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Veistoksellisessa sillassa tulevat esiin teräsbetonirakenteiden monipuoliset mahdollisuudet.
Betonirakenteissa korostuvat toisaalta konstruktiivisuus sekä toisaalta betonin plastisuus ja
monoliittisuus.
Vuoden Betonirakenne -tuomariston
mukaan silta on hyvä esimerkki julkisesta
rakentamisesta, missä taitavalla betonin käytöllä
on aikaansaatu kestävää ja laadukasta rakentamista. Toteutunut kohde on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, suunnittelusta
ja ensiluokkaisesta toteutuksesta ja käsityötaidosta suomalaisessa siltarakentamisessa.
Turun uuden kirjastosillan suunnittelu
perustuu Insinööritoimiso Pontek Oy:n työryhmän "Crescendo" -nimiseen ehdotukseen, joka
voitti vuonna 2010 Turun kaupungin järjestämän
suunnittelukilpailun. Kevyen liikenteen silta
sijaitsee aivan Turun keskustassa ja se johtaa
Aurajoen yli Tuomiokirkkosillan ja Auransillan välissä, Kauppiaskadulta Rettigin rinteelle.
Silta on jo osoittanut tarpeellisuutensa, sillä
heti avajaisten jälkeen kaupunkilaiset ovat
ottaneet sen aktiiviseen käyttöön.
Loivasti kaartuva ja kiertyvä
Silta on paikalla valettu jännitetty betoninen
jatkuva palkkisilta. 60 metriä pitkän sillan jännemitat ovat 5 + 48 + 5 metriä, sen hyödyllinen
leveys 5 metriä. Sillan päiden lyhyet 5-metriset
jänteet jäävät piiloon rantapenkereiden sisään.
Päätytukien kaivinpaalut on jännitetty kallioon
niin, että ne pysyvät aina puristettuina. Sillan
kantaan on näin saatu jäykkä kiinnitys, joka
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Vuoden Betonirakenne 2013
– Kirjastosilta, Turku

Turun uusi kirjastosilta on vuoden 2013 Betonirakenne. Se palkittiin taitavasta ja vaativasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta
sekä laadukkaasta toteutuksesta. Kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä ja osaavalla betonin käytöllä on aikaansaatu
rakennusteknillisesti onnistunut, ilmeikäs ja veistoksellinen
arkkitehtoninen kokonaisuus. Kirjastosilta luo Aurajoen historialliseen maisemaan uuden kiinnekohdan, mutta sulautuu
samalla hillitysti arvokkaaseen taustaansa.
mahdollistaa hoikan keskijänteen.
Joen ylittävä kevyen liikenteen väylä kaartelee loivasti siten, että silta on vaakageometrialtaan S-kirjaimen muotoinen. Sillan kannen
alapinta taas kiertyy ruuvipinnaksi, joka on
sillan keskipisteen suhteen symmetrinen. Näin
sillan poikkileikkaus on keskikohdan molemmin
puolin epäsymmetrinen tarkoituksenmukaisella
tavalla: poikkileikkauksen korkeampi reuna
sijoittuu aina S-mutkan sisäreunalle, jonne
myös suuremmat rasitukset keskittyvät.
Sillan S-muotoinen vaakageometria on
toteutettu kahdella vastakkaisella klotoidilla

(A = 54,290), jolloin myös sillan yläpinnan geometria on sillan keskipisteen suhteen symmetrinen. Kevyen liikenteen väylän tasaus
on sillan länsipäässä lyhyen matkaa koveralla
ympyränkaarella (S = 300 m) nousten (2,22 %)
sillan keskellä olevaan kuperaan taitteeseen
(S=400 m) asti, minkä jälkeen tasaus laskee
(2.64 %) itärannalle asti.
Sillan päällysrakenteen poikkileikkaus
on sillan näkyvällä osalla puolisuunnikkaan
muotoinen alapinnan poikittaiskaltevuuden
muuttuessa sillan matkalla. Sillan eteläreunan
korkeus on itärannalla 2,045 metriä mataloituen
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Kirjastosilta on vaakageometrialtaan S-kirjaimen

muotoinen.
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Silta sulautuu Turun historialliseen maisemaan.
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Sillan plastiset muodot tulevat esiin ilmeikkäästi

iltavalaistuksessa.
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Sillan kylkipinnat on hiottu sileiksi ja varjoisa

alapinta on jätetty rimamuotin jäljiltä karheaksi.
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Tasokuva.
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Sillan valaistus tapahtuu yläjohteeseen sijoitettujen

Pontek Oy

led-valonlähteiden avulla sekä sillan alapuolelta.
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kylkipinnat sileiksi ja jättämällä varjoisa alapinta rimamuotin jäljiltä karheaksi. Sillan kaiteet
ja valaistus tuovat sillan muodon esiin. Kaide
muodostuu puisen yläjohteen ja reunapalkin
väliin kiinnitetyistä lasisäleistä.
130 mm:n välein sijaitsevat 20 mm:n paksuiset lasisäleet on laminoitu kolmesta noin
100 mm:n levyisestä lasilevystä. Sillan valaistus tapahtuu yläjohteeseen sijoitettujen led-

länsirannalle mentäessä 0,435 metriin. Sillan
pohjoisreunan korkeus muuttuu päinvastaisesti
länsirannan 0,435 metristä itärannan 2,045 metriin. Keskellä siltaa molempien reunojen korkeus
on 0,780 metriä ja alapinta poikkisuunnassa
vaakasuora. Näin sillan alapinnasta muodostuu
sillan keskipisteen suhteen symmetrinen ruuvipinta. Sillan kannen tehollinen rakennekorkeus on sillan keskellä vain 0,66 metriä. Betonin
lujuusluokka on kaikissa rakenteissa C35/45-3
P-lukuvaatimuksen ollessa reunapalkeissa P50
ja muualla P30.

Betoniset muodot esiin
valaistuksella ja kaiteilla
Betonirakenne-tuomariston mukaan uusi
silta sopeutuu myös materiaaleiltaan hyvin
ympäristöönsä. Betonisen sillan omaperäistä
muotoa on korostettu hiomalla valoisammat
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Silta yhdistää Kauppiaskadun Rettigin rinteelle.

Pontek Oy

Perustettu kaivinpaaluille
Silta on perustettu kallioon tukeutuvien kaivinpaalujen varaan. Päätytuilla T1 ja T4 on
kummallakin kaksi halkaisijaltaan 900 mm:n
kaivinpaalua. Välituilla T2 ja T3 on yksi halkaisijaltaan 1200 mm:n kaivinpaalu. Kaikkien
tukien paalut ovat monoliittisesti kiinni päällysrakenteen alapinnassa. Päätytukien T1 ja T4
kaivinpaalut on jännitetty päällysrakenteen
yläpinnalta kiinni kallioon niin, että paaluihin
ei missään kuormitustilanteessa synny vetoa.

valonlähteiden avulla siten, että valoa saadaan
lasisäleiden kautta, lasisäleiden väleistä sekä
näitä tapoja vapaasti yhdistellen. Valojen värin
ja voimakkuuden säädön myötä ratkaisu tarjoaa periaatteessa rajattomasti mahdollisuuksia
sillan valaistuksen ohjelmointiin. Valojen väriä
ja voimakkuutta säätämällä silta elää Aurajoen
kansallismaisemassa hillitysti ja hienovaraisin
vivahtein.
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POIKKILEIKKAUKSET, URAKKA- JA KILPAILUVAIHE,
VERTAILU
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Jännitetty betonirakenne.
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Julkisivu. Näkymä A-A

10 Poikkileikkaukset.
11 Sillan valaistusta voidaan säädellä.
12 Palkittujen tahojen edustajat vastaanottivat palkinnon. Kuvassa oikealla tuomariston puheenjohtaja
Esa Konsti.

Turun kirjastosillan suunnittelusta ja toteutuksesta palkitut:
Rakennuttaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos
Kaavoittaja: Iina Paasikivi, Turun kaupunki
Arkkitehtisuunnittelu: Teo Tammivuori ja Hanna Hyvönen,
arkkitehdit SAFA
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Pontek Oy
Pääurakoitsija: Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy
Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien ja
siihen osallistui tänä vuonna 12 ehdotusta. Palkinto annetaan vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa
suomalaista betonirakentamista. Kilpailun tarkoituksena on tehdä
tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa
ja -rakentamista. Kilpailun järjesti Betoniteollisuus ry.
Vuoden betonirakenne 2013 tuomaristo
Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Esa Konsti, Betoniteollisuus ry
Jäsenet:
Arkkitehti SAFA Asmo Jaaksi, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Rakennusarkkitehti RIA Asko Eerola, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA
Professori Jari Puttonen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
Dipl.ins. Kalervo Matikainen, Suomen Betoniyhdistys ry
Päätoimittaja Johanna Falck, Avotakka
Sihteerit:
Arkkitehti SAFA Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry, Betoni-lehti
Tekn.tri Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry
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Kirjastosilta, Turku
Sillan omistaja ja rakennuttaja:
Turun kaupunki, Kiinteistölaitos /
Jaakko Rintanen, projektipäällikkö, dipl.ins.
Sillan urakoitsija: Insinööritoimisto S. Rantala /
Sami Rantala, toimitusjohtaja, dipl.ins.,
Timo Hirvasmaa, työmaapäällikkö, ins.
Sillan suunnittelijat: Insinööritoimisto
Pontek Oy /
Kilpailu- ja rakennussuunnitteluvaihe:
Juhani Hyvönen, projektin vetäjä, dipl.ins.
Kilpailuvaihe: Seppo Rantanen, pääsuunnittelija, dipl. ins.
Rakennesuunnitteluvaihe:
Juhani Hyvönen, pääsuunnittelija, dipl.ins.
Arkkitehtisuunnittelu: Teo Tammivuori ja
Hanna Hyvönen, arkkitehdit SAFA
Rakennesuunnittelu: Esa Paavola, dipl.ins.,
Tuomas Kaira, dipl.ins.,
Paavo Hassinen, dipl.ins.,
Jaakko Tuovinen, tekn.
Geotekninen suunnittelu: Arcus Oy /
Jaakko Heikkilä, dipl.ins.
Valaistussuunnittelu: Valoa Design Oy /
Roope Siiroinen, plda
Sillan betonien toimitus: Rudus Oy
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13 Sillan lasikaiteen säleet toimivat kantavana rakenteena. Lasisäleet ovat matalarautapitoista karkaistua
ja laminoitua lasia. Säleet voidaan vaihtaa.
14 Sillan kaiderakenteen päädyissä sijaitsevat ukkopilarit.
15 Kaiteen kantavan rakenteen poikkileikkaus.
16 Maan pinta sillan alla on verhottu kenttäkiveyksellä.
Muilta osin rantapenkereiden ja -muurien rakenteet
ovat luonnonkiveä.

The Concrete Structure of the Year 2013 –
Library Bridge, Turku
The new library bridge in Turku is the Concrete
Structure of the Year 2013. It was awarded
for skilful and demanding architectural and
structural design as well as the high quality
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Pontek Oy

of implementation. Functioning cooperation
between all the parties combined with competent use of concrete has produced a sculpturelike architectural entity full of expression and
representing a high standard of construction
technology. The library bridge creates a new
fixed point in the historic landscape of River
Aura, yet blends discreetly in the prestigious
background.
With its sculptured features, the bridge
highlights the versatile possibilities offered by
reinforced concrete structures, which on one
hand rely on constructiveness and on the other
hand on monolithism.
The designs for the library bridge are based
on an entry called Crescendo, with which Engineers Insinööritoimiso Pontek Oy won the design
competition organisation by the City of Turku
in 2010.
The bridge is a cast-in-situ continuous prestressed concrete girder bridge. The spans of the
60-metre long bridge are 5 + 48 + 5 metres, and
its effective width is 5 metres. The horizontal
geometry of the bridge forms letter S. The bottom
surface of the bridge deck, on the other hand,
winds into a screw surface, which is symmetrical
with respect to the centre point of the bridge.
The characteristic shape of the concrete
bridge has been emphasised by grinding the
side surfaces that receive more light smooth
while leaving the rough patterning of the batten
formwork visible on bottom surface in shade.
The bridge railings and lighting accentuate the
shape of the bridge. The railing consists of glass
slats installed between the wooden top rail and
the edge girder. The colour and brightness of the
LED lamps placed in the top rail can be adjusted
to make the bridge alive with discreet and subtle
hues in the national landscape of River Aura.
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