valaisinten tyyli ja sijoitus sopivat yhteen. 

Sillan alla tulee pyrkiä valoisaan ja turvalliseen tunnelmaan. Pitkät tunnelit 
tehdään mandollisuuksien mukaan valoaukollisiksi. Oleellista muotoilussa on 
laajojen betonipintojen käsittely ja valaistuksen hyväksikäyttö. Kehän seiniä 
voidaan elävöittää kuvioinneilla, mutta sisäänvedot eivät ole suositeltavia tek-
nisten hankaluuksien takia. Profiloinneissa ja muotoiluissa kannattaa ottaa 
valaistuksen suunta (keinovalaistus, luonnonvalo) huomioon. Keinovalon 
hyväksikäyttö tilanmuodostajana ja valaisimen rooli viimeisteltyä kokonai-
suutta rikastuttavana yksityiskohtana ovat varsin vähän hyödynnettyjä mah-
dollisuuksia. 

,. 	.-;-_ 
Kuva 57. Hyvä julk/sivu syntyy näkyvien osien viimeistelyllä ja ympäristön 
huolellisella suunnittelulla ja rakentamisella. 
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Kuva 58. Luonnonvalon johtaminen pitkään alikulkukäytävään lisää 
turvallisuutta ja viihtyvyyttä. 
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Kuva 60. Siipimuurin suunta valitaan halutun vaikutelman mukaan. 
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Kuva 61. Pesubetonin käyttoa parhaimmillaan näkyvimmissä, viimeistellyissä rakenneosissa 
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Sillat ovat suuria, näkymää hallitsevia rakenteita. Niitä tarkastellaan aina 
myös läheltä, jolloin kiinnitetään huomiota pintojen ulkonäköön. Betoni on 
hyvin tyostettyna sinansa siisti materiaali, mutta isoina pintoina monotoninen 
ja väritön. 

.................... 

Betonipinta elavaksi 

Betonipintoja voidaan käsitellä monella tavalla. Siistiä pintaa saadaan har- 
Puntojen 	jaamalla ja hiertämällä. Kuviointeja voidaan tehdä erilaisten muottien avulla. 

kuviointi ja 	Väribetonin käyttö mandollistaa erilaiset värisävyt ilman maalausta. Betoni- 

värit s 	
elementtien pintakerrokseen voidaan lisätä kiviainesta, jota pesemällä syntyy 
pesubetonipinta. Maalaus on halpa ja helposti uusittava pintakäsittely. 

Harjaaminen ja hiertäminen ovat keinoja betonipinnan tasoittamiseksi vaati-
mattomasti. Käsittely soveltuu hyvin alikulkukäytävien seiniin ja umpikaitei-
den pintoihin silloin kun ulkonäön suhteen ei ole erityisiä vaatimuksia. Har-
jaaminen ja hiertäminen soveltuu elementteinä tehtäviin betoniosiin sekä pai-
kalla valettavien osien yläpintoihin. 

Betonipinta voidaan kuvioida erilaisilla muottiin kiinnitettävillä materiaaleilla. 
Teräksiä varten on jäätävä riittävän paksu betonipeite ja muottimateriaali on 
pystyttävä irrottamaan helposti betonipinnasta. 

Yksinkertaisia, toistuvia kuvioita voidaan tehdä kumimattoa tai muuta muotti- 
materiaalia käyttäen. Kumimatto on kallis, mutta sitä voidaan käyttää use-
aan kertaan. Parhaimmillaan menetelmä on elementtien kuvioinnissa. Kerta-
käyttöisenä muottina voidaan käyttää styrox-muovista tehtyä profiilia.Puuri-
mojen käyttö kuviomuottina on halpa ja helppo menetelmä. Profiilipeltiä käyt-
tämällä saadaan näyttäviä kuviointeja helposti. Pelti voidaan myös jättää 
betonin pintaverhoiluksi. Tällöin sen tulee olla kuumasinkittyä ja muovipin-
noitettua. Erilaiset profiloinnit ja kuvioinnit soveltuvat alikulkukäytävien seiniin 
ja siipimuureihin, betonikaiteiden pintoihin sekä kannen alapintaan, reuna-
palkkiin ja maatukiin sekä pilareihin. 

Väribetoni soveltuu hyvin kohteisiin, joissa silta on kiinteästi osa muuta 
rakennettua ympäristöä ja pinnoille asetetaan julkisivujen kaltaiset vaatimuk-
set. Se soveltuu lähinnä elementtirakenteissa käytettäväksi. Paikalla vale-
tuissa osissa voidaan käyttää vain tummia, vähän muunnettuja sävyjä, silti 
vaarana on kirjava lopputulos. Se voidaan ehkäistä muottikangasta käyttä-
mällä. Vaaleat ja sinertävät sävyt ovat kalliita, koska niissä käytetään vaIko-
sementtiä ja lajiteltua kiviainesta. Tummat sävyt saadaan pigmenttiä lisää-
mällä, jolloin lisäkustannus on kohtuullinen. 

Pesubetonipinta soveltuu hyvin kohteisiin, joita jalankulkija katsoo läheltä; 
esimerkiksi elementtirakenteisiin kaiteisiin ja alikulkukäytävien seiniin, siipi-
muureihin ja reunapalkkiin. Pesubetonipintaa voidaan käyttää myös reunuk-
sina ja erilaisina osakuviointeina. Paikalla valettuihin osiin on mandollista 
käyttää suihkupuhdistusta, yleisesti ottaen se sopii läheltä katsottavan pinnan 
siisti m iseen. 



i 

Kuva 62. Vaatimaton, mutta huoliteltu kokonaiskäsittely laajassa betonipinnassa jäsentää ja keventää 
raskasta vaikutelmaa. 
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Kuva 66. Vaatimatonta ja siistiä betonipintaa, 
työmenetelminä harjaus ja pro filointi. 
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Kuva 64. Karkea uritus ja hakkaaminen ovat keinoja 
voimakkaan, suurimittakaavaisen rakenteen ilmeen 

Kuva 63. Suihkupuhdistettua pintaa. 	korostamiseen. 
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Kuva 68. Laudo/tusta käyttäen voi betonipinta saada uuden, julk/sivun taso/sen 
ilmeen 
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Verhoilulla korkeatasoista julkisivua 

Pintojen verhoilu on tehokeino, jolla rakennetussa ympäristössä vaatimatto-
masta pinnasta saadaan helposti rakennusten julkisivujen tasoista viimeiste-
lyltään ja ulkonäöltään. Luontevinta verhoilun käyttö onkin kohteissa, joissa 
verhoiltu pinta on osa laajempaa julkisivujen muodostamaa kokonaisuutta. 
Läheisten rakennusten materiaalia ja arkkitehtuurin tyyliä voidaan jatkaa sil-
lassa harmonisen kokonaisuuden luomiseksi.Verhoilu on tehokeino myös sil-
loin, kun sillan halutaan erottuvan muusta ympäristöstä. 

Kiviverhoilu on korkeatasoinen, laadukas tapa antaa siltarakenteelle arvokas 
ilme. Kiviverhoilu sopii sekä luonnonympäristöön että rakennettuun ympäris-
töön. Kiviverhoilu soveltuu hyvin maatukien, pilarien, reunapalkin ja kaiteiden 
verhoiluun. Pienempinäkin aiheina luonnonkivi antaa laadukasta ilmettä sil-
lalle. Luonnonkivi on arvokas materiaali vaativaan kohteeseen. 

Tiiliverhoilu antaa siltarakenteelle korostetusti rakennuksen ilmeen. Tulen 
käyttö sopii erityisesti ympäristöön, jossa tuli on muutenkin rakennusmateri-
aalina. Erilaiset limitykset mandollistavat monenlaisia kuviointeja ja holvimai-
sia muotoja. Tiiliverhoilu sopii suuriin pintoihin, kuten maatukiin, tukimuurei-
hin ja kaiteisiin. Klinkkeri on edellisiä koristeellisempi verhoilumateriaali. Se 
soveltuu hyvin säältä suojassa oleviin pintoihin alikulkukäytävien seinissä ja 
maatuissa. Klinkkerien väreissä on runsaasti valikoimaa ja se soveltuu erin-
omaisesti kuvioiden ja koristeaiheiden toteuttamiseen. Kaikkien verhoiluma-
teriaalien tulee olla ulkokäyttöön soveltuvia, helposti puhdistettavia ja ilkival-
taa mandollisimman hyvin kestäviä. 

Reunapalkit voidaan verhoilla esimerkiksi luonnonkivilaatoilla tai betoniele-
menteillä. Kiviverhouksen väri ja pinnan karkeus on syytä valita siten, että 
verhoilu riittävästi eroaa ympäröivästä betonista. Betonielementeissä on suo-
tavaa käyttää väribetonia ja pinta voidaan jopa hioa. 

Saumoihin ja kiinnityksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, samoin siihen, 
että reunapalkki on erittäin likaisessa ja syövyttävässä ympäristössä. 

Erikoistapauksissa on myös puun käyttö mandollista verhousmateriaalina ali-
kulkukäytävien seinissä ja siipimuureissa. 

Väribetonielementillä katettu 
	Halkaistulla pilarikuorielemen- 

reunapalkki (Kehä 1/). 	 tillä verhoiltu reunapalkki (Kehä 
II). Kyseessä hiottu väribetoni. 

Kuva 69. Reunapalkin verhoiluesimerkkejä. 
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Kuva 71. Osa verhoilulla voidaan betonipintaa elä vöittää. 
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Kuva 70. Klinkkeri on oiva materiaali siltaan liittyvissä rakenteissa. 
Yksinkertaisella toistuvalla ladontatyypillä voidaan luoda yhtenäistä 
ilmettä 
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Kuva 72. Klinkkeriä voi hyvin käyttää osa verhoiluna koristeenomaisesti 
kontrastina massllviselle betonipinnalle 



64 	 Risteyssiltojen estetiikka 
SILLAN MUOTOILU JA VIIMEISTELY 

F 

Kuva 74. Luonnonkivi voi alikulkukäytävän seinissä luoda hyvinkin arvokasta 
ilmettä. 
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Kuva 75. Tuli on kaunis, yksinkertainen verhoilumateriaali suurina pintoina 

Kuva 76. Luonnonkiviverhoilua parhaimmillaan korostamassa komeaa 
siltarakennetta 
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Maalauksella värikästä helposti 

Maalauksen käyttö siltarakenteissa yleistyy maalilaatujen kehittyessä. Maa-
laus on yksinkertainen ja kohtuuhintainen menetelmä sillan ilmeen paranta-
miseksi. Maalausta voidaan käyttää myös tehokeinona erilaisissa tarkoituk-
sissa. 

Maalausta käytetään silloissa, joissa on tarvetta huomioväritykselle. Kannen 
reuna ja pilarit ovat tällöin yleensä kohteina. Huomiovärien käytössä on syytä 
värien hyvän havaittavuuden lisäksi ottaa huomioon myös voimakkaiden 
värien sopiminen ympäristöön. Maalausta voidaan käyttää myös siltaraken-
teen pintojen siistimiseen. Tällöin voidaan värisävyillä kauniisti korostaa sU-
lan rakennetta tai tarvittaessa "häivyttää" suhteiltaan epäharmonisia raken-
teita. Väreillä voidaan helposti luoda optista harhaa. Maalaus on myös oiva 
keino siistiä vanhoja siltarakenteita. Silta voi näin saada aivan uuden ilmeen. 
Taiteen keinoja voidaan käyttää osana siltasaneerausta. Halvan hintansa 
vuoksi maalaus soveltuu hyvin uusittavaksi. 

Mietittäessä maalattaville rakenteille värejä, on lähtökohdaksi otettava ympä-
ristön olosuhteet. Silta voi olla oleellinen osa suurempaa kokonaisuutta, jol-
loin sen värin tulee soveltua osaksi ympäristöä, joko sulautua siihen tai 
nousta kohokohtaisena esille. J05 maalattavat pinnat näyttäytyvät kulkijalle 
vasta lähietäisyydeltä, voi väritys olla hyvinkin erillinen muusta ympäristöstä, 
jopa yllätyksellinen. Värien valintaa helpottamaan tulisi aina tehdä koemaa-
lauksia. Ulkotilassa valon ja varjon suhteet voivat muuttaa värien sävyjä huo-
mattavasti. 

Maalin valinta on vaativa tehtävä. Maalin tulee olla sopivaa käyttökohtee-
seensa ja valinnassa on syytä käyttää erityistä asiantuntemusta. Eräiden 
huokoisten silikaattimaalien käytöstä siltakohteissa on saatu lupaavia koke-
m u ks ja. 

Maalauksen lisäksi voidaan siltaan saada väriä myös muilla pinnoitusmene-
telmillä, jolloin värin ohella saadaan betonipinta suojattua ympäristörasituk-
silta, kuten tiesuolalta ja karbonatisoitumiselta. Eräs mandollisuus on ulottaa 
kannen vesieristyksenä käytettävä polyuretaaniruiskutus myös reunapalkkei-
hin, jotka voidaan vielä maalata. Pinnoitteiden ulkonäössä on värin lisäksi 
oleellista myös pinnan karkeusaste ja kiiltävyys. Materiaaleina tulee käyttää 
SILKO-ohjeissa lueteltuja tuotteita. 
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Värien mandollisuudet ovat rajattomatja 
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Kuva 78. Betonirakenteiden raskautta ja suurta mittakaavaa voidaan 
keventää hauska sti aivan vastakohtaisella maalauksen aiheella ja väreillä 

Kuva 79. Liikenneturval/isuutta parannettu huomioväritykse/lä. 
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Kuva 80. 80-metrinen tunnelimaalaus on kilpailun tulos. 
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Kuva 81. Raskaannäkö/nen betonis/Ita on häivytetty kasitteletncIIä pinta tummasi vyisellä 
ohutpinnoitteella. 
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Kuva 83. Rakennetussa ympäristössä voidaan betonisilta maalata kauttaaltaan. 

Risteyssiltojen estetiikka 	 71 
SILLAN MUOTOILU JA VIIMEISTELY 



Risteyssiltojen estetiikka 
SILLAN MUOTOILU JA VIIMEISTELY 

Etuluiskat ja keilat ovat näkyvä osa siltaa 

Etuluiska on yksi sillan näkyvimpiä rakenneosia sekä autoilijan että jalankul-
kijan mittakaavassa. Etuluiskalla on myös tärkeä välittäjän rooli sovitettaessa 
siltaa ympäristöön. Etuluiskaa voidaan käsitellä vaatimattomana välivyöhyk-
keenä, se voi olla kuin taulu, katseltava pinta tai sillä voi olla oma ilme ympä-
ristötaideteoksena. Etuluiska on arka ilkivallalle ja kaltevana pintana sillä on 
myös rajoituksia materiaalien käytön suhteen. Vaatimattomat, asialliset tavat 
verhoilla etuluiskaa erilaisissa ympäristöissä on esitetty "Silta ja ympäristö"- 
ja SILKO-ohjeissa. Huolitellussa etuluiskassa on oleellista hoitaa kannen kui-
vatus siten, etteivät likavedet sotke etuluiskaa. 

Etuluiskan roolia ja käsittelytapaa harkittaessa on lähdettävä sillan asemasta 
ympäristössä. Mitä rakentuneempi ympäristö on, sitä rohkeammin etuluiskan 
aiheita voi miettiä. Jos liikkuminen tapahtuu vain autoilla, voi etuluiskan ele-
menteissä käyttää vain hyvin suurta mittakaavaa. Jos silta alitetaan jalan, on 
yksityiskohtien ja pienipiirteisyyden käyttö mandollista. Keinoja etuluiskan 
elävöittämisessä ovat terassointi, pinnan muotoilu, erilaisten materiaalien 
käyttö, värit ja kuviot sekä vesiaihe, mikäli vesi voidaan luontevasti johtaa sil-
lan alle. 

Sillan keilat liittävät siltarakenteen ympäröivään maastoon. Istutusmandolli-
suutta silmällä pitäen keilat saavat etuluiskaa enemmän valoa ja ovat jo 
enemmänkin osa maastoa. Tärkeitä ulkonäkötekijöitä ovat verhoilut ja keilo-
jen liittyminen etuluiskaan ja mandollisiin kuivatusjärjestelmiin. Erityisesti on 
varottava liian laajoja, monoton isia betonilaattaverhouksia. 
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Kuva 84. Luonnonkivi/aatta on suomalainen perinteinen, kaunis 
verhoilumateriaali. Veden solina lisää paikan viehättävyyttä 
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Kuva 85. Luonnon-
kiviverhoilu huolella 
tehtynä on kaunis 
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Kuva 86. Alikulkukäy-
tävän etuluiskaa voi 
elä vöittää erilaisin 
materiaalein ja kuvioin. 
Työn viimeistely tulee 
tehdä huolella. 
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Kuva 87. Amfiteatterimainen maastomuotoilu luo jäntevää tila tunnelmaa. 
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I uva 88. Massiivise/la kionnonrivipinnaJ/a voidaan myös iat uilu,seJ/a 
korostaa "raskasta" tunnelmaa sillan alla. 
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Koristelullakin on oltava tarkoitus 

Sillan koristelu on hyvää tyylitajua vaativa tehtävä. Koristelua tulee tehdä har-
kiten Silloilla jotka ohitetaan nopeasti ajaen ei pienipiirteisella koristelulla 
ole paljoa merkitystä. Porttimaisen sillan luonnetta voidaan korostaa koriste-
aiheella. Tällöin koristeaiheen on syytä olla selkeä ja suurimittakaavainen. 

Koristeaiheet soveltuvat hyvin rakennettuun kevyen liikenteen ympäristöön 
yli- ja alikulkukäytävien yhteyteen. Koristelun käytön tulee olla motivoitua. 	Koristeet 
Koristeltaviksi kohteiksi soveltuvat hyvin alikulkukäytävien seinät sekä silto- 
jen kaiteet. 

Koristelulla voidaan korostaa paikkakunnan tai paikan omaleimaisuutta. Sillä 
voidaan tukea kulkuverkoston hierarkisuutta merkitsemällä tietty jatkuva reitti 
tietyin aihein tai korostamalla liikkumista reuna-alueilta kohti keskustaa koris-
telua lisäämällä. 

Koristeaiheiden käyttö sillan yhteydessä luo vaikutelmaa viimeistellystä, huo-
lella rakennetusta ympäristöstä. Tämän tunnelman pitäisi vaikuttaa ympäris-
tön arvostusta lisäävästi. 

Koristelun keinot ovat rajattomat 

Koristelutapoja on rajattomasti. Siltojen koristelussa on oltu varovaisia, joten 
kokemuksia erilaisista tavoista on vähän. Paikkakunnan erityispiirteistä läh-
tevät aiheet pintojen kuviointeina tai kuvasymboleina ovat käytettyjä, samoin 
vaakunasymbolit tai muut historiasta tutut symbolit. Pintojen verhoilu ja veis-
tosmaisten rakenteiden lisääminen voivat olla hyvinkin abstraktin taiteen 
tehokeinoja. Myös kasveja on käytetty koristelunomaisesti. 
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Kuva 90. Kohoko/taiessa paikassa voi siifatakenne saada jopa taideteoksen luonteen. KuLa 
Ranskasta. 
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Kuva 92. Paikallista omaleimaisuutta riittää kuvaamaan pienikin koristeaihe. 
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Kuva 93. Laattaverhoilu mandollistaa erilaisten kuvioaiheiden käytön koristeina. 

Kuva 94. Suuren risteyssil/an porttimaisuutta on korostettu näyttävän, veistosmaisen rakenne/man 
avulla. Porttivaikute/ma toimii molempiin suuntiin ku/jettaessa 
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näin tulla kokonaisuudessaa o h i0r70 taideteos 

Kuva 98. Vähäinenkin istutusten käyttö saattaa elä väittää 
	

Kuva 99. Rakennusvuosi on 
siltaa hienosti. 	 perinteinen siltojen 

koristeaihe 
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Kuva 100. Sälekaide jalkakäytä vän vierellä voi olla muotoiltu vähäeleisesti 
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== 	 Kaiteita katsellaan läheltä 

P 	A 	
Kaiteet ovat massiivista siltarakennetta keventävä, pienipiirteinen osa. Erilai- 
set kaiteet ovat yleensä rakennetussa ympäristössä lähellä kulkijaa, niitä kat- 
sotaan läheltä ja niihin kosketaan. Siltojen yhteydessä kaide on koettu 

-. ennenkaikkea turvallisuuden kannalta välttämättömäksi rakenteeksi, sen 
ulkonäkö on ollut toissijaista. Kuitenkin siltojen kaiteet ovat aikaisemmin 
olleet tarkoituksenmukaisesti kauniita rakenteita luonnonkivisine "ukkopylväi- 

	

Kauteet 	neen". Turvallisuustarpeiden ja standardisoinnin lisääntyessä on kaiteesta 
tullut usein raskas ja kömpelönnäköinen rakenne. 

Tyyppikaiteita ja yksilöllisiä siltakokonaisuuksia 

Sillan kaiteen täytyy ensisijaisesti täyttää tu rvallisuusvaatimukset. Kaide on 
tavallisesti tyyppipiirustusten mukainen avoin teräskaide usein roiskesuojalla 
varustettuna. Meluntorjunta- tai muista vaatimuksista johtuen käytetään myös 
joko betonista tai erilaisista levymateriaaleista valmistettuja umpikaiteita. 
Nykyisin käytettävien tyyppikaiteiden (sekä avo- että umpikaiteiden) ongel-
mana on vaatimaton, kömpelö ulkonäkö erityisesti ulkoapäin katsottuna. 
Teräksisessä kaiteessa voidaan muotoilla lähinnä kaiteen päätä ja roiske-
suojaa. Myös väriä voidaan käyttää tehokeinona. 

Käytettäessä tyyppikaiteista poikkeavia kaiderunkoja tulee niiden olla lujuu-
deltaan vähintään niitä vastaavia. Kaiteen jäykkyys ei saa ilman erikoisselvi-
tyksiä poiketa suuresti tyyppikaiteesta. Yläjohteen ja ajojohteen tulee olla 
vetoa kestäviä ja ne on varustettava tarpeellisilla liikuntajatkoksilla. 

Kaiteen teknisiä vaatimuksia löytyy mm. tyyppipiirustussarjoista ja ohjeista, 
jotka koskevat sillankaiteen käyttöä, rakennetta ja suunnittelua (Sillan teräs-
kaide, TIEL 2160001 ja Sillan betonikaide, TIEL 2160002). 

Betoninen umpikaide tulisi aina suunnitella osana siltakokonaisuutta. Tär-
keää on tällöin noudattaa niitä mitoitus-, lujuus- ja muotovaatimuksia, mitä 
tällaiselle kaiteelle on asetettu. Betonikaiteen pintoja ja lisäosia voi kuitenkin 
muotoilla näkyviltä osin huomattavasti moninaisemmin kuin teräskaidetta. 
Umpikaide kuitenkin aina lisää rakenteen paksuuden ja massiivisuuden vai-
kutelmaa ja luo sillalle umpinaisen tilavaikutelman. Erityinen muotoilun 
haaste on elementtikaiteen viimeistely. 

Siltoja saneerattaessa, mikäli halutaan käyttää umpikaidetta, on ongelmana 
betonielementtien erottuminen vanhasta beton irakenteesta. Silta ei välttä-
mättä näytä yhtenäiseltä rakenteelta. Tällaisessa tapauksessa kaiteen muo-
toilu, elementtisaumojen sovittaminen kauniisti ja kaide-elementtien liittämi-
nen reunapalkkiin ovat vaativia muotoilun tehtäviä. 
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Kuva 101. Hollantilainen kaideratkaisu. Punainen väri raikastaa 
karkeatekoista rakennetta. 
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Kuva 102. Roiskesuo-
jaa voidaan muotoilla 

-. 	. 	 . 	 vapaammin. 
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Kuva 103. Kaide voi antaa siltapaikalle tunnusomaisen piirteen, kun se 
havaitaan jo kaukaa lähestyttäessä 

KAIUE JA SUUJAVERKKO 110 

Kuva 104. Tielaitoksen tyyppikaiteen muotoa on tässä kehitetty. Roiskesuoja 
voidaan pinnoittaa värilliseksi. 
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Kuva 105. Saksalainen umpikaiteen ja teräskaiteen yhdistelmä on virta vIIva/sen näköinen. 
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Kuva 107. Japanilaisen turvakaiteen 
hieno varainen muotoilu. 
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Kuva 108. Jyväskylän kaupunki on kehittänyt 
omaleimaisen kaidetyypin, jossa ukkopylväs on 
saanut uuden muodon. Ratkaisu on mandollinen, 
kun ohikulkijoiden nopeudet ovat aihaisia. 
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Ku.ia 109. Betoninen umpikaide-elementti voidaan Ruvioida molemmin puolin. Saumakohta on vaikea 
muotoilla luontevasti osaksi kokonaisuutta. 
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Kuva 110. Ukko pylväsaihetta voi käyttää 
uudessa muodossa kevyen liikenteen sillalla 

Kuva 111. Turvakaiteena näkee Saksassa 
betonikaidetta vaihtelevin aihein. 
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Kuvat 112-115. Helsingin historiallisen keskustan Katajanokan kevyen liikenteen silloilla on erilaisin 
ra tkaisuin pyritty yhtenäiseen kokonaisi/meeseen. 
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Kuva 116. Kun silta on keskeisellä paikalla, on kaide osana 
kokonaisarkkitehtuuria. Tämä edellyttää yhtenäistä suunnittelua. 
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Kevyen liikenteen sillan kaide 

Kevyen liikenteen silloilla on suuremmat mandollisuudet suunnitella sillan 
ulkonäköön sopivia yksilöllisiä ratkaisuja, kunhan lujuus- ja muut vaatimukset 
täyttyvät. Kaiteen suunnittelun tulee lähteä sillan kokonaismuodon ja tyylin 
tavoitteista. Kantavina materiaaleina ovat mandollisia puu, teräs, alumiini ja 
betoni. Muina osina voidaan tavanomaisen säleikön lisäksi käyttää myös 
mm. verkkoja, lasia, pleksiä ja vanerilevyä. Pintoja voidaan käsitellä maala-
ten ja verhoillen. Valaistus on suositeltavaa suunnitella kokonaisvaltaisesti, 
jolloin kaidetta voidaan käyttää hyväksi valaisinten kiinnitykseen. Valaisin voi 
olla myös eräs kaiteen muotoilutekijä. 

Kevyen liikenteen silloilla kaiteissa on erittäin tärkeää yksityiskohtien muo-
toilu ja hyvä toteuttaminen. Kaiteen tulee olla huoliteltu sekä sisä- että ulko-
puolelta. 

Kuva 117. Vaatimaton, 
maalattu teräskaide 
saattaa olla joskus 
paras ratkaisu. 

Kuva 118. Kaide voi 
olla myös taideteos. 
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Kuva 120. Kaiteella on oma yksilöllinen ilmeensä. Se luo tunnelmaa koko 
silta paikalle. 
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Kuva 121. Massiivista 
ja keveää materiaalin- 
käyttöä japanilaisella 
sillalla. 
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yksitoikkois uutta rikkova osa ka idetta. 

Kaide voi olla sillan kokonaisilmeen voimakkain tekijä. Sen muodoilla voidaan 
korostaa paikan luonnetta (esim. merihenkinen lähellä merta) tai se voi 
sinänsä olla taideteos tai sen yhteyteen voidaan liittää taidetta. Kaiteiden 
päät ovat erityinen mandolhsuuksia tarjoava muotoilukohde. 
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Kuva 123. Pienetkin 
yksityiskohdat ovat 
merkittäviä läheltä 
katsottuna. 

Kuva 124. Hyvin muot- 	 ii 
oillut yksityiskohdat ovat 
kauniita ja kestä viä. 
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Kuva 125. Materiaaleja 
voi kevyen liikenteen 
kaiteessa yhdistää 
vapaasti. Mittasuhteiden 
kontrasti antaa ilmettä 
kaiteelle. 
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Kuva 126. Vaijerikaide 
antaa ilmavuutta 
massiiviselle rakenteelle. 
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Kuva 127. Puun käyttö 
kaiteissa on suomalaista ' 
perinnettä. Himanka. 

Kuva 128. Kevyen 
4.. 

4 	liikenteen sillalle sopii 
näköalauloke. 
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Valo muuttaa ympäristäkuvaa 

Siltaympäristässä valaistaan yleensä kulkutiloja. Harvemmin valaistaan silta- 
rakennetta tai ähiympäristöä. Valon monenlaisia mandollisuuksia tehokei-
nana on vasta vähän hyödynnetty. 

Siltojen ja ali- ja ylikulkukäytävien valaistuksesta on annettu ohjeet (Tieva-
laistus, TIEL 2140004 ja Tievalaistuksen käsikirja, TIEL 2140003). Ohjeissa 
kiinnitetään huomiota siihen, että valaistuksen sillalla tulee olla tievalaistuk- Valaistus 
sen kaltainen eikä epäjatkuvuuskohtia saa syntyä. Sopusuhtaisen kokonais- 
kuvan tärkeyttä korostetaan. Alitse kulkevan väylän valaisimet tulee sijoittaa 
siten, ettei sillan kannelle synny häiritsevää tai häikäisevää valoa. Sivuestei-
den korostamiseksi voidaan pilareiden väliin ja maatukien kohdalle sijoittaa 
tien valaistukseen sopiva valaistus 

Ylittävän sillan valaistuksen suhteen kiinnitetään ohjeissa huomiota alittavan 
tien optisen ohjauksen jatkuvuuteen. Lyhyille silloille ei suositella valaisinpyl-
väitä, pitkillä silloilla pylväät tulisi sijoittaa pilareiden kohdalle tai symmetri-
sesti maatukien suhteen. 

Valon vähimmäistarpeesta eri luonteisilla kulkuväylillä on annettu vaatimuk-
sia tielaitoksen suunnitteluohjeissa. Vaaditut valaistustehot ja valon tasainen 
leviäminen ovat tärkeitä liikenneturvallisuuden vuoksi. Valon värin käyttämi-
sestä ei sitä vastoin ole varsinaisia sitovia määräyksiä. 

Siltapaikoilla valaistuksen väri määräytyy yleensä muun tievalaistuksen 
mukaan. Valaistuksena alikulkukäytävissä on yleisesti hyvä elohopealamp-
puvalaistus värintoistokykynsä vuoksi. Sillanaluksen valaisemiseen voidaan 
käyttää kaikkia valonvärejä. 

Ajoväylien valaisinten tulee olla tielaitoksen hyväksymiä. Kevyen liikenteen 
väylillä voidaan vapaammin käyttää erilaisia valonlähteitä. Kevyen liikenteen 
kulkuväylien valaisinten on oltava erityisen kestäviä ilkivallan vuoksi. Myös 
luonnonvalon hyväksikäyttö pitkien alikulkutunnelien yhteydessä on suota-
vaa. 

Valaistus kaunistaa siltarakennetta 

Valaisin voi olla kaunis ja hyvin kokonaisuuteen sopiva lisä siltarakenteessa. 
Valaisimilla voidaan korostaa sillan asemaa porttina tai kohokohtana. Valaistu 
siltarakenteen osa voi myös korostaa kauniisti sillan asemaa ympäristössä. 
Valaisimen kiinnitys siltarakenteeseen tulee suunnitella siten, että kaikki yksi-
tyiskohdat sopivat hyvin kokonaisuuteen, myös katsottuna sillan ulkopuolelta. 
Valaisimen ja sen kiinnityksen suunnittelu on suositeltavaa ajoittaa sillan 
muun suunnittelun yhteyteen, jotta esim. valaisimen sovitus kaiderakenteen 
yhteyteen voidaan ratkaista kauniisti. 

Ajoneuvot valaisevat kulkiessaan siltarakenteita muodostaen pimeässä 
uudenlaisia muotoja ja tunnelmia. Tätä valaistusvaikutusta suunnittelija voi 
käyttää hyväkseen pilareiden sijoittelussa, maatukien muotoilussa ja muissa 
yksityiskohdissa. 
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Kuva 130. Moottoriliikennetien silta paikan valaistuksessa tulee välttää 
valaisinten sijoittamista risteyskohtaan. 

Kuva 131. Esimerkki valaisinten symmetrisestä sijoittamisesta sil/alla. 
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kuva 132. 3antiago 6aiatia Vai ve/stosma/ner? silta muun tuu pimeassa valotaideteokseksi. 

Kuva 133. Valospektrin käyttö luo mielen- Kuva 134. Valo luo tunnelmallista tilaa. Puinen kansi korostuu 
kunto/sen kulkuelämyksen Vantaan 	miellyttä västi. Ulospäin kalteva kaiteiden muoto lienee 
Tiedekeskuksessa. 	 edesauttanut valaisinten pysymistä ehjänä. 
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kuva 135. Omaleimaisen merkittävän sillan 
	Kuva 136. Valolla voidaan korostaa siltarakenteen asemaa 

aIaistus on osa kokonaisarkkitehtuuria. 	kaupunkikuvassa. 
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Kuva 137. Valaisimen kiinnitys si/tarakenteeseen voidaan ratkaista kauniin yksinkertaisesti. 
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Kuva 138. Valaisin voi 
olla portin pylväs 
erityisen merkittä vässä 
ylityskohdassa. 

Kuva 139. Valaisin voi 
erityisessä solmukoh-
dassa saada kaupun-
kikuvaa dominoivan 
aseman. 
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tyyliltään sillan ilmettä noudatteleva. 
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Kuva 141. Valaisimet voivat olla veistokselilsia. 
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Kta 142. 	vyen liikenteen t1oi3S VdlO luo tu/LJIlO r ulkutilaa. 
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Kuva 143. Luonnon valo on tärkeää pitkissä alikulkutunneleissa 
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Siltaan joko kiinteästi liittyvät tai lähiympäristössä olevat rakenteet ovat tär-
keä osa siltapaikan ympäristökuvaa. Siltaan voidaan liittää yhä enemmän 
muita toimintoja, jolloin sillan sijasta saatetaankin olla toteuttamassa raken-
nusta ravintoloineen, liikkeineen ym. Aina on kuitenkin tavoitteena toteuttaa 
huoliteltu ympäristökokonaisuus. 

Sillan kattaminen 

Siltaan liittyvät 	Erityisesti kevyen liikenteen ylikulkuja saatetaan kattaa, mikäli silta on tärkeä 

rakenteet 	jalankulkuyhteys rakennetussa ympäristössä. Myös osakattaminen, eräänlai- 
nen porttikatos sillan päissä korostaa sillan tärkeää asemaa. Kattamisella 
luodaan sillalle voimakas, ympäristössään dominoiva ilme. Materiaalien 
valinta ja muotoilu ovat tästä syystä tärkeitä tehtäviä. Puiset rakenteet sopi-
vat hyvin puistomaiseen, vihreään ympäristöön. Betoni, teräs ja erilaiset ver-
hoilut ovat omiaan silloin kun silta on rakennusten yhteydessä. 

Mikäli sillalla on jalankulkua ja mielenkiintoista nähtävää ympärillä, voidaan 
kaiteen yhteyteen sijoittaa levähdyspaikkoja ulokkeineen ja istuimineen, mie-
luimmin katettuina. Tällöin materiaalien ja rakenteiden tulee olla luonteva osa 
si Itara ken netta. 

Portaat ja tukimuurit ovat osa siltarakennetta 

Portaat, luiskat ja tukimuurit kytkeytyvät yleensä siltarakenteeseen ja niiden 
suunnittelussa onkin huomioitava saumaton yhteensopivuus sillan ulkonäön 
kanssa. Portaissa kaiteet tulee toteuttaa yksityiskohdissaankin laadukkaasti. 
Portaat voidaan suunnitella siltapaikkaa erityisesti korostavaksi aiheeksi, 
mikäli siltapaikka on vaativassa ympäristössä. Tukimuureissa on mandollista 
käyttää verhoilua, koristeaiheita ja istutuksia keventämään raskasta materi-
aalintuntua. Tukimuurit voivat olla myös kohde ympäristötaideteokselle. Tuki- 
muurit ovat massiivisia, hyvin näkyviä pintoja ja niiden veistoksellisia muotoi-
lumandollisuuksia tulisi hyödyntää. 

Sillan lähiympäristö kauniiksi kokonaisuudeksi 

Viimeisen silauksen siltaympäristölle antavat kauniisti tehdyt maastonmuo-
toilut ja istutukset. Niillä voidaan sovittaa raskaat rakenteet huomaamatto-
masti lähiympäristöön. Viherympäristön tulee yleensä olla siltarakennetta 
pehmentävä, muuhun ympäristöön sopiva ja hankalissakin kaltevuuksissa ja 
kohdissa hyvin kunnossapysyvä. Joskus saattaa istutusten rooli olla siltara-
kennetta korostava. Sillan alusta, jos se ei ole toiminnallista tilaa, saattaa 
muodostua roskaiseksi joutomaaksi. Sillan alla on luonnonkivi kivipuutarhana 
halpa ja näyttävä ympäristönhoitotapa. 
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KLiva 146.Siltaan liittyvät erilaiset rakenteet 
voimakkaasti tyyliteltynä korostavat sillan 
omaleimaisuutta. 
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Kuva 147. Betonikiviset huoltoportaat muo-
dosta vat hauskan kuvion etuluiskaan. 
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Kuva 148. VR:n alikulkukäytävän suuaukko antaa viitteitä siirtymisestä junan vaunuun. 
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Kuva 149. Puu on aistikas kevyen liikenteen sillan kattamismateriaali. Se sopii erityisesti 
puistomaiseen ympäristöön. 



Risteyssiltojen estetiikka 	 11 7 
SILLAN MUOTOILU JA VIIMEISTELY 

Kuva 150. Sillan yläpuoliset rakenteet voivat muodostua maamerkiksi. 

Kuva 151. latettu aateyssilta ympatistoineen on tässä muotoiltu kokonaisvaltaisestija 
yksityiskohtaisesti. Kuva Japanista. 
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Kuva 152. Karkeaksi jätetty betonipinta tukimuureissa pehmenee runsaiden istutusten ansiosta. Väljä 
mitoitus mandollistaa miell'2'tt ' 'i' tunnelman. 
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Kuva 153. Istutukset pehmentävät sillan massiivisia rakenteita. 
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Kuva 154. Vanhaa arvokasta miljöotä Imatralla. 
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Kuva 155. Yksinkertainen, mutta viimeistelty siltaympäristö soveltuu hyvin keskustan reuna-alueelle. 
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KLiva 156. Meluseinän tuk- uakenteista muodostuu mielenkiintoinen ulkonäköaihe. 
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Tiukentuneet meluntorjuntavaatimukset edellyttävät meluseinien rakenta-
mista usein myös silloille. 

Sillalle tulevat meluesteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään; umpikaiteisiin, 
sillankaiteisiin kiinnitettäviin kevytrakenteisiin meluseiniin ja muihin erillisiin 
meluseiniin. 

Meluseinän suunnittelussa tulee ottaa huomioon: 
Meluntorjunta- 	- törmäysturvallisuus ja tuulikuorma; raskaan seinäelementin putoaminen 

rakenteet 	 aliku Ikevalle väylälle on estettävä riittävällä varmuudella 
- näkemävaatimukset 
- lumitila; sillan päihin on järjestettävä riittävä tila aurauslumille 
- heijastukset; varsinkin läpinäkyvistä seinistä syntyvät heijastukset eivät 

saa aiheuttaa häikäisyä tai valekuvia 
- kunnossapito; rakenteiden tulee olla kestäviä ja helposti puhdistettavia 
- akustiikka; rakenteen on liityttävä tiiviisti siltaan. Molemminpuotinen kova 

meluseinä aiheuttaa epämiellyttäviä heijastuksia. 

Vanhalle sillalle tuleva meluseinä on helpointa kiinnittää kaiteeseen tai mah-
dollisiin kaidepultteihin. Uudessa sillassa kiinnitys voidaan suunnitella 
vapaammin. Kaiteen ja seinän väliin kannattaa tällöin jättää reilummin tilaa. 

Sillan ylittäjä saattaa kokea heti kaiteen taakse tehdyn korkean seinän 
ahtautta aiheuttavaksi. Molemmiripuolisista seinistä muodostuu helposti kai-
kuva ja meluisa tunneli. 

Silloilla on ongelmana reunapalkin, turvakaiteen ja meluseinän sovittaminen 
sillan sisäpuoliseen näkymään luontevasti. Ulkopuolelta katsottuna taas on 
ongelmana meluseinän ja reunapalkin yhteensovittaminen kauniiksi koko-
naisrakenteeksi. Vanhan sillan melukaiteen suunnittelussa onkin syytä kiin-
nittää erityistä huomiota visuaalisesti eri osia yhdistävän harmonian löytämi-
seen. Yhdistävä rakenne voi olla meluseinän tukipilari, elementtejä yhdistävä 
vaakaprofiili tai -levy ym. Myös pintakäsittely tai väri voi luoda uuden yhdis-
tävän elementin. Halpa ja yksinkertainen ratkaisu ei vanhalla sillalla aina 
tuota ulkonäön kannalta hyväksyttävää lopputulosta. 

Suunniteltaessa uutta siltaa on uusi massiivinen mitoitus otettava kokonais-
ratkaisun lähtökohdaksi ja rohkeasti etsittävä uusia muotoja ja materiaaleja 
luontevan kokonaisrakenteen hahmottamiseksi. Silta meluseinineen on 
monta kertaa korkeampi ympäristöelementti kuin perinteinen silta, jota näin 
ollen ei voida sellaisenaan käyttää mallina. Usein meluseinä halutaan yhdis-
tää maavalliin, joka sijaitsee kauempana tiestä. Tällöin meluseinän linjauk-
seen tarvitaan suurimittakaavaista muotoilua. Erilaisia ratkaisutapoja tulee 
kokeilla ja tutkia. Valon ja varjon mandollisuuksia voidaan hyödyntää massii-
visen rakenteen keventämisessä. 

Läpinäkyvän meluseinän toteuttaminen sillalla on erittäin ongelmallista. Suo-
men ilmastossa ja kunnossapidossa kirkkaana pysyvää materiaalia ei ole riit-
tävästi tutkittu. Myös kestävyysvaatimukset ovat suuret. Materiaaleja tutkitta-
essa ja valittaessa tulee ehdottomana tavoitteena olla läpinäkyvyyden säily-
minen. On myös varattava resursseja jatkuvaan kunnossapitoon. 
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Kuva 157. Läpinäkyvä, mandollisimman kevytrakenteinen meluaita on omiaan, mikäli näkymät sillalta ovat kaul 
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meluaita puhdas. 



Kuva 159. Erikoinen ratkaisu, jossa meluvallin luiska on 
jatkettu seinänä sillan yli. Etuna on vallin jatkuvuus ja 
hyvä näkemä. 

1 24 	 Risteyssiltojen estetiikka 
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Kuva 158. Meluseinä voidaan rakentaa myös ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliin. Läpinäkyvät 
meluseinät vaativat säännöllistä pesua. 
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Kuva 160. Hyvin korkea melueste sila/la. Ruudutuksen avulla vaikutelmaa pyritään 
vähentämään sekä siltaa ylittävän että alitta van näkökulmasta. 

Kuva 161. Jälkeenpäin sillalla rakennettu melueste on vaikea sovittaa osaksi 
siltakokonaisuutta. 
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Kuva 162. Korkea meluseinä sillalla muuttaa perinteisen silta rakenteen hahmon täydellisesti; tarvitaan 
kokonaan uutta arkkitehtuuria ja muotoilua. 
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Kuva 163. Sama meluseinä talvella osoittaa kunnossapidon merkityksen. 
Suomessa on tällaiset olosuhteet noin puolet vuodesta, joten mm. värityksen 
sopivuutta on mietittävä eri vuodenaikoina. 

- 	-. 
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Kuva 164. Uutta meluseinämuotoilua sillalla. Materiaaleina käytetään lasia, polykarbonaattia ja 
akryyliä. 

Kosketussuoja 
rakenteet 

Sähköistettyjä ratoja ylittävissä ylikul-
kusilloissa ja ylikulkukäytävissä on 
käytettävä joko kosketussuojaseinää 
tai kosketussuojalippaa. Niiden suun-
nittelussa voidaan soveltaa edellä 
kohdassa 2.7 mainittuja näkökohtia. 
Kosketussuojaseinistä on esitetty 
tyyppipiirustukset tielaitoksen ohjees-
sa Sillan teräskaide (TIEL 2160001). 
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Siltojen rakenteellinen kauneus ja sopivuus 
ympäristöön on monen osatekijän yhteisvaiku-
telma. Onnistuneeseen kokonaisuuteen sisäl-
tyy hienovaraisia, vaikeasti selitettäviä muoto-
jen, värien ja materiaalien toisiinsa vaikuttavia 
jännitteitä, jotka katsoja kokee tiloina ja tunnel-
mina. Seuraavassa esitellään joitakin kohteita 
pyrkien antamaan kokonaiskuva aiemmin esi-
tettyjen osatekijöiden yhteisvaikutelmasta. 
Valinnan kriteerinä ei ole kaikin puolin onnistu-
nut ja malliksi sopiva perusratkaisu, vaan 
paremminkin on pyritty esittelemään ratkaisuja, 
joihin erilaisissa tilanteissa on päädytty, ja 
joissa voittopuolisesti voi nähdä onnistuneita ja 
mielenkiintoisia näkökulmia. Lukija voi itse 
muodostaa mielipiteensä ratkaisujen hyvistä ja 
huonoista puolista ja saada virikkeitä ja ideoita 
erilaisista lähestymistavoista miettiessään rat-
kaisuja samankaltaisiin ongelmiin. 

___ ESIMERKKEJÄ 
SUOMESTA JA 
ULKOMAILTA 
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Ouluntullin risteyssilta 

Siuntionjoen silta (VR) 

Korian alikulkusilta 

Kuriiritien alikulkusilta, Tikkurila 

Lappi Ti:n kevyen liikenteen silta 

Kevyen liikenteen silta, Yokohama, Japani 

Reichenbachin katettu ylikulku jalankulkijoille, Baden-Wijrttenberg, Saksa 

Bad Oidesloen ylikulkukäytävä, Schleswig-Holstein, Saksa 

Järvenpään asematunneli 

Maaseututien ylikulku jalankulkijoille, Tanska 

Risteyssilta, jonka tukirakenne muodostaa liikenneympyrän, Lyon, Ranska 

Kehä 2, Sepänsolmun sillat, suunnitelma 

MT 1385, Lentoasemantien sillat, suunnitelma 

MT 1385, Lentoasemantien alikulkukäytävä, suunnitelma 
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Ouluntullin risteyssilta 

Ouluntullin risteyssilta on portti Lappiin. Se on 
ilmeeltään si ro, veistosmainen. Selkeät, vasta-
kohtaiset muodot, betonipalkin kaareva linja, 
pilarien ryhdikäs suoralinjaisuus ja jäsentävä 
vaakalinja reunapalkissa muodostavat harmo-
nisen kokonaisuuden. Sininen väri ympäris-
töstä poikkeavana kirkastaa betonin harmaata 
yleisilmettä. Vaakunasymboli ja keveä, perhos-
mainen taideteos luovat viimeistellyn ilmeen. 
Siltapaikka on tunnelmaltaan korostuneesti 
porttimainen, ainutkertainen. 

--------------..... 
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Kuva 165. Kannen d/u:.;;uki itout on vumeistelty 
täydentämään veistosmaista kaarimuotoa. 
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_______ 	
___ 

: 	
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Kuva 166. Raskas siltarakenne on harmonisten, kauniiden 	______ 

muotojen ansiosta saanut keveän, iloisen ilmeen. 	______ 

4 

___ 

«III 

01 
Kuva 167. Siltaa ylitettäessä korostuu sinisen värin luoma 
iloinen vaikutelma. Taideteokset ovat osa kokonaisuutta. 
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Siuntionjoen silta (VR) 

Silta sijaitsee Siuntion historiallisesti arvok-
kaan kartanomiijöön lähellä. Se on luonteel-
taan ainutkertainen, tyyliltään suoralinjainen ja 
ajaton. Vähäeleiset muodot ja mittasuhteet 
ovat harmoniassa. Pinnat, reunat ja 1 iitokset on 
viimeistelty yksinkertaisesti, mutta silti arvo-
kasta ilmettä korostaen. Koristeellisuus puut-
tuu tyystin. Pintamateriaalina käytetty luonnon- 
kivi on arvokkaan ja kauniin ulkonäöri tärkein 
osatekijä. Se on yhdistetty betonipinnan 
kanssa rohkeasti antaen näin perinteisesti kar-
keatekoisena pidetylle materiaalille uudenlai-
sen, puhdistuneen ilmeen. 

Kuva 168. Luonnonkivipinta edustaa ikuista 
kauneusarvoa. Sitä on käytetty perinteisellä, 
muurivaikutelmaa korosta valla tavalla 

.f• 	.. 	z..' 
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Kuva 169. Tarna puhdas/injainen, vahaeleinen silta ar 
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ian aiRahaLitensa leiman arvoA haalle historiallise/le miljööhokonaisuudelle. 
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Kuva 170. Alikulkeva katu on selkeästi osa siltarakennetta suorine linjauksineen ja yhtenäisine rakenteineen. 
korotetulla väylällä 
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ija tuntee Inkkuvansa turvassa ja rauhassa 

''Ii 
Kuva 171. Pilareiden kaariaiheet ovat rakennetta 
luontevasti täydentä ylä rakennuksenomaisia 
aiheita. Kulkijalle tarjoutuu mielenkiintoinen 	______ 

tilaelämys 
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Korian alikulkusilta 

Tämä siltapaikka on laaja kokonaisuus, jossa 
kaikki pienimmätkin osatekijät on huolella 
suunniteltu yhtenäiseen tyyliin. Siinä on viit-
teitä taloarkkitehtuurista: tiilijulkisivu sokkeliai-
heineen, kaariaukot sekä suoralinjaiset perus-
muodot. Aiheita on kuitenkin omaperäisesti 
sovellettu sillan perusrakenteita korostaviksi. 
Näkyvät betoniosat on huoliteltu materiaalin 
ominaisuuksia ymmärtäen, jolloin käsittelemä-
tön pinta saa elävyyttä valon ja varjon vaiku-
tuksesta. Kaiteet ovat yksinkertaiset vastak-
kaisten suorien linjojen korostaessa jäntevää 
kokonaisuutta. Valaisimet noudattavat koko-
naisuuden suoralinjaisuutta, sillan aukon rajoi-
tukset on hauskasti huomioitu valaisinten muo-
toilussa. Valaisinten sovitus kaiteeseen muo-
dostaa selkeän yksityiskohdan. 
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Kuriiritien alikulkusilta, Tikkurila 

Sillalla on Tikkurilan keskustassa merkittävä, 
keskustan eri osia yhteensitova rooli. Myös 
sen asema kaupunkikuvassa keskustaa koros-
tavana rakenteena on tärkeä. 

Silta on kiinteästi osa rakennettua keskustaa 
julkisivumateriaalilla verhoiltuine seinineen, 
kulmikkaine muotoineen ja katoksineen. Jalan- 
kulkija on suojassa tuulilta ja sateelta, ylitys sil-
taa pitkin on yhtä miellyttävää kuin suojaisella 
kadulla kulkeminen. 

Aukon, maatukien ja muiden tukirakenteiden 
muotoilu ja verhoilu ovat rakennusten kaltaisia 
perusilmeeltään, mutta vapautunutta ja oma-
leimaista vinoine kulmineen ja kaarevine katto- 
muotoineen. Tasoeron massi iviset betonira-
kenteet saavat pehmeää ilmettä runsaiden 
istutusten ansiosta. 
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Kuva 173. Katos on ilmava säänsuoja jättäen 
sillalle avaran tunnelman. Valaistus korostaa 
sillan kohokohtaista asemaa kaupunkikuvassa. 

KLiva 174. KaikR/ kulkijaa lähellä olevat 
yksityiskohdat on erityisellä huolella 
muotoiltu. 
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Kuva 172. Silta on merkittävä kaupunki-keskustan iakenneja osa 
lähiympäristön arkkitehtuuria 

KUVa ,. 	ovat välttämättömiä 
ahtaissa tiloissa. Tiiliverhoilu ja istutukset 
pehmentä vät vaikutelmaa. 

Kuva 176. Portaat kaiteineen ovat 
rakennusten portaiden laatutasoa 
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Lappi Ti:n kevyen liikenteen silta 

Lappi TI:n siltapaikka on kylän keskipiste. Vie-
rekkäin sijaitsevat vanha, suojeltu kiviholvisilta 
ja uusi kevyen liikenteen betonipalkkisilta. Uusi 
silta muuttaa perinteistä herkkää ympäristöku-
vaa suuresti. Kyläläisten arvostelu johti raken-
teilla olevan sillan ulkonäön parantamiseen ja 
ympäristöön sovittamiseen kesken rakennus-
töiden. 

Raskaan näköistä betonipalkkia on kevennetty 
visuaalista harhaa hyväksikäyttäen - palkki on 
pinnoitettu tummaksi. Leveällä puukaiteella 
luodaan tunnelmaa kyläsillasta, jolle sopii 
pysähtyä nojailemaan ja ihailemaan Joen juok-
sua. Uusi ja vanha silta edustavat näin kumpi-
kin omaa aikakauttaan. 

ii;iiiiiiiiti IIJIIIIII II 
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Kuva 178. Vanhan kiviholvisillan läheisyy. 
sillan osien muotoilulle. 
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Kuva 17/. Betonipaikin iaskautta haivytetaan maalaama/Ja. kaiteel Jd vd/aistus 
tehdään räätälintyönä paikan ilmeeseen sopiviksi. Ihmisiä lähin materiaali on puu 
kaiteissa. Ympäristöä kohennetaan istutuksin. 
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aa omat vaate riuksensa uuden Kuva 179. Sillankaide. 
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Kuva 180. Sillan erillinen olemus massiivisesti rakennetussa ympäristössä korostuu jäntevän 
muodon ansiosta. Valaisinten muotoilussa andasta tilaa on korostettu positilvisella tavalla. 
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Kevyen liikenteen silta, Yokohama, Japani 

Yokohamassa Japanissa niukat tilat edellyttävät 
tarkkaa ja huolellista suunnittelua. Kaupunkikuva 
on usein epäyhtenäinen ja vailla selkeitä arkki-
tehtuurin tyyliominaisuuksia, mutta uudet raken-
teet toteutetaan korkeatasoisina ja viimeisteltyinä. 
Kaaosmaisen isomittakaavaisen kaupunkiraken-
teen keskelle syntyy pienimuotoisia, viihtyisiä 
paikkoja jalankulkijoille. 

Jalankulkusilta Yokohaman keskustassa on hyvin 
omaleimainen, jopa paikan maamerkkinä toimiva. 
Silta on kauniisti kaarteileva ja kuitenkin jäntevä, 
kulkija kokee liikkuvansa kuin kadulla. Sillan yksi-
löllisiä aineksia ovat hyvin erikoisesti muotoillut 
syvän tumman sininen kaide ja valaisimet. Väri on 
sekavassa ympäristössä pitkää kulkuväylää sel-
keästi merkitsevä aihe. Kulkupinta on sillan kaa-
revuutta korostavaa muovisekoitteista betoniki-
veä. Kestävyyden lisäksi on otettu huomioon eri-
tyisesti näkövammaiset johdattavia kontrastivä-
rejä ja nupupintaisia laattoja käyttäen. Tyyliltään 
silta on hyvin moderni, muuhun arkkitehtuuriin 
sitoutumaton itsenäinen rakenne. 

aI I//)?1iflI 	. . 
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Kuva 181. Pitkä silta muistuttaa linjaukseltaanja 
tasaukseltaan katua. Tummista kaiteista 
muodostuu tilaa voimakkaasti rajaava tunnelma. 
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Kuva 182. Tyyliltään itsenäisenä rakenteena silta liittyy muuhun kaupunkirakenteeseen 
voimakasilmeisen porttirakenteen välityksellä. Katupinta taas jatkuu samanlaisena korostaen 
katumaista tuntua 
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Reichenbachin katettu ylikulku 
jalankulkijoille, Baden-Wurttenberg, 
Saksa r. 

 

Saksalaisessa pikkukaupungissa jalankulku-
silta on omaleimainen sisääntuloportti. Puu 
päämateriaalina henkii pienimuotoisen kyläark-
kitehtuurin tyyliä olematta itse voimakkaasti 
tyylitelty. Perusrakenne on selkeästi esillä. 
Katos on varsinaista siltaa massiivisempi. 
Koska kaide on lähes näkymätön, korostuu sil-
lan vaakasuorien linjojen muodostama käytä-
vätila avarana ja ilmavana. Sillan päädyssä 
vaakasuoran linjan vastapainona, sirojen pila-
rien varassa oleva kookas katos luo siltaraken-
teesta tasapainoisen, selkeästi päättyvän koko-
naisuuden. Katoksen vuoksi silta saa jopa huvi- 
majan luonteen joten sekä katselu- että kulku- 
elämys on miellyttävä. 

 

r, . 

 

t\LiVd 7d3. / - yvIi kokonaisuulee/ sop/va 
ja hauskasti muotoillut opasteet ovat pieni 
ihmisläheinen yksityiskohta. 
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Kuva 184. Silta muodostuu tasapainoiseksi rakenteeksi alavan paadyn 
täydentä vän katosrakenteen avulla. Sillan epäsymmetria täydentää maaston 
erilaisuutta. 
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Bad Oidesloen 
ylikulkukäytävä, 
Schleswig-Holstein, 
Saksa 

	

J . 	 - 

luva 185. Puinen kaide on muodo/taan perinteinen. Kanden 
materiaalin yhdistäminen on mitä yksinkertaisimmin toteutettu. 
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i 186 PuumcterIaaII myos lulkupinnassa on kuIRiaIIo 
miellyttävä. 
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Iuva 187. Liioitellun karkea tyyli päätypenkissä luontuu 
yksinkertaiseen puurakenteeseen. 

Jalankulkusilta 	pienessä 
saksalaiskaupungissa 	vai- 
kuttaa jalankulkijasta enem-
mänkin raitilta kuin sillalta. 
Kaikki yläpuoliset rakenteet 
ovat puuta, myös kulkupinta. 
Puuta on työstetty yksinker-
taisesti, paikoin jopa tahaHi-
sen karkeasti. Vanhat kaiteet 
rajaavat tasaisen, kauniisti 
kaartuvan kulkutilan voimak-
kaasti omaksi tilakseen. 
Yksityiskohdat ovat myös 
karkeatekoisia, kiinnitykset 
usein näkyvillä. Monotoni-
suutta pitkässä sillassa rikko-
vat kaidepilareiden hiukan 
vinossa olevat katelevyt. 
Silta henkii vanhan puun-
työstön perinnettä olematta 
silti vanhahtava. 



Risteyssiltojen estetiikka 	 1 45 
ESIMERKKEJA SUOMESTA JA ULKOMAILTA 

. 	
• 	T. 	' 

+. •(" 	. 	f. ,. 	 ' 	
'4 -., 

.. 	

r% 

-4 

- 

4:'' 	
*• 	' 	' 

- .----------- 

- 	 -, 	- - -. 	-r 	 lPI 

1 	 L: J 	r-• 	(4 --- 

1 IVLII 	____ __ 
-- '' I_. 	 IiJ & 	

- 	------ 

_L '.'.LL* 

2 

*.S4' 

- 

, 

-- 	:. 
,*• 	... 

Kuva 188. Puukaide ja pilarit muodostavat dominoivasti sillalle yksilöllisen ilmeen. 
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Kuva 189. Sisääntulo tunneliin on korostettu luontevalla tavalla sijoittamalla odotuskatos tunneliaukon päälle i 

Kuva 190. Pitkässä tunnelissa on mielenkiintoisia paikkoja. 
Luonnonvalo kasvien yhteydessä muodostaa herkän kohdan. 
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Järvenpään asematunneli 

Järvenpään keskustassa radan alittava jalan-
kulkutunneli on yksi pääjalankulkuakseleita. 
Se on suunniteltu kunnianhimoisesti täyttä-
mään tätä tehtävää myös kaupunkikuvassa. 
Radan tasossa tarvittavat junan odotusta pal-
velevat varusteet on toteutettu osana kokonai-
suutta ja tällä tavoin on tunnelin sisääntulosta 
voitu luoda kaukaa näkyvä maamerkki. 

,, 	 Alikulkutunneli luo vaikutelman julkisen raken- 
nuksen sisaantulosta laajoine julkisivupintoi-
neen. Tätä vaikutelmaa korostaa tunnelin 
päälle sijoitettu odotuskatos, joka luontevasti 
muodostaa sisäänmenoaukon katoksen. 
Kaikki pinnat on verhoiltu ja viimeistelty kor-
keatasoisen rakennuksen laatutasolla. Koko- 

Kuva 192. Tunnelin seinien ja katon muotoilu on 
veistosmaisen piastinen. Aukon avaruus ja 
kaunis kattomateriaali häivyttä vät tunnelin usein 
andistavaa tunnelmaa. 

Kuva 191. Tunnelin valaistus on myös 
arkkitehtoninen aihe. 

naisuus muodostaa viimeistellyn, moni- ilmei-
sen ja tasapainoisen sisääntuloportin. Julkisi-
vunomaisuudesta huolimatta ovat eri rakenne- 
osat, kuten kaiteet ja katokset selkeästi nähtä-
vissä. Julkisen rakennuksen arkkitehtuuria on 
sovellettu siltarakenteeseen sen olemusta 
kunnioittaen. Tunneli on toteutettu osaksi kes-
kustan julkista kaupunkitilaa tietoisena ilkival-
lan vaarasta. Seinäpinnat ovat kuitenkin hel-
posti uudelleen pinnoitettavissa. 
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Kuva 193. Silta on tunnelmaltaan siro ja keveä. Erikoinen väri korostaa sillan ainutkertaisuutta 
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Maaseututien ylikulku jalankulkijoille, 
Tanska 

Jalankulun ylityssilta on toteutettu rohkeasti ja 
poikkeavasti. Lähtökohtana on rakenteeltaan 
kevyt terässilta, joka vaikuttaa jopa väliaikai-
selta, helposti siirrettävältä. Maalaismaise-
maan on luotu täysin ympäristöstä poikkeava 
leikkimielinen pieni maamerkki. Pienimuotoi-
suus ja siro ilme poistavat kuitenkin vaaran 
merkittävästä häiriöstä maisemakuvassa. 
Tämä silta herättää kulkijassa joko huvittunutta 
tai ärtyisää mielialaa, mutta se varmasti virkis-
tää väsynyttä ajajaa. 

Sillan tyyli syntyy suoraan rakenteellisista rat-
kaisuista. Mitään rakenneosien muotoilua ei 
varsinaisesti ole tehty. Muotojen ja mittasuhtel-
den kohtuullinen harmonia syntyy rakenneo-
sien materiaalien harkituista suhteista. 

Silta sinänsä on yksinkertainen ja kulmikas, ja 
vasta väri luo sille viimeistellyn ilmeen. Täysin 
ympäristöstä poikkeavan värisenä se luo kon- 

- 

f\uvd 194. Silta muodostaa sitona geometrisena 
silhuettina pienimuotoisen porttiaiheen 
piristämään kulkijaa. 

trastin kautta voimakkaan vaikutelman. Tällai-
nen silta sopii erikoisuutena tarkoin harkittuun 
kohteeseen. Se edustaa ajan henkeä ja saat-
taa ennen pitkää enemmän ärsyttää kuin 
huvittaa, jolloin se voidaan helposti poistaa. 

R 
Kuva 195. Kaikissa osissa on selkeästi näkyvissä rakenteiden funktionaalisuus 
hyväksytty rakennustaiteelliseksi lähtökohdaksi. 

Kulmikkuus on 
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Kuva 196. Sillan olemus korostuu uutena kaupunginmuurina ja porttina. Muutos on totaalinen, 
pysyvä. Nykyajan maamerkki muodos'uu heti tunnusomaiseksi tälle kaupungille. 

Kuva 197. Siltaa alittaessa voi kokea juhlallisen, suorastaan mystisen tilatunne/man. Rakenteiden 
massiivisuus ja toisaalta vaalea dominoiva värija valon ja varjon muuttuvat kuviot luovat kontrastien 
avulla tunnelmaa. 
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Risteyssilta, jonka tukirakenne 
muodostaa liikenneympyrän, Lyon, 
Ranska 

Lyon On omaleimainen, suurehko kaupunki 
kaakkois-Ranskassa. Keskustan ahtaisiin tiloi-
hin sovitettu silta on yksilöllinen, voimakasil-
meinen julkisen rakennuksen kaltainen. Se toi-
mii kaupunkikuvassa muurina, porttina ja 
näköalapaikkana. Silta on tyyliltään rohkeasti 
moderni ja aikansa materiaalinkäsittelytaitoa 
ilmentävä. 

Silta on massiivisena, tilaa sulkevana raken-
teena muotoiltu kaupunginmuurin omaiseksi 
kaarevine muotoineen ja pystysuorine maatu-
kineen. Muu rivaikutelmaa on korostettu portti- 
aukkoihin liittyvin tornein. Tornit ovat sillan tun-
nusomainen aihe, ja ne antavat vain viitteelli-
sesti vaikutelmaa vanhoista torneista. Vaalea 
punertava väri dominoivana korostaa siltaa 
nykyajan rakenteena. 

Sillan arkkitehtuurin perusteina ovat suurimit-
takaavaiset rakenneosat, jotka selkeinä yksin-
kertaisina kappaleina ja tasopintoina ovat 
koettavissa sekä sillalla että kuljettaessa sillan 
alta. Sillan alittamisesta muodostuu autoilijalle 
lähes juhlallinen kokemus ja kauempaa kat-
sottuna silta muodostaa tilaa rajaavan uuden 
ajan merkkirakennuksen, jonka voi kokea kau-
pungin alituista muutosta symboloivana oman 
aikansa maamerkkinä. 

»_____ 

Kuva 198. Palkin ja pilarin yhtymä kohta luo tun-
nelman dynaamisesta liikkeestä. Rakenneosien 
olemusta on tulkittu tunnelmaa luovina vähäelei- 

Kuva 199. Sillan ei osat ovat .belhe/Ta ja 
muodoltaan yksinkertaisia. Materiaalit ja 
värit on käsitelty ajan hengen mukaisesti, 
mutta niissä henkii myös perinteinen 
kaupunkirakennustaide. 
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Kehä II, Espoo, Sepänsolmun 
sillat, ehdotus 

Sepänsolmun siltojen sarja on laaja-alainen 
kokonaisuus. Autoilija kokee tunnelman 
kovassa vauhdissa toistuvana. Yksityiskohtia 
ei ennätä tarkastella. Suunnittelun lähtökoh-
tana on ollut paikan yksilöllinen korostaminen 
hyvin suuressa mittakaavassa. 

Tärkeimpiä elementtejä ovat toistuvat vaaka- 
suorat, varjoin elävöittyvät siltakannet ja ras- 
kastekoinen pilaristo niitä kannattamassa. 

Kuva 200. Silta paikka on laaja kokonaisuus, jossa tärkeitä ovat siltojen perusmuoto, niiden 
muodostama kokonaistila. Siltojen yhteensopivuus ja toistuvat aiheet luovat parhaan vaikutelman 
nopeasti liikkuvalle ha vainnoitsijalle. 



Risteyssiltojen estetiikka 	 1 53 
ESIMERKKEJA SUOMESTA JA ULKOMAILTA 

Väljä mittakaava sekä rakenteiden ja avoimien 
tilojen suhde luovat avaran vaikutelman. Pilarit 
ovat kulkusuuntaan pitkänomaisia luodakseen 
massiivista vaikutelmaa vauhdikkaasti ohitet-
taessa. Pilarien veistoksellineri muoto on 
vähäeleineri. 

Oleellinen osa siltarakenteita ovat maatuet, 
niissä kertautuu pehmeämpänä veistokseHi-
nen muoto. 

Kuva 201. Sillat näkyvät sarjana muodostaen liikkeessä nopeasti vilahta van, alati muuttuvan 
havainnointikokemuksen. Liikkeessä esineet ha valtaan erilaisina. Rakenneosat ja maastonmuodot 
voivat olla hyvin suurimittakaavaisia ja muodoltaan selkeitä. 
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Kuva 203. Luonnos sillan kanna tin- ja reunarakenteeksi. 
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MT 1385 Lentoasemantien sillat 

Lentoteitse maahamme saavuttaessa Lento-
asemantie on pääväylä Helsinkiin. Siltaympä-
ristö on merkittävä porttikohta, "Silta Suo-
meen". Siltaympäristön korkeatasoiselta, suo-
malaista muotoilua korostavalla ilmeellä halu-
taan välittää tulijalle vaikutelmaa saapumi-
sesta maahamme. 

Siltaympäristön muotoilussa on lähtökohtana 
ajattoman ja aikaa kestävän vaikutelman luo-
minen. Siltaa ohitettaessa etuluiskan voimak-
kaat, varjoja luovat muodot ja poikittaisvaiku-
telmaa korostavat kivipäällysteet antavat vai- 

kutelman katkaisevasta, hallitusta tilasta. Sil-
taa ylitettäessä kaide on miellyttävä reunaele-
mentti, jonka yli nähdään myös maisema. Reu-
nan verhous on suunniteltu toteutettavaksi 
läpivärjätyillä betoniohutievyillä. Voimakas sini-
nen väri luo viimeisteltyä ilmettä. 

Lentoasemantien risteys käsittää useita siltoja. 
Näin syntyy "siltaperhe", jossa voimakkaat, 
jännitteiset sillat luovat tunnelman ja pienet sil-
lat ja alikulkukäytävät täydentävät ja rikastutta-
vat kulkuelämystä. 
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Kuva 204. Valeperspektiivija seinien muotoilu tekevät kulkureitistä po/veilevan. 
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MT 1385 Lentoasemantien 
alikulkukäytävä 

Samaan Lentoasemantien siltakokonaisuu-
teen liittyy pitkä alikulkukäytävä, joka helposti 
koetaan andistavaksi ja synkeäksi. Alikulku- 
käytävän tila on visuaalista harhaa hyväksi-
käyttäen saatu näyttämään lyhyemmältä kuin 
mitä se todellisuudessa on. Käytävä avautuu 
ja kapenee jaksoittain. Avarat tilat on muotoiltu 
aukiomaisiksi, värikkäät seinämuodot luovat 
tiloihin tunnelmaa. 

Lähestyttäessä alikulkukäytävää nähdään etu- 
seinä sisääntuloj ulkisivuna, jossa roiskesuoja 
on ollut muotoilun lähtökohtana. 
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