”HETI-VALMIS-SILTA”
Yksityisteiden puusillat -ideakilpailu, 21.5.2021
A. Pähkinänkuoressa:
1.

Heti-Valmis-Silta - voidaan kasata paikan päällä noin 1-2m pituisista WLT-komponenteista eikä
tarvitse raskaita (betonivalu) alusrakenteita

2.

Siltaratkaisu mitoitetaan tarpeen mukaan - kaarevuus, leveys, pituus, paksuus (kantavuus).
WLT-rakenteella voi vapaasti skaalata sillan paksuutta tarpeen mukaan.

3.

Voidaan asentaa olemassa olevan sillan päälle kanneksi (primääri- tai sekundäärirakenteeksi tai
vain kansiosaksi)

4.

Hybriidirakenne - WLT:n rakenteessa voi liittää eri materiaaleja toisiinsa - puulajeja, metallia ja esim.
betonia, huollon ja eliniän sekä kestävyyden, kantavuuden ja sirouden optimoimiseksi

5.

Pinnoitus mahdollinen esim. puristettu puu tai asfalttikerros

6.

Kannen ja siltarakenteen osat voidaan vaihtaa jaa uusia purkamatta koko siltaa

7.

Siltaratkaisu on edullinen, yksinkertaisen ja universaalisen WLT-tekniikan sekä paikalla
asennettavuutensa ansiosta. Koska siltaratkaisu ei vaadi kiinteitä alusrakenteita, suurimpia säästöjä
tehdään siinä

B. Kantava rakenne:
Heti-Valmis-Silta perustuu WLT-tekniikkaan (Wave -Layered-Timber), jossa sahatavaraan on höylätty aalto
muoto lapepuolille. Nämä lankut ovat kiinnitetty toisiinsa kierretangoilla. Tämä rakenne mahdollistaa
elementtien rajattomat paksuudet, leveydet ja pituudet ja elementit voidaan koota vasta paikan päällä, jolloin
ei välttämättä tarvita suuria kuljetusajoneuvoja 10 metrin siltaa varten. Tämä tekniikka on tunnettua Aalto
Haitek Oy toimesta.
Uutta tässä ehdotuksessa on se, että kosteudelle alttiina olevat voidaan toteuttaa eri materiaaleista, kuten
esimerkiksi Asetyloidusta puusta, jota markkinoidaan ”Accoya” nimellä. Tämä modifioitu puu on erittäin
kallista, mutta sille annetaan 50 vuoden takuu maan päällisissä rakenteissa ja 25 vuoden takuu
maakosketuksissa oleviin rakenteisiin. Tämän materiaalin käyttö koko sillassa olisi taloudellisesti haastavaa,
joten tätä kannattaa käyttää vain osissa, jotka ovat säälle alttiina. Jos jostain syystä siltaan syntyy vaurioita
ajansaatossa WLT-tekniikka takaa sen, että vain vauriokohteet voidaan korvata uudella materiaalilla,
uusimatta koko siltaa. Tämä on varsinaista kiertotaloutta parhaimmillaan.

C. Pinnoiteet:
Sillan pinnoite tulee riippumaan siitä, mihin käyttöön se tulee. Pinnoite on mahdollista toteuttaa kokonaan
puurakenteisena, myös ajoneuvokäyttöä varten. Pinnasta saadaan erittäin kulutuksen kestävä ns.
puristustekniikan avulla, jota on tutkittu paljon Aalto-yliopistolla. Tässä esim. havupuuta puristetaan
tiheämmäksi esim. 500 kg/m3 -> 1200 kg/m3 .
On tunnettua, että tämä puristus palautuu takaisin kosteissa olosuhteissa. Jos puristettu sahatavara
asennetaan sillan kanteen siten, että puu kostuessaan ei palaudu maa tasosta ylöspäin vaan sillan
kulkusuuntaan päin tai sillan reunoille päin, niin rakenne vain tiivistyy. Tällä tekniikalla saavutetaan
äärimmäisen kulutusta kestävä rakenne. Samaa tekniikkaa käytetään mm. Japanilaisessa
puuarkkitehtuurissa, jossa perinteisen hirsitalon hirret tapitetaan puristetulla puulla, ja kun riittävä
ilmankosteus saavutetaan n. RH80%, niin tapit tiivistyvät itsestään. Meillä on yksi yritys Suomesta tiedossa,
joka voisi jo nyt tuottaa ko. materiaalia. Toki puurakenteinen silta voidaan myös asfaltoida, jos tätä vaaditaan
viranomaisten toimesta.
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HETI-VALMIS - SILTA
Scalable dimensioning according to use and needs

kg

WLT Structural sections

kg

10 m
kg

kg

Asphalt decking

15 m
kg

kg

Densiﬁed wood decking

20 m

kg

kg

35 m

Side proﬁle

Possible variations
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