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Esipuhe 

Tässä julkaisussa esitellään Kemijoen ylittävä 
Rovaniemen keskustaan rakennettu Jätkän-
kynttiläsilta.  Sillan  on rakennuttanut Lapin tiepii-
ri.  Silta  on  syntynyt tielaitoksen ensimmäisen 
sillansuunnittelukilpailun tuloksena. Silta to-
teutettiin vinoköysisiltana voittaneen ehdotuk-
sen perusteella. Silta avattiin juhlallisesti liiken-
teelle  28.9.1989.  Sillan  ulkonäköä  ja  sopeutu-
mista ympäristöön  on  pidetty onnistuneena. 
Suunnittelu  ja  rakentaminen ovat olleet vaativia 
tehtäviä.  Sillasta  on  tullut  merkittävä tunnus-
merkki Rovaniemen kaupunkikuvalle. 

Suunnittelu  ja  rakentaminen saivat arvokkaan 
tunnustuksen, kun silta palkittiin Suomen  Ra-
kennusinsinööriliiton  vuoden  1990  insinöörityö - 
nä.  

Julkaisun  on  koonnut Insinööritoimisto Suunnit-
telukortes AEK Oy tielaitoksen siltayksikön 
toimeksiannosta.  

Foreword 

This publication presents the Lumberjack's 
Candle bridge over  Kemijoki  River in the centre 
of  Rovaniemi.  The bridge is the result of the 
Finnish National Road Administration's first 
bridge design competition, and was implemen-
ted as a cable-stayed bridge, based on the 
winning proposal. The formal opening of the 
bridge to traffic took place on 28.9.1989. The 
bridge blends with the environment and its 
aesthetic appearance have received wide-
spread acclaim and it has enhanced the 
appearance of town of  Rovaniemi. 

Desig  and construction received valuable 
recogntion when the bridge was voted the 
engineering project of 1990 by the Association 
of Finnish Civil Engineers. 

The publication has been prepared by 
Suunnittelukortes AEK  Oy  at the request 
of the Road Administration Bridge 
Engineering Division of Finland.  
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1.  Silta Rovaniemen keskustaan 
yli Kemijoen 

1. A bridge in the centre of 
 Rovaniemi  over the  Kemijoki  river  

Rovaniemen kaupunki sijaitsee pohjois-Suomes-
sa, napapiirin korkeudella, voimakkaiden  Lapin 

 jokien, Kemijoen  ja  Ounasjoen yhtymäkohdassa. 
Liikenteen kasvutarpeet edellyttivät idästä kau-
punkiin tulevan kantatie  78:n  jatkamista yli  Kemi-
joen kaupungin keskustaan. Uusi yhteys oli vält-
tämätön vaarallisen  ja  ruuhka-aikoina tukkeutu-
neen vanhan  sillan  huonon palvelutason  ja  lii-
kenneturvallisuuden vuoksi. Rovaniemen kaavoi-
tus  ja  uuden keskussairaalan sijoittuminen Ou-
nasvaaran puolelle edellyttivät uutta ylitystä 

 20000  ajoneuvon vuorokausiliikenteelle sekä 
vilkkaalle kevyelle liikenteelle. Tielaitoksen  ja  Ro-
vaniemen kaupungin kaavailemat suunnitelmat 
herättivät kuitenkin vastustusta yleisön taholta. 
Ounaskosken niskalle rakennettavaa siltaa ei 
pidetty toivottavana. Siltapaikan sijainnin  on 

 esittänyt  Alvar Aalto  kaupungin asemakaavassa 
vuodelta  1945. 

Rovaniemi  town is located in northern Finland on 
the Arctic Circle at the confluence of two power -
ful Lappish rivers, the  Kemijoki  River and the 

 Ounasjoki  River. The traffic growth needs re-
quired the continuation of the main road, the 78, 
coming from the east into the town, to be con-
tinued over the  Kemijoki  river to the centre of the 
town. The new link was essential not only be-
cause of the poor level of service provided by 
the old bridge, which was dangerous and 
blocked at rush hour, but for traffic safety as 
well. The zoning plan of  Rovaniemi  and the 
location of the new central hospital on the  Ou-
nasvaara  side of the river, required a new cros-
sing for the daily traffic of 20,000 vehicles and 
the brisk light traffic. The plans of the Road 
Administration and  Rovaniemi  town, however, 
aroused resistance from the general public. 
Constructing a bridge across the Ounaskoski 
rapids was not considered desirable. The locati-
on of the bridge was put forward by  Alvar Aalto 

 in the town plan in 1945.  

Kemijoki ennen uutta siltaa 	 Kemijoki  river before the new bridge  
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2. Ideakilpailu  ratkaisun 
löytämiseksi 

Tielaitos  ja  Rovaniemen kaupunki pitivät silta- 
paikkaa arvokkaana  ja ylitystarvetta  välttämät-
tömänä. Yhteistyössä osapuolet päättivät jär-
jestää siltaratkaisun löytämiseksi kutsukilpailun 
neljän tunnetun siltasuunnitteluun erikoistuneen 
suunnittelutoimiston kesken. Kilpailussa nouda-
tettiin Suomen Rakennusinsinööriliiton kilpai-
lusääntöjä. Kilpailun tavoitteena oli löytää Kemi-
jokeen Ounaskosken niskalle sopeutuva, kau-
punkikuvaa rakentava  ja  visuaalisesti kor-
keatasoinen sekä toiminnallisesti, taloudellisesti 

 ja  teknisesti toteuttamiskelpoinen Kemijoen  sillan 
yleissuunnittelun  pohjaksi sopiva ehdotus. Jäte-
tystä kymmenestä vaihtoehdosta kilpailutuoma-
risto valitsi voittajaksi siltasuunnitelman "Jätkän- 
kynttilä", jonka oli laatinut insinööritoimisto Suun-
nittelukortes AEK Oy. Siltaehdotus sai myös 
välittömästi rovaniemeläisten suosion. Tuomaris-
to piti siltaa omaleimaisena  ja tasapainoisena 
vinoköysisiltana.  

2. Idea competition to find the 
solution 

The Finnish National Road Administration and 
 Rovaniemi  town considered the bridge site  valu 

 able, and the need for the crossing unavoidable. 
ln co-operation, both parties decided to arrange 
an invitation competition to find the bridge solu-
tion, to which four well known specialist bridge 
design offices would be invited. ln the competi-
tion, the rules of the Association of Finnish Civil 
Engineers were observed. The objective of the 
competition was to find a town image-constructi-
ve and visually high level, as well as functional, 
economic and technically capable of being im-
plemented proposal suitable for the basis of the 
general design for the  Kemijoki  bridge, which 
would sit well in the Ounaskoski narrows of the 

 Kemijoki  river. Of the ten proposals submitted, 
the competition jury selected the bridge design 
"The Lumberjack's Candle", which had been 
prepared by the engineering office  Suunnittelu - 
kortes AEK  Oy,  as the winner. The bridge pro-
posal also immediately found favour with the 
people of  Rovaniemi. 

Valokuvasovitus 	 Photomontage  



Jätkänkynttilä,  The Lumberjack's Candle 

3.  Sillan  yleissuunnittelu 

Kilpailussa esitetyn siltaratkaisun suunnittelua 
jatkettiin tielaitoksen toimeksiannosta tehdyn 
konsulttityön yhteydessä tavoitteena  sillan uI-
konään ja sillan  maisemaan sopivuuden kehit-
täminen kilpailutuomariston ehdottamien peri-
aatteiden mukaisesti. Yleissuunnittelussa tär-
keimpinä toteutuneina tuloksina olivat alusra-
kenteiden muotoilu kapeiksi  ja päällysrakenteen 

 suunnittelu koteloratkaisuna, jossa  on  huomat-
tavan pitkät sauvoilla tuetut reunaulokkeet.  Sillan 

 leveyttä kasvatettiin myös huomattavasti. Köysis-
tön lopullinen sijoittelu päätettiin useiden  pers-
pektilvikuvien  pohjalta. Kynttilä pylonin yläpäässä 
sai lopullisen sähkön käyttöön perustuvan muo-
tonsa.  Sillan ulkonäkövalaistus  suunniteltiin  ja 
pyloni  n m ittasu hteissa  päästiin hyväksyttävään 
ratkaisuun. 

Yhden tason köydet vaiko  pariköydet 
 Single plain cables or twin cab/es 

3. General bridge design  

Perspektiivipiirros si/lasta 
 Perspective drawing of the bridge 

The design of the bridge solution presented in 
the competition was continued as a consultancy 
project commissioned by the Road Administrati-
on, whose aim was to develop the external ap-
pearance of the bridge and its suitability for the 
landscape, in accordance with the principles 
recommended by the competition jury. The most 
important implemented results of the overall 
design were the narrow shape of the substructu-
res and the box beam design of the deck struc-
ture, in which there are significantly long edge 
cantilevers supported by struts. The width of the 
bridge was also increased considerably. The 
final location of the cables was decided on the 
basis of a number of perspective drawings. The 
candle at the head of the pylon got its final form 
based on electricity. An acceptable solution was 
arrived at for the external illumination and the di-
mensions of the pylon.  
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4.  Suunnittelu  ja  urakan ratkaisu 	4. Design and the contract decision  

U rakkatarjouspyyntäjä  varten laadith  in  alustavat 
rakennussuunnitelmat  sillasta.  Suunnitelmat 
tehtiin kannatinpalkin osalta sekä liittorakenteise-
na teräskotelona että teräsbetonisena jännitetty

-nä kotelopalkkina. Ulkonäällisesti  sillat poikkesi-
vat toisistaan  vain  kotelon uumien  ja  pohjan 
osalta. Raken nuttaja antoi sidotut massatiedot 
tarjouspyyntöasiakirjoissa. Betonivaihtoehdon 
rakentaminen suunniteltiin tehtävän vaihesiirto-
menetelmällä  ja liittopalkkivaihtoehto tyäntämällä 
teräspalkisto  joen yli käyttäen aputukia niin, että 
rakennusaikainen jännemitta oli  42  metriä. Pylo-
nm rakentamista seurasi köysien asennus  ja 

 jännitys sekä aputukien poisto  126  metrin  pää- 
aukosta. Tarjouksessaan oli urakoitsijalla mah-
dollisuus esittää myös oma rakentamistapa. 
Oleellisia muutoksia  sillan  ulkonäköön ei sallittu. 
Tarjouskilpailu oli pohjoismainen. Tarjoukset 
avattiin julkisesti. Halvimman tarjouksen työstä 
antoi  BPA Bygg Norra  AB.  Rakennuttaja  ja  ura-
koitsija allekirjoittivat lopullisen urakkasopimuk

-sen  2.2.1987. Tarjouksessaan  urakoitsija esitti 
liittopalkkisillan betonisen kansilaatan toteutta-
mista siirrettävällä  11,2  metrin pituisella valu-
telineistöllä.  

Vaihtoehtoiset  poikkileikkaukset 
 Alternative cross sections  

Kuvasovitus 
 Photomontage 

A preliminary bridge design was prepared for 
contract tenders. Designs were prepared for 
girder with a composite structure and with a 
prestressed concrete box beam. Externally, the 
bridges differ from each other only in the webs 
and box bottom slab. The client gave binding 
mass information in the tender documents. For 
the concrete alternative, the design was by the 
incremental launching method, and for the com-
posite girder alternative, by launching the steel 
frame across the river using auxiliary piers, with 
spans of 42 metres. Cable installation and stre-
ssing, as well as the removal of temporary sup-
ports from the 126 metre main span, would fol-
low the construction of the pylon. ln the tenders, 
the contractor also had the opportunity to pre-
sent their own construction method. Essential 
changes in the bridge's external appearance 
were not permitted. The tender competition was 
Scandinavian. Tenders were publicly opened. 
The lowest tender for the work was submitted by 

 BPA Bygg Norra  AB. The client and contractor 
signed the final contract agreement on 2.2.1987. 
In the tender, the contractor presented the im-
plementation of the concrete deck slab of the 
composite beam bridge with a movable 11 .2 
metre long casting frame.  



lo 	 Jätkänkynttilä, The Lumberjack's Candle I 

5.  Sillan  tekninen kuvaus 

Silta  on  tyypiltään jatkuva  5-aukkoinen liittopalk-
kirakenteinen vinoköysisilta, jonka jännemitat 
ovat  41+42+126+42+42  metriä. Rovaniemen 
keskustan puolella silta jatkuu rantaväylän koh-
dalla pääsillasta liikuntasaumalla erotetulla kehä-
silta-aukolla, jonka vapaa-aukko  on 12,0  metriä. 
Kansirakenteen hyödyllinen leveys  on 22,5 me- 
nä.  Sillan  keskikaistan  leveys  on  kolme metriä. 
Vinoköydet  ja  pyloni  sijaitsevat keskikaistalla. 
Molempien ajoratojen leveydet ovat  7,5  metriä. 
Pylonin korkeus ajoradan pinnasta  on 47,0  met-
riä. Ylimmän köyden kiinnittymiskohta pylonissa 

 on 40,0  metrin korkeudessa. Pääaukkoa kannat-
taa kandeksan köysiparia. Köysien välimatka 

 sillan  pituussuunnassa  on 16,0  metriä.  

5. Technical description of bridge 

The bridge is a continuous five span, com-
posite, asymmetrical cable-stayed bridge 
whosespanare 41+42+126+42+42 metres. On 
the town centre side of  Rovaniemi,  the bridge 
continues over the shore road separated from the 
main bridge by an expansion joint with a frame 
bridge, whose free opening is 12.0 metres. The 
usable width of the deck structure is 22.5 
metres. The width of the central lane of the 
bridge is three metres. The stayed cables and 
pylon are located in the line of the central lane. 
The height of the pylon above the surface of the 
traffic lane is 47.0 metres. The upper cable fixing 
point on the pylon is at the height of 40.0 met-
res. The main span is supported by eight cable 
pairs. The distance between the cables in the 
longitudinal direction of the bridge is 16.0 met-
res. 

________ 	________________  47C 	 - 

Sillan sivukuva 
 Side view  

Sillan tasokuva 
 Bridge level 
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Takaköydet  muodostuvat kuuden käysipari  n 
yhdensu u ntaisesta ki mpusta.  Alapäässä takaköy

-det  ankkuroituvat kallionvaraisesti  perustettuun 
maatukeen. Päällysrakenne  on  jäykästi kiinni  

12000 

	

	vastapainomaatuessa. Lilkuntasauma  sijaitsee 
vastakkaisella puolella.  

110 00 The backstay cables are formed of six cable 
pairs in a parallel cable bunch. At the lower end, 
the cables are anchored in an abutment set into 
the bedrock. The main structure is rigidly fixed to 
the counterweight footing. The expansion joint is 
located at the opposite abutment on the town 
centre side. 

9000 

7000 

6800  -'a-  _&  .._L1 

Poikkileikkaus 
 Cross-section  

HL 25 500 
A 000 	 7 250 	 3 C8 	 7 250 	 A 000  

Kannen  poikkileikkauspiirros 
 Cross-section drawing of deck 
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6.  Sillan  suunnittelu 
	

6. Bridge design 

6.1  Suunnittelukuormat  

Sillan  suunnittelu  on  toteutettu noudattaen tiehal-
lituksen suunnitteluohjeiden suunnittelukuormia. 
Vinoköysirakeenteen pääsuunnan mitoittaa kaut-
taaltaan kuormakaavio,joka muodostuu epäkes-
keisesti sijoitetuista rinnakkaisista raskaista  630 
kN :n ajoneuvoista  ja  samanaikaisesti siltakannel

-la  sijaitsevista tasanjakautuneista ajoneuvolii-
kenteen  ja jalkakäytävaliikenteen pintakuormis-
ta.Akselikuormien  lisäksi tasanjakautuneen kuor-
mituksen kokoaisvaikutus  on 56 kN/m.  Yhteis-
pohjoismaisen käytännön mukaisesti kuormat 
sisältävät sysäyslisät.Pääsuuntaan vaikuttavina 
muina ulkoisina kuormina olivat suunnittelussa 
mukana myös lämpätilanmuutos alueella 
-  35.. .+30°C. 

Köysien  ja  muiden rakenteiden välinen lämpötila- 
ero tutkittiin  ± 20°C:een mukaisesti. Suunnitte-
lussa otettiin huomioon myös mandoliisen köysi - 
en  vaihdon aikaiset rasitukset. Yhden köyden 
murto ei johda jatkuvaan sortumaan. Kansilaa

-tan mitoittaa  pääsääntöisesti  raskas erikoiskuor
-ma. 

6.1 Design loads 

The bridge design was carried out following the 
design instructions given by the Road Admini-
stration. The dimensions of the cable-stayed 
structure in the main direction were given 
throughout by a loading formula which is formed 
by exentrically located parallel heavy vehicles of 
630 kN and simultaneously evenly distributed traffic 
and pedestrian loadings. ln addition to axle loads, 
the total influence of the evenly distributed loadings 
is 56 kN/m. ln accordance with joint Scandinavian 
practice, the loads include dynamic factors. Other 
external loads affecting the bridge in the longitudi-
nal direction, which were included in the design 
were also thermal changes in the region 
-35... ^30°C. 

Differences in temperature between the cables 
and other structures were investigated between 
±  20°C. Possible cable changes were allowed 
for. The breaking of one cable will not lead to 
successive failure. 

Liikennekuormat  sillan  mitoituksessa 	 Traffic loads in bridge dimensions 
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6.2 Alusrakenne 

Vastapainomaatuki  Ounasvaaran puolella  on 
 suunniteltu siten, että  varmuuskerroin  ylös- 

nousua  ja  liukumista vastaan  on  suurempi kuin 
 1,5.  Leveän  maatuen omapaino  on  riittävä ilman 

kallioon  ankkurointia. Kallionvaraisen pylonin 
voimasuureet kertyvät omapainosta  ja  köysiri-
pustetun  alueen  kuormista  yhdessä lämpötila- 
kuormien kanssa.  Pyloniin  ja  köysistöön  vaikut-
tava  sivuttainen tuulikuorma jääkuormien  kanssa 
vaikuttaa osaltaan  mitoitukseen. Jäänlähdön 

 aikainen staattiseksi  kuormaksi  muutettu voima 
 pilaria  vasten  on 4,5 MN.  Pylonituen kokonaistu-

kireaktio perustamistasolla  on 105.0 MN.  Maan
-varaisten virtapilarien perustamistasot  ovat  tiiviil
-lä  moreenilla.Tehokkaalle pohjapinta -alalle  on 

 käytetty  0,45  MPa:n pohjapainetta. 

Kehäsillan  ja  viereisen  maatuen  perustamisen 
 routasuojana  on  käytetty  lämpäeristettä.  

6.2 Substructure 

The counterweight abutment on the  Ounasvaara 
 side is designed so that the safety factor against 

the uplift force is greater than 1 .5. The weight of 
the broad abutment is sufficient without the bed-
rock anchoring. The magnitude of section forces 
of the pylon on the bedrock comes from the 
pylon's own weight and the loading of the cable 
stayed area, together with thermal loadings. 
Design is also influenced by the effect of the 
side wind loading on the pylon and cables toget-
her with the ice loading. The ice force against 
the flow pillar is 4,5 MN. The pylon abutment 
total reaction at the foundation level is 105.0 
MN. The foundation levels of the flow pillars are 
in dense moraine. A base pressure of 0,45  MPa 

 is used for the effective foundation slab area. 

Thermal insulation has been used for frost pro- 
tection of the frame bridge and adjacent footing. 

I. 	

S  

___________ 	 r  

Qrn 

- 

...... . 

Virtapilari  talvipakkasella  rakennusaikana 
 Flow pillar during winter construction  
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6.3 Päällysrakenteen  suunnittelu 

Urakoitsijan  esittämä kannen valutekniikka vaikut-
ti liittorakenteen suunnitteluun merkittävästi. 
Seitsenaukkoinen virtapilarien  ja aputukien  va-
raan tuettu teräspalkisto muuttuu vaiheittain  kan-
silaatan valujen  edetessä liittorakenteiseksi. Jäyk-
kyys  ja sen  muutokset sekä eri-ikäisen betonin 
viruman  ja kutistuman  vaikutus pyrittiin kuvaa-
maan laskennassa mandollisimman tarkasti. Teh-
tävän ratkaisemiseksi kehiteltlin erillinen tietoko-
neohjelma. Teräspalkiston esikohotus  on  myös 
riippuvainen rakentamisjärjestyksestä. Kansilaa

-tan pituussuuntaisten vetojännitysten  pienentämi-
seksi valettiin  ensin jännevälien keskiosat ja  vii-
meiseksi tukialueet.  

6.3 Deck structure design 

The casting technology put forward by the con-
tractor significantly influenced the design of the 
composite structure. The steel girder framework 
of the seven spans supported by temporary 
supports and the flow pillars changes gradually, 
as the casting of the deck slab progresses into a 
composite structure. The stiffness and its chan-
ges, as well as the effect of the creep and shrin-
kage of different aged concrete, were included in 
calculations as precisely as possible. A separate 
computer programme was developed to solve the 
task. The  superelevation  of the steel beams is also 
dependent on the order of construction. Tensile 
stresses in the longitudinal direction of the deck 
slab were minimized by casting the middle sec-
tions of the spans first. 

________________ 	 I  
.- 

s--.--- 	•-__ 	 - 
-- 

Sillan  työ ntöasennus 
	

Bridge launching  

Kannen va/u vaiheittain 	 Deck slab stage casting 
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Käysistä  syntyvä puristuskomponentti, joka suu-
rimmillaan oli  60,0  MN:n suuruinen riitti rajoitta-
maan kansilaatan poikittaiset halkeamat käysi-
alueella myös tukialueiden negatiivisen  momen-
tin  kohdalla. Köysialueen ulkopuolella, tukialueil-
la, käytettiin pituussuuntaista kansilaatan  jan-
nittämistä. Kansilaatan kovetuttua  jännitettiin 
käydet jolloin rakenne kohosi irti aputuilta saa-
den laskennallisesti uuden staattisen muodon. 
Rakenteen lopulliset jännitykset saatiin  super-
ponoimalla  eri aikoina syntyneet, kutistuman  ja 
viruman  mukana muuttuneet jännitykset ulkois-
ten, hetkellisesti vaikuttavien lämpätilamuutosten 

 ja lämpötilaerojen jännitysten  sekä liikennekuor
-mien jännitysten  kanssa. Teräsjännitysten sallit
-tuna maksimiarvona käyttätilassa teräslaadulle 

Fe 355  käytettiin  240 MPa:ta. Kansilaatan beto-
nm suunnittelulujuus  oli  K45. 

The compression component arising from the 
cables, which was at its greatest 60.0 MN, was 
sufficient to restrict cracking across the deck slab 
in the region of the cables and also in the support 
areas at the negative moment location. Outside 
the cable areas, in the support areas, 
longitudinal deck slab prestressing was used. 
When the deck slab cast hardened, the cables 
were stressed and the structure lifted free of the 
temporary supports to give a new static system. 
The final stresses of the structure were calcula-
ted by superimposing the stresses caused by 
instantaneous temperature changes and tempe-
rature differences, which had altered due to 
shrinkage and creep with the stresses caused by 
the traffic loads. The maximum value in service 
stage for steel stress with the steel grade Fe 
355 was 240 MPa. The design strength of the 
deck slab concrete was K45.  

Sillan staattinen  malli 	 Static model of the bridge 
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6.4 Köysiripustusten  suunnittelu  

Sillan  rakenteellisesti eräs vaativimpia tehtäviä 
oli köysiripustusten suunnittelu. Yksityiskohdat 
tarkasteltiin suunnittelussa  FEM-levyelementtioh-
jelmalla. Käysivoiman vaakakomponentti  siirret-
tiin teräksiselle pohjalaatalle kandella pituus-
suuntaisella ankkurointiuumalla  ja kansilaatalle 
vaarnapulttien  välityksellä. Pystykomponentti 
kannatettiin kandella poikittaisella levypalkilla  te-
räskotelon pääuumille. Pylonin  yläpäässä  on 

 erillinen teräsrakenteinen ankkuroitikammio.  Pää- 
aukon köydet jännitettiin pylonin kammiosta. 
Teräsrakennekotelon seinämien paksuus  on 
30..40 mm.  Seinämät  on jäykistetty  ja vaarnoi-
tettu ulkopinnoilta liittotoiminnan  aikaansaami-
seksi. Jännitykset analysoitiin levyelementtioh-
jelmalla. 

Takaköydet ankku roituvat  passi iviankku rei  I la 
pylonin  yläpäähän  ja jännitettävillä ankkureilla 
maatuen käysikammion  betonia vasten.Köysien 
värähtelyvaimentimet ovat käysiputkien sisällä. 

6.4 Cable anchor area design 

One of the most demanding tasks was the de-
sign of the cable supports. Details were checked 
in the design with a  FEM  programme for plate 
elements. The horizontal cable force from the 
centre of the structure was transferred to the 
steel bottom plate through two longitudinal webs 
and to the deck slab using welded studs. The 
vertical component of the cable force was sup-
ported by the two cross girders on the main 
webs of the steel box. At the head of the pylon 
there is a separate steel anchorage chamber. 
The main span cables were stressed from the 
pylon chamber. The wall thickness of the steel 
box is 30.. .40 mm. The walls are stiffened and 
stud welded to the outer surfaces to achieve the 
composite structure. The stresses were analysed 
with the plate element programme. 

The back stay cables were anchored with pass-
ive anchors at the head of the pylon and with 
active anchors against the concrete of the abut-
ment cable chamber. The cable vibration dam-
pers are situated inside the cable guide pipes.  

Pylonin teräskotelon siirtymätilaja pääjännitykset 
tietokonetuloksina  
The pylon box deformations and main stresses 
depicted by computer 

Köyden  alapään ankkurointialueen  muodon- 
muutokset  uumalevyissä  
Cable lower and anchorage web deformations  
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6.5  Sillan  ominaisvärähdysajat  

Sillan värähtelyominaisuuksia  laskettiin ADINA-
ohjelmalla. Omi naisvärähdysajat tutkittiin kym-
menelle ensimmäiselle ominaismuodolle. Alhai-
sin ominaisvärähdysaika saatiin pylonin poikittai-
selle taivutukselle  ollen  0.41 Hz. Pääsuunnan 
taivutuksen  alhaisin ominaismuoto antoi väräh-
dystaajuudeksi  0.75 Hz.  Kannen poikkittaisen 
kiertymävärähtelyn alhaisin taajuus oli  1 .0 Hz. 
Herkkyysanalyysi  tuulelle antoi kansirakenteelle 
huomattavan korkean tuulennopeusarvon  100 
rn/s.  Rinnakkaisten pariköysien osalta varaudut

-tim  tuulen takana olevan käyden värähtelyyn. 

Raskaiden ajoneuvojen aihettamaa värähtelyä  ja 
 dynaamista sysäyslisää analysoitiin laskennalli-

sesti. Kuormituskokeiden perusteella saatiin 
laskelmilla todetut arvot riittävällä tarkkuudella. 

6.5 Bridge natural  trequencies  

The vibration properties of the bridge were in-
vestigated with the ADINA-programme. The 
natural frequencies were investigated for the first 
ten mode shapes. The lowest natural frequency 
0,41 Hz was found when the side ways bending 
of the pylon, ln the longitudinal direction the 
lowest natural frequency for bending was found 
at 0.75 Hz. The lowest frequency of the deck 
cross twisting vibration was 1 .0 Hz. Sensitivity 
analysis to wind gave the deck structure a signi-
ficantly high wind speed value of 100 rn/s. From 
the point of the parallel cable pairs, vibration of 
the cable behind the wind was allowed for. The 
vibrations and the dynamic effects caused by 
heavy vehicles were analysed. On the basis of 
loading trials, the calculated values were ac-
hieved with sufficient accuracy. 

Taivutusvärähtelyn  ensimmäinen  ominaismuoto 
	 The first bending frequency mode 

I 	I 	I 	 I 	 1 	 1 	1 	I 	I 	I 
.00 4.00 	G.00 	12.00 16.30 20.30 24.00 28.33 52.33 56.00 *0.30 44.00  

LJ  
T I  

Sillan taipuma pääaukon  keskellä raskaan ajo- 	The displacements caused by a heavy vehicle  
neuvon  ylittä  essä sillan,  nopeus  50 km/h 	crossing the bridge at the center of the main span, 

velocity 50 km/h 
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7.  Sillan  rakenteet 
	

7. Bridge structures 

7.1  Rovaniemen keskustan puoleinen 
 maatuki  ja kehäsilta  

7.1 Abutment and frame bridge on the 
 Rovaniemi  centre side  

/ 

Ounaspuistikon  ranta  väylää varten suunniteltiin 
pääsillan jatkeeksi kehäaukko  

Jätkänpuistikon rantaväylä  haluttiin säilyttää. 
Pääsillan jatkeeksi esitettiin kilpailuideassa kehä- 
silta, joka myös toteutettiin lopullisessa siltasuun-
nitelmassa. Kehäsillan reuna muotoiltiin kannen 
reunauloketta muistuttavaksi. Maatuki  ja kehäsil

-Ian  seinämä suunniteltiin kapeina. Maatukiraken-
ne  on  sisältä avoin. Vesijohto  ja kaukolämpöjohto

-varaus kääntyvät maatuen kammioissa ulos silta- 
rakenteesta. Kehäsilta  on  jäykästi kiinni perus-
laatassaan. Kehälaatta  on irroitettu maatuesta 
kumilaakereilla  ja liikuntasaumalla. Sillan tukilinja 
maatuella  on vino  johtuen rantaväylän suunnasta. 
Kehäsilta  on teräsbetonirakenteinen laattasilta, 

 jonka rakenteellinen paksuus  on  enimmillään  700 
mm. 

The bridge frame opening designed for the  Ou
-naspuistikko  park shore road  

It was desired that the Lumberjack's park shore 
road be retained, In the competition proposal a 
frame bridge was put forward as a continuation 
of the main bridge, and this was also implemen-
ted in the final bridge design. The edge of the 
frame bridge was shaped to resemble the canti-
levers of the deck. The abutment and wall of the 
frame bridge were designed to be narrow. Inter-
nally the abutment is open. The water pipe and 
district heating accommodation turn in the abut-
ment chamber out of the bridge structure. The 
frame bridge is rigidly fixed to the base slab. The 
frame slab is separated from the abutment by 
rubber bearings and an expansion joint. The 
support line of the bridge at the abutment is 
skewed due to the direction of the shore road. 
The frame bridge is a reinforced concrete slab 
bridge, whose maximum structural thickness is 
700 mm. 



Köysien ankkurointi Ounas  vaaran puoleisen 
vastapainomaatukeen  

Cable anchorage in the counterweight abutment 
on the  Ounasvaara  side. 
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7.2  Ounasvaaran puoleinen  maatuki 	7.2  Ounasvaara  side footing  

Ounasvaaran puoleinen maatuki toimii pääaukon 
vastapainona  ja sillan  kiinteänä tukena, jonka 
suhteen kaikki lämpöliikkeet tapahtuvat. Maatuen 
edessä  on  erillinen huonetila vesijohtojen  ja 

 tulevan kaukolämpöputkiston läpiviemiseksi 
teräskotelon sisältä  sillan  sivulle. Tilan kautta  on 
kulkuyhteys  kotelon sisään. 

Maatuen  takana  on takaköysien ankkureiden 
 jännittämistä  ja  tarkastamista varten oma kierre-

portain varustettu kammio,joka  on tuuletettu  ja 
 valaistu. Teräskotelo päättyy maatuen etusei-

nään. Köysivoimat betonirakenteessa  on  otettu 
vastaan pystysuunnassa jännetangoin. Halkaisu-
voimia vastaan  ja  voimien siirtämistä varten 
teräskotelon uumille  on maatuen  etuosa jännitet

-ty  myös poikittain. Maatuki  on  valettu neljässä 
eri vaiheessa.  

The abutment on the  Ounasvaara  side operates 
as a counterweight to the main span and as a 
fixed support to the bridge in relationship to 
which all thermal movements take place. In front 
of the abutment there is a separate chamber for 
water pipes and future district heating pipes to 
be led through the steel box to the side of the 
bridge. Access to the inside of the box girder is 
through this space. 

Behind the abutment there is a chamber equip-
ped with its own spiral staircase, which is venti-
lated and lit for the stressing and inspection of 
the stay cable anchors. The steel box ends at 
the front wall of the abutment. Cable forces in 
the concrete structures in the vertical direction 
are taken by prestressed bars. The abutment is 
also prestressed transversely. The abutment 
was cast in four separate phases. 
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7.3  Sillan  virtapilarit 	 7.3 Bridge flow pillars 

Jäänsärkijäpilari 	 Icebreaker pillar  

Virtapilarit  suunniteltiin jäänsärkijäpilareina.  Pila-
nt muotoiltiin kapeiksi,  jotta vesimaisema säilyisi 
mandollisimman avarana rannoilta katseltaessa. 

 Sillan  laakereita pääsee tarkastamaan teräskote
-Ion  sisältä laskeutumalla pilarin yläosassa ole-

vaan syvennykseen .Virtapilarin peruslaatat  on 
 valettu vedenalaisina pumppu-  ja contractorvalui-

na. Peruslaattojen sivumuottina  käytettiin teräs-
ponttiseiniä. Peruslaatan  ja pilariosan  välisestä 
työsaumasta huonolaatuinen betoni  on  poistettu 
piikkaamalla. Massiivisen valujen lämpötilakehi-
tystä eliminoitiin sementissä käytetyllä masuuni-
kuonajau heella.  

The flow pillars were designed as ice breaking 
pillars. The pillars were shaped narrow so that 
the view over the water would remain open, 
when seen from the shore. The bearings of the 
bridge can be inspected from inside the steel 
box by going down into the hollow on top of the 
pillar. The base slabs of the flow pillars were 
cast underwater as pump and contractor casts. 
Interlocking steel sheet piles were used as the 
side forms for the base slabs. Low quality conc-
rete between the working joint of the base slab 
and the pillar section was removed by chipping. 
Heat development in the massive casts was 
eliminated with crushed blast furnace dust in the 
cement. 
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7.4 Pyloni  

Sillan  pyloni  on  sijoitettu keskikaistalle. Pylonin 
virtapilariosuus toimii jäänsärkijänä. Pyloni lävis-
tää kannen  ja  muuttuu samalla kandeksi pyö-
reäksi pilariksi. Pilariosuuksien halkaisija  on 2,3 

 metriä. Pylonin yläpäässä yhdistyvät pilariosat 
köysien ankkurointikohdalla. Pyloni  on halkaistu 

 kandeksi ympyräpoikkileikkaukseksi, jotta  se  olisi 
riittävän hoikka kyetäkseen taipumaan  sillan 

 kutistumien  ja  lämpötilavaihtelujen  mukana. 
Samalla voimakkaat takaköydet toimivat tehok-
kaasti. Ankkuroitikohdan yläpuolella pyloni jatkuu 
kynttiläosana. Rakenne  on yläosaltaan  sisältä 
avoin. Yläosan huolto -ja  tarkastustoimenpiteitä 

 varten pylonivarsien välisessä vapaassa tilassa 
 on turvatikkaat. 

7.4 Pylon 

The pylon which is located in the central lane of the 
bridge is shaped below the deck structure as an 
icebreaking pillar, which changes going through 
the deck into two massive round pillars. The 
diametre of the pillar sections is 2.3 metres. The 
pillar sections are joined at the top of the pylon. 
The pylon was split into two circular cross 
sections so that it would be sufficiently slender 
to be able to bend with the bridge shrinkage and 
thermal changes. Due to this, the powerful back 
stay cables act effectively. Above the anchora-
ges, the pylon continues as the candle section. 
The structure is open at the top. For service and 
inspection activities there is a safety ladder in 
the free space between the pylons. 

Pyloni  rakennus vaiheessa 
	 Pylon/n  pinta 

Pylon under construction 
	

Pylon surface finish  
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Pylonin yläpään  köydet, huomaa valaistus 	Cables and illumination at the top of the pylon 

Kannen lävistyskohdan alueella pylonin puristus - 
ja vetojännitysten  kulku  on  analysoitu levyele-
menttiohjelmalla. Keskeinen puristusjännitys 
pylonivarressa  on 8,0 MPa. Halkeaman  leveyden 
maksimiarvona suunnittelussa  on  ollut  0,1 mm. 
Pylonin betonin suunnittelulujuuden  arvo  on 50 
MN/rn 2 .  Vaalean värisävyn aikaansaamiseksi  ja 
hydratoitumislämmön alentamiseksi sementissä 

 on  käytetty  30% masuunikuonajauhetta. Pyloni 
 suunniteltiin valettavan kiipeävällä muotilla valu- 

jakson ollessa  4,1  metrin korkuinen. 

Pylonin  rasitukset tarkasteltiin ottamalla huomi-
oon asennuksesta  ja lämpötilaeroista  syntyvät 
käyryydet.  

Compression and tension stresses in the region 
of the deck penetration area were analysed with 
the plate element programme. The central comp-
ression stress in the pylon column was 8,0 MPa. 
The maximum design value for the width of 
cracks was 0.1 mm. The design strength of the 
pylon concrete is 50 MN/rn 2 . To obtain a light co-
lour and to reduce the temperature during conc-
rete hardening, 30% blast furnace slag dust was 
used in the cement. The pylon was designed to 
be cast with climbing slip forms where the cast 
unit was 4.1 metres high. 

Stresses on the pylon were checked by taking 
into consideration deformations caused by ins-
tallation and temperature differences. 
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7.5  Köysirakenteet  

Sillan köysille  asetettiin korkeat laatuvaatimukset 
korroosiosuojan  ja käysien huollettavuuden  suh-
teen. Suunnittelun yhteydessä köysitoimittaja 
joutui kehittämään uutta käysitekniikkaa. Köydet 
muodostuvat yhdensuuntaisista muovipäällystei-
sistä punoksista. Punosten lukumäärä vaihtelee 

 32 kappaleesta 55  kappaleeseen. Punosten 
teräslaatu  on St 1470/1770. Köysipunokset  tes-
tattiin  185 MPa:n jännitysvaihtelulla  alimman 
jännitystason ollessa  610 MPa. Kuormanvaihto-
lukuvaatimus  oli 2x10E6. Muovipäällysteisten 
rasvapunosten suojana käytettiin mustaa  PE-put-
kea. Putken halkaisija vaihteli  180 mm:stä 225 
mm:iin  ja  putken seinämäpaksuus  10,2 mm:stä 
12,8 mm:iin. Käysiosa ankkurialueelta  lähtien 
injektoitiin sementtilaastilla putken  ja punosten 
välisen tyhjätilan  täyttämiseksi. Ankkurialueilla 
injektoi nti tehtiin korroosiosuojarasvalla, jonka 
käyttäytyminen  i njektoinnin  jälkeen kylmissä olo-
suhtessa testattiin. Ankkurialueilla liiallisen pai-
neen syntyminen estettiin paisuntasäiliöillä.  

Köyden  ankkurointi teräsrakenteessa 
 Cable fixing point in the steel structure  

7.5 Cable structures  

Köyden kokoaminen 
 Cable installation 

High quality demands were set on the bridge 
cables from the point of corrosion protection and 
cable maintenance, ln conjunction with the 
design, the cable supplier had to develope new 
cable technology. The gables are formed or parallel, 
plastic coated strands. The number of the strands 
varies from 32 to 55. The steel grade of the strands 
is St 1470/1770. The cables were tested for a 
stress variation of 185 MPa with the lower stress 
level being 610 MPa. The load cycle requirement 
was 2x10E6. Black PE-sheathing was used to 
protect the plastic coated greased strands. ln 
diameter the sheath varies from 180 mm to 225 
mm and the wall thickness from 10,2 mm to 12,8 
mm. Starting from the anchor area of the cables, 
cement grout was injected between the sheath 
and strands to fill voids. ln the anchoring area, 
injection was done with corrosion protective grease, 
whose behaviour after injection in cold conditions 
was tested. Eccess pressure in the anchor region 
was prevented with expansion chambers.  
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Sillan  ulkonäkö  ja  etenkin ulkonökövalaistus 
pimeänä aikana edellytti, että köysien väri  on 

 valkoinen .Väri saatiin aikaan korkealuokkaisella 
teipillä. Samalla voitiin myös pienentää lämpöti-
lavaihteluja itse köysissä. Käysien värinä-
vaimentimet sijaitsevat köyden ohjausputken  ja 

 köyden välissä.Köysiankkureiden alapäät  on  va-
rustettu vedenpoistoreijillä  ja köysiputket  tuule-
tusreijillä kosteuden poistamiseksi vaikeasti 
huollettavista kohdista. Köysityypille tehtiin labo-
ratoriossa täysi  m ittakaavainen väsytys  -ja  mu rto

-testi hyvin koetuloksin  .Testin  jälkeen ankkuri- 
kappaleet aukaistiin  ja  tutkittiin sekä valokuvattiin 
huolellisesti. 

Köysien asennus  ja  jännitys toteutettiin jännitys- 
laskelmien antamien tulosten pohjalta tarkasti 
ennakkoon lasketun ohjelman mukaisesti.Kan-
nen korkeusasemaa  ja pylonin taipumaa  seurat- 
tim jännitystyön  aikana mittauksin. 

The external appearance of the bridge and, in 
particular, the external illumination required that 
the cables be white. The colour was achieved 
using high quality tape. At the same time, it was 
also possible to reduce temperature variations in 
the cables themselves. The cable vibration dam-
pers are located between the cable guide pipe 
and the cable. The lower end of the cable an-
chors are fitted with water drain holes, and the 
cable guide pipes with ventilation holes to remo-
ve moisture in places which are difficult to servi-
ce. A full scale fatigue and breaking test was 
carried out on the cable types in the laboratory 
with good test results. After the tests, the anchor 
blocks were opened and investigated, and also 
carefully photographed. 

Cable installation and stressing was carried out 
on the basis of stress calculation results in ac-
cordance with a previously calculated program-
me. The deck level and pylon deflection was 
monitored during stressing by measurement. 

Köysivalaistus,  peilikuva  
Cable illumination, mirror image  
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Köyden asennustyö käynnissä 	 Köysien jännitystyö  
Cable installation work in progress 	 Cable stressing  

Köyden teippaus tehtiin ulkonäön  ja 	Cable taping was done for visual reasons and to 
lämpötilaerojen tasaamiseksi 	 even out temperature differences. 
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7.6 Teräskotelo 

Kannatinpalkin teräskotelon uumien  keskinäinen 
väli  on 8800 mm. Uumien  korkeus  on 2400 mm. 
Kotelo on  sidottu poikittaisin teräsristikoin  ja 
köysialueilla poikkipalkein  5600  mm:n välein.  Te-
räskotelon pohjalevy  on jäykistetty ns. trapetsiko-
telojäykistein. Ilmatiiveys on  testattu painekokein. 
Tukialueiden poikkipalkki  on kaksiuumainen. 
Laakerit on  sijoitettu uumien sisäpuolelle.  Be-
tonilaatan  tueksi suunniteltiin uumien ulkopuo-
lelle vinot tukisauvat suorakaideputkesta.  Kan-
silaatan omapainosta  ja liikennekuormasta  syn-
tyy  2,0  MN:n suuruinen puristava voima pohjale

-vyn putkimaiseen  poikittaiseen jäykistyspalkkiin. 

Teräskotelo  valmistettiin käyttäen pohjalevssä 
kahta pituussuuntaista työsaumaa. Hitsaustyö 
tehtiin pääasiassa talviaikana suojateltassa työ-
maalla. Silta työnnettiin työnaikasilla liukulaake-
reilla yli joen.  Sillan pääaukkoon  rakennettiin 
kaksi väliaikaista aputukea teräsputkista tuettuna 
betonisille peruslaatoille. Vesijohto-ja kaukoläm-
pöputkien  äkilliseen rikkoontumiseen  on  varau-
duttu automaattisin sulkuventtiilein  ja  lisäksi 
teräskotelon pohja  on reijitetty purkatuvan  veden 

 poistamiseksi. Kotelon uumien paksuus vaihtelee 
 12 mm:stä 24 mm:iin. Pohjalevyn paksuudet 

vaihtelevet 12 mm:stä 30 mm:iin. Ylälaipan  le-
veys  on 600 mm 

Teräskotelon hitsausta 
 Welding work 

7.6 Steel box 

The distance between the webs of the steel box 
is 8800 mm. The height of the webs of the steel 
box is 2400 mm. The girder is stiffened trans-
versely with steel trusses and in the cable area 
with transverse beams at 5600 mm centres. The 
bottom plate of the steel box is stiffened with 
trapedoizal stiffners.Thei r ai rtightness was tested 
with pressure tests. The transverse beam in the 
support has two webs. The bearings are located 
on the inside of the webs. The location of the 
bearings under the cross beams made it neces-
sary to stiffen the structure at the bearing side 
on the steel structure. To support the concrete 
slab, angled rectangular section struts were 
designed outside the web. A compressive force 
of 2.0 MN acts on the hollow section transverse 
stiffening beams of the bottom plate due to the 
weight of the deck slab and traffic load. 

The steel box was manufactured using two lon-
gitudinal welding joints in the bottom plate. Wel-
ding work on site was mainly done during winter 
under protection. The bridge was launched, 
during construction, on sliding bearings over the 
river. Two temporary supports of steel pipe, 
supported on the concrete foundation slabs, 
were constructed to support the main span when 
it was being constructed. The interior of the steel 
box is designed so that it is possible to walk 
through the box. The inside of the steel box is 
also lit. Provision has been made for the subse-
quent installation of district heating pipes in the 
structures. ln case the water pipe and district 
heating pipes burst suddenly automatic, cut-off 
valves have been fitted and, in addition, the 
bottom of the steel box has drainage holes. The 
thickness of the box webs varies from 12 mm to 
24 mm. Thicknesses of the bottom plate vary 
from 12 mm to 30 mm. The width of the upper 
flange is 600 mm. 
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Pieni tauko  
A short break  

•"; 

Teräspalkin  työ  ntöasennus 
 Launching of steel box  
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7.7.  Kansilaatta 	 7.7 Deck slab  

Muottisysteemi 
 Formwork system  

Sillan  kansilaatta valettiin  vaiheittain käyttäen 
kahta valukalustoa. Valuosan pituus oli  11 .2 

 metriä. Valujaksoja oli kaikkiaan  23  kappaletta. 
Valu eteni Rovaniemen keskustan puoleisssa 
päässä perättäisinä valuina myös tukialueiden 
negatiivisten momenttien alueilla. Laatta jänni-
tettiin sekä pitkittäin että poikittain halkeamien 
estämiseksi.Ounasvaaran puolella, köysialueella, 
syntyy vinoköysistä  60  MN:n suuruinen puristava 
voima kansirakenteeseen. Pituussuuntainen 
jännitys voitiin jättää pois kun valettiin kunkin 
aukon keskialueet  ensin ja  palattiin sitten  vala-
maan tukialueen laatta. Menettelyn avulla saatiin 
lähes halkeilemattomam kansilaatan. Kansilaa

-tan betonissa  käytettiin notkistettua betonia  ye-
sisementtisuhteen  ollessa  alle  0.40.  Todelliset 
puristuslujuudet kansilaatan betonissa ovat yli  50 
MN/rn 2 . 

The bridge deck slab was cast in stages with two 
sets of formwork equipment. The length of each cast 
was 11 .2 metres and there were a total of 23 
casts. The cast went forward from the 

 Rovaniemi  town centre side as consecutive 
casts also through the negative moment area of 
the support region. The slab was prestressed 
both transversely and longitudinally to prevent 
cracking. On the  Ounasvaara  side a 60 MN 
compressive force was created in the deck 
structure by the stay cables. Longitudinal post- 
tensioning could be omitted when the central 
section of each span was cast first and then the 
support area slab afterwards. The method pro-
duced an almost uncracked deck slab. Super- 
plasticized concrete was used for the deck slab 
with a water cement ratio of under 0.40. Actual 
compressive strengths in the deck slab concrete 
are over 50 MN/rn2. 
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7.8 Pintarakenteet,  varusteet  ja  laitteet 
	7.8 Surface structures, fittings and equipment  

Silta  liikenteellä 
	

Köyden puhdistus  on  tehtävä aika ajoin  
Bridge in use 
	

Cable cleaning must be done from time to time 

Kansilaatan vesieristyksenä  on  käytetty kaksin-
kertaista kumibitumikermieristystä. Eristyksen 
suojana  on 20 mm:m suojakerros. Asfaittikerros 
ajoradalla on  kaksikerroksinen. Alempi kerros  on 
asfalttibetonia AB 12/70  ja  kulutuskerros  AB 
25/1 20.  Jalkakäytävällä asfaltti  on  valettu kevyt-
sorabetonin päälle  40  mm:n vahvuisena.  

Sillan  laakerit  ovat kalottilaakereita. Laakerikuor
-mat  ovat suuruudeltaan  4.5 MN...1 1 .0 MN.  Myös 

pylonituelta päällysrakenne  on  laakeroitu. Liikun-
tasauma  on kolmikuminen vesitiivis liikun-
tasauma. Sauman  teoreettinen liikevaran tarve 

 on 240 mm.  

Sillan  sisätilat ovat varustetut valaisimin huolto- 
ja  tarkastustoimenpiteitä  varten. Pylonin yläpään 
ankkurointitilassa  on voimavirran jakokeskus. 
Pylonin  yläpäähän päästään turvatikkaita pitkin. 
Ankkurointikammiosta  on kulkumandollisuus 
kynttilävalaisimille. 

The deck slab is waterprofeed with two layers of 
rubber bitumen felt. There is also a separate 20 
mm thick mastic layer. The asphalt surface on 
the traffic lanes is two-layer. The base course is 
asphalt concrete AB 12/70 and the wearing 
course AB 25/120. The asphalt of the pedestrian 
lane is a 40 mm thick layer on top of lightweight 
concrete surface. 

The bearings of the bridge are capped bearings 
and the bearing loads are of the order 4.5 
MN...1 1 .0 MN. The surface structure is also on 
bearings from the pylon support. 

The expansion joint is a triple rubber watertight 
expansion joint. The theoretical movement allo-
wed for the expansion joint is 240 mm. 

The interior spaces of the bridge are lit for servi-
ce and inspection, ln the anchor chamber at the 
head of the pylon there is a power distribution 
centre. The top of the pylon is reached by the 
safety ladder and there is access from the an-
choring chamber to the candle light. 
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8.  Kynttilä  ja  ulkonäkövalaistus 
	

8. Candle and illumination 

Alkuperäinen ajatus oli, että kynttilä olisi ollut 
varustettu kaasuliekillä, mutta ajatuksesta luovut-
tiin kalliiden käyttäkustannusten, rajoitetun käyt-
töajan, epävarman palamisen, suuren huoltotar

-peen  ja turvallisuuskysymysten  vuoksi. Sähköi-
nen kynttilä antoi mandollisuuden polttaa kyntti-
lää jatkuvasti myös päivänvalon aikaan. Kynttilä 
muodostuu betonirakenteen halkioihin asenne-
tuista natriumvaloista. Lamput voidaan huoltaa 
kynttilän sisältä.  

Sillan ulkonäkävalaistus  on  toteutettu pylonin  ja 
köysien valaisemisella  sekä kaidevaloilla. Sillalla 

 on  lisäksi normaali tievalaistus. Valonheittäjät  on 
 sijoitettu erillisiin pylväisiin siten, ettei itse heitti- 

mien valopiste  näy. Kaidevalot ovat  4  metrin 
välein kaiteen ulkopuolella kaiteen ajokohteen 
takana suojassa. Kaidevalo valaisee vinossa 
asennossa olevan valkoiseksi maalatun reuna-
palkin.  

The original idea was that the candle would be 
equipped with a gas flame, but this thought had 
to be given up due to the running costs, restric-
ted time of use, uncertainty of burning, high 
need for servicing and safety factors. The elect-
ric candle made it possible to keep the candle lit 
continuously, also during the day. The candle is 
formed by a sodium light set between the gap in 
the concrete structure. The lamps can be servi-
ced from within the candle. The roof structure of 
the candle is made of plexi glass. Through the 
dome it is possible to reflect additional light up-
wards. 

The external illumination of the bridge has been 
implemented by illuminating the pylon and cab-
les, as well as with the railing light. ln addition, 
the bridge has normal highwayillumination. The 
lights have been designed on separate poles so 
that the actual light source is not seen. The 
railing lights at 4 metre intervals illuminate the 
oblique white facia beam. 

Reunapalkin kaidevalo  ja  köysivalaistus 	Facia beam light and cable illumination 
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9. Kuormituskokeet  ja köysien 
värähtelyseu ranta 

Sillan  valmistumisen jälkeen tehtiin sillalle koe-
kuormitukset raskailla ajoneuvoyhdistelmillä. 
Tavoitteena oli testata  sillan  käyttäytyminen  ja 

 verrata tuloksia laskelmilla saatuihin arvoihin. 
Kansirakenteen käyttäytymistä havainnoitiin 
värähtely-  ja taipumamittauksin sillan keskilinjoil

-la  ja  reunassa ajoneuvojen liikkuessa valituilla 
nopeuksilla siltakannella. Myös pylonin liikkeitä 
seurattiin laseroptoteknisin mittalaittein. Tuloksis-
ta voidaan päätellä, että kannen taivutusjäykkyys 

 on  suurempi kuin teoreettisilla laattaleveyksillä 
laskettu jäykkyys. Värähtelykäyttäytymi nen vas-
tasi riittävällä tarkkuudella laskettuja arvoja. 

Köysien värähtelyherkkyyttä  tuulessa seuratiin 
köysiin kiinnitettyjen värhdysantureiden avulla. 
mittaustyön aikana ei havaittu merkittäviä väräh-
telyjä.  Lumen  ja  jään tarttumista seurattiin yhden 
talvikauden ajan. Voitiin todeta, että köyden 
värähtely  ja  tuuli irroittaa  lumen,  eikä autoilijoille 
näi  nollen  pääse syntymään vaaratilanteita köysistä 
putoavasta jäästä. Köysien jännitystila testattiin 
aiheuttamalla köyteen käsivoimin värähdysliike  ja 

 mittaamalla värähdysmittarilla köyden heilandus-
aika.  

Silta  koeajoneu vo//la  kuorma  ttuna 
 Bridge loaded with test vehicles  

9. Bridge loading tests and cable 
vibration monitoring 

After the bridge was completed, test loading was 
carried out on it with heavy articulated vehicles. 
The objective was to test the behaviour of the 
bridge and compare the results with those from 
calculations. The behaviour of the deck structure 
was observed for vibration and deflection along 
the centre line of the bridge, and on the edge with 
vehicles moving at selected speeds on the deck of 
the bridge. The pylon movements were also 
followed with laser-based measurement equip-
ment. The most important result, which can be 
confirmed, is that the bending stiffness of the deck 
is greater than the calculated. The vibration 
behaviour corresponded with sufficient accu racy 
to the calculated values. 

The vibration sensitivity of the cables was moni-
tored in windy conditions with the aid of vibration 
sensors fixed to the cables. No significant vibra-
tion phenomena were observed during measure-
ments. The adhesion of snow and ice was moni-
tored during one winter. It could be confirmed 
that the cable vibration and wind frees the snow, 
and thus there was no possibility of danger to 
vehicles from falling ice. The stress condition of 
the cables was tested by creating a vibration 
movement by hand in the cables, and measuring 
the period of oscillation.  
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Laseroptotekninen  mitta  us  käynnissä  
Laser technology-based measurement in action 
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Tästä laskemalla määritelty köyden jännitys 
vastasi  sillan pisimmillä köysillä varsin  tarkasti 
jännitystyön yhteydessä kirjattuja arvoja.  

Sillan  pisimmät köydet sidottiin toisiinsa teräs- 
sitein estämään todettua pariköyden  interferens-
si -galloping -  ilmiötä. Käydessä oli havaittu noin 
puoli tuntia kestävä pystysuuntainen värähtely ± 

 100 mm amplitudilla. Havaintohetkellä  tuulen 
nopeus oli  5...10 rn/s  ja  tuulen suunta koh-
tisuoraan sivusta. Ilmiö voi aiheutua pariköysillä 
tuulen suojaisella köydellä etummaisen käyden 
tehdessä tuulen irtoamisesta pyörteisen köyden 
ominaisvärähdysajan tandissa.  

The cable stress defined from this calculation 
corresponded to the recorded values for the 
longest cable of the bridge during stressing work 
rather accurately. 

The longest cables of the bridge were tied to 
each other with steel bands to prevent the inter-
ference-galloping phenomenon which has been 
confirmed in paired cables. A vibration of ± 100 
mm amplitude had been observed in a cable in 
the vertical direction, which lasted about half an 
hour. At the time when this was observed the 
wind speed was 5...10 rn/s and the direction of 
the wind directly towards the side. The pheno-
menon may be caused in paired cables on the 
leeward cable by the wind coming off the front 
cable in vortexes at the rate of the specific vibra-
tion period of the cable. 
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10.  Sillan  ominaistiedot  ja  rakennusaikataulu  
10. Bridge technical data and construction timetable  

Seuraavat ominaistiedot koskevat  vain vinoköysisiltaosuutta  ilman kehäaukon osuutta. 
 The following data apply only to the cable-stayed bridge section without the frame span. 

MaatuetlAbutments: 	-  betonia  K-30, K-45/concrete 
- betoniterästälreinforcing  steel 

Välituet/Pillars: 	-  betonia  K-30, K-35/concrete 
- betoniterästä/reinforcing  steel 

Pyloni (laakeritasolta)/Pylon  (from the bearing level): 
-  betonia  K-50/concrete 
- betoniterästä A500H/reinforcing  steel 
- rakenneterästä Fe 355/structural steel 

Köydet/Cables: 	-  St 1440/1 770 
Kansilaatta'Deck  slab: 	-  betonia  K-40/concrete 

-  terästä A500H/rei nforci  ng  steel 
-  jan neterästä  St 1440/1 770/prestessing steel 

Teräskotelopalkki/Steel box girder:- Fe 355 

2060 m3 
126800 kg 

1880 m3 
94800 kg 

384 m3 
69600 kg 
49000 kg 

126396 kg 
2380 m3 

373000 kg 
48600 kg 
I 54000 kg 

Si (ton  rokennusoikolautu 
 Bridge construction timetable 

________________________________________  1987 1988 1989  
Urokon ollekirjoitus  
Contract 	signing  

Alusrokenteet _______  
Subs  Iruc  lures  

Terospolkit _____ ____  

Steel girders  

Köydet  _____  
Cables  

Pyloni _____  
Pylon  

Konsitoalto ___  
Deck slob  

Pintorokenteet 	jo  vorusteel 
Surtoce  structures  ond 	titt  ings  

Sillan  vihkioiset  
Bridge 	inauguration  ________ ________ ________ 
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11.  Sillan  toteuttajat  
11. Bridge implemented by  

Rakennuttaja: 	 Tielaitos  
Client: 	 Finnish National Road Administration 

Rakennuttaminen: 	Lapin tiepiiri 
Contracting: 	 Lapland Road District 

Suunnitteluttaminen: 	Tiehallitus,Siltayksikkö  
Design supervision: 	Road Administration, Bridge Engineering Division  

Suunnittelija: 	 lns.tsto Suunnittelukortes AEK Oy  
Designer: 

Sähkösuunnittelija: 	 Sähköinsinööritoimisto  Mauri Ketola Ky  
Electrical designer: 

Pääurakoitsija: 	 BPA Bygg Norra Ab  
Main contractor: 

Aliurakoitsijat: 
 Subcontractors: 
Teräsrakenteet: 	Binec  Ab  
Steel contractor: 	Tehdaspalkki  oy 

Köydet: 	 Internordisk Spännarmering  
Cables: 	 VSL International LTD 

Vesieristys: 	 Rovakate  Oy  
Water proofing:  

Maalaus: 	 BPA Rostkydd  
Painting: 	 Kotkakorro 

Sähkötyöt: 	 Pohjolan Sähkö Oy  
Electrical works: 

Asfaltointi: 	 Savatie  Oy  
Asphalt: 

Betonitoimitukset: 	Rovaniemen Sementtivalimo  
Concrete supply: 
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