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KÄYTETYT MERKINNÄT 
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1 JOHDANTO 
 

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja, 

jotka korvaavat kansalliset kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat määräykset. 

Eurokoodi-järjestelmän tavoitteena on harmonisoida kantavien rakenteiden suunnittelua ja 

poistaa kilpailun esteitä Euroopan Unionin jäsenmaissa. Eurokoodit otettiin Suomessa 

käyttöön sillan suunnittelussa 1.6.2010. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 1.6.2010 

jälkeen lähetetyissä suunnittelua sisältävissä tarjouspyynnöissä edellytetään eurokoodien 

käyttöä. 

 

Eurokoodit sisältävät yleisen osan, kuormitusosan, tärkeimmät materiaalit kattavat 

materiaaliosat, geotekniikkaosan ja maanjäristysosan. Betoni-, teräs-, liittorakenne- ja 

puurakenteiden mitoitusohjeet sisältävät jokainen oman siltaosionsa, johon on koottu siltoja 

koskevat erikoismääräykset. Siltaosista on paljon viittauksia mitoitusohjeiden yleisiin osiin, 

joten käytännössä suunnittelija käyttää työssään sekä yleisiä että siltaosia. Jokaiseen 

eurokoodi-osaan on liitetty kansallinen liite, jossa määritetään kansallisesti valittavat 

menetelmät ja parametrit. /1/ 

 

 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Suomen kansalliset normit ovat vaihtuneet eurokoodeihin ja siltahankkeiden 

suunnitteluprosessiin tarvitaan tietoa uudet määräykset täyttävistä ja teknisesti toimivista 

rakenneratkaisuista sekä näiden kustannusvaikutuksista. Suunnittelutoimistot pyrkivät 

selvittämään vertailulaskelmien avulla miten kansallisten normien vaatimukset täyttävät 

suunnitteluratkaisut poikkeavat eurokoodin mitoitusohjeiden mukaisista ratkaisuista.  

 

Sillan kustannukset muodostuvat suurelta osin käytetyn teräsmäärän ja rakenteiden vaatiman 

varustelun perusteella. Rakenneosien stabiliteettiin ja liitosten väsymismitoitukseen 

liittyvillä ilmiöillä on suuri vaikutus siltojen teräskannattajissa vaadittaviin 

materiaalivahvuuksiin sekä jäykisteiden määrään. Sillansuunnittelun kannalta on erittäin 
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tärkeää, että uuden suunnittelukäytännön mukainen ohjeisto tunnetaan hyvin ja sen avulla 

osataan tuottaa kilpailukykyisiä suunnitteluratkaisuja. 

 

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää eurokoodin soveltamisen teknisiä ja taloudellisia 

vaikutuksia liittopalkkisillassa. Teknistaloudellisia vaikutuksia tutkitaan Lövön 

liittopalkkisiltaan tehtävien sillan pääkannattajien vertailulaskelmien avulla. Työssä 

keskitytään työmäärän rajaamiseksi pääpalkkien lommahdus- ja väsytystarkasteluiden sekä 

vaarnojen mitoituksen vaikutuksiin. Laskelmien avulla halutaan selvittää mikä on 

eurokoodin ohjeiden mukaisesti suunnitellun sillan rakenteissa käytetty teräsmäärä ja verrata 

näitä määriä Suomen kansallisten normien ja Tiehallinnon ohjeiden mukaisesti suunnitellun 

sillan materiaalimääriin. Tutkimuksen ohessa laaditaan Excel-laskentapohjat eurokoodin 

mukaisiin lommahdus- ja väsytystarkasteluihin tulevien suunnittelutöiden helpottamiseksi. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään vertailulaskelmia, joissa vertaillaan Suomen kansallisten 

ohjeiden ja eurokoodien mukaisia mitoitustarkasteluja. Kappaleissa 5 ja 6 verrataan 

voimasuureita ja jännityksiä ja selvitetään kuormitusten ja kuormayhdistelmien eroja. 

Kappaleessa 7 tutkitaan poikkileikkauksen lommahdusmitoitusta eurokoodin EN 1993-1-5 

avulla ja verrataan sen antamia tuloksia kansallisten ohjeiden mukaisesta mitoituksesta 

saataviin tuloksiin. Kappaleessa 8 tutkitaan eurokoodin mukaista väsymismitoitusta ja 

verrataan sen antamia tuloksia kansallisten ohjeiden avulla saataviin tuloksiin. Kappaleessa 9 

tutkitaan pääpalkkien taipumia ja selvitetään rajoittavatko taipumat palkkien kokoa. 
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2 LÖVÖN SILLAN YLEISESITTELY 

 

Lövön silta on tyypiltään teräsbetonikantinen jatkuva liittopalkkisilta, joka koostuu kahdesta 

teräksisestä pääkannattajasta ja teräsbetoni kannesta. Kannen pituus on 461,8 metriä ja 

jännemitat ovat 40+62+78+100+78+62+40 metriä. Sillan hyödyllinen leveys on 8,0 metriä.  

 

Sillan pääpalkkien rakennekorkeus on jatkuvasti muuttuva. Kuvassa 2.1 on esitetty 

teräsrakenteen poikkileikkaukset aukoissa ja tuilla. Pääpalkkien teräslaatu on S420ML ja 

varusteiden S355K2+N. Pääpalkit on yhdistetty toisiinsa pysty- ja vaakaristikoilla, joiden 

teräslaatu on S355J2H. Pääpalkkien keskinäinen etäisyys on 4,35 metriä. Teräsrakenteen 

asennustapana käytetään nostoasennusta, jolloin teräsosat uitetaan viidessä osassa 

asennuspaikalle ja nostetaan välitukien päälle lautalla olevan nosturin avulla. 

 

 
Kuva 2.1: Teräsrakenteen poikkileikkaukset 
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Kuva 2.2: Lövön sillan 3D-malli 
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3 RAKENNEMALLI 
 

 

 

3.1 Mitoittavat voimasuureet 

 

Laskentaa varten kohteesta on tehty useita malleja Lusas-ohjelmalla mm. liikennekuormien 

jakautumisen sekä kutistuman ja lämpötilakuormien aiheuttamien voimasuureiden 

määrittämiseen. Liikennekuormien jakautuminen pääpalkeille on selvitetty Lusas-

arinamallilla, jossa pääkannattajien oletetaan muodostavan vaakaristikoiden kanssa 

kotelorakenteen. Kotelorakenne jakaa liikennekuormat tasaisemmin pääkannattajille 

verrattuna avoimeen poikkileikkaukseen, joten sen vaikutus tulee ottaa huomioon 

rakenteiden ylimitoituksen välttämiseksi. Vaakasuuntainen jäykisteristikko muunnetaan 

arinamallissa ekvivalentiksi levyksi vääntöjäykkyyttä laskettaessa. Liikennekuormien 

jakautuminen pääpalkeille on laskettu ensin vipuvarsisäännön avulla. Vipuvarsisäännöllä 

palkeille jaettua liikennekuormaa on tämän jälkeen pienennetty olettaen, että kotelorakenne 

jakaa kuormaa tasaisemmin pääpalkeille. 

 

Pääpalkkien voimasuureet kutistuman ja lämpötilaerojen osalta on laskettu Lusas-ohjelman 

palkkimallin avulla käyttäen moniaukkoista koko rakenteen mittaista rakennemallia. Oman 

painon ja liikennekuormien aiheuttamat voimasuureet on ratkaistu Palosaaren Tassu-

liittopalkkiohjelmalla käyttäen liittopoikkileikkausta ja koko siltarakenteen mittaista 

moniaukkoista rakennemallia. Voimasuureiden laskennassa on liikennekuormina käytetty 

arinamallin avulla palkeille määritettyjä kuormia. /19/ 

 

 

 

3.2 Laskentamenetelmä 

 

Edellä lasketut voimasuureet on sijoitettu Excel-ohjelmalla laadittuun 

poikkileikkausohjelmaan, jonka avulla saadaan laskettua laippa- ja uumajännitykset, 

väsyttävän kuorman jännitysvaihteluvälit, vaarnoissa vaikuttavat työntövoimat sekä vaaditut 
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vaarnamäärät murto- ja käyttörajatilassa. Perustuen poikkileikkausohjelmalla laskettuihin 

jännityksiin palkkirakenteelle on tehty lommahdus- ja väsytystarkastelut. 

 

Betonin halkeilun vaikutukset on otettu huomioon käyttämällä liittopoikkileikkaukselle 

täysin halkeilleen tilan taivutusjäykkyyttä 15 % pituudella jännemitasta jokaisen välituen 

kummallakin puolella ja halkeilemattoman tilan taivutusjäykkyyttä muualla. Vaarnoissa 

vaikuttavat työntövoimat on laskettu olettaen, että betonipoikkileikkaus on halkeilematon. 

 

Betonilaipoille on käytetty toimivaa leveyttä, joka ottaa huomioon shear-lag ilmiön ja joka 

on määritelty standardin EN 1994-2 kohdan 5.4.1.2 mukaan seuraavasti. /2/ 

 

Toimiva leveys jänteen keskellä tai välituella: 

∑      (3.1) 

 

Toimiva leveys reunatuella: 

∑      (3.2) 

 

missä 0,55 0,025 1,0⁄  

bei on betonilaipan toimivan leveyden arvo uuman yhdellä puolella, ja sen 

suuruutena käytetään arvoa Le/8, mutta enintään todellista leveyttä bi. 

Le on taivutusmomentin nollakohtien välinen etäisyys. Tyypillisissä jatkuvissa 

liittopalkeissa Le voidaan määrittää kuvan 3.1 mukaisesti. 

 b0 on ulommaisten leikkausliittimien keskiöiden välinen etäisyys 
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Kuva 3.1: Ekvivalentit jännemitat, joiden perusteella määritetään betonilaipan toimiva 

leveys /2 kuva 5.1/ 
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4 KUORMAT 
 

Päällysrakenteeseen vaikuttavia pysyviä kuormia ovat rakenneosien paino (kansilaatta, 

teräsrakenteet, päällyste + lisäpäällyste, kaide), kutistuminen, viruminen ja tukipainuma. 

Muuttuvia kuormia ovat liikennekuormat, lämpötilakuormat ja tuulikuormat. Lumi- ja 

jääkuormien vaikutuksia ei ole otettu päällysrakenteen mitoituksessa huomioon. 

 

Liikennekuormat on määritetty standardin EN 1991-2 ohjeiden mukaisesti. 

Liikennekuormien määrittämisessä on käytetty kuormakaavioita LM1 ja LM3. 

Kuormakaavio LM1 koostuu kuormakaistoille sijoitettavista tasaisesti jakautuneista 

kuormista ja kahden akselikuorman muodostamista telikuormista. Kuormakaavio LM3 

kuvaa raskaiden ajoneuvojen kaaviota, eli erikoiskuljetuksia. /3/  

 

Eurokoodissa annetaan viisi väsytyskuormakaaviota. Suomen kansallisen liitteen mukaan 

suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi väsytyskuormakaaviota FLM3. 

Väsytyskuormakaavioita FLM1 ja FLM2 voidaan käyttää sen tarkastamiseen, voidaanko 

väsymisikää pitää rajattomana. Väsytyskuormakaavion FLM2 käyttö on sallittua vain, jos 

sillalla on ainoastaan yksi ajokaista. Asianomainen viranomainen voi antaa hankekohtaisesti 

lisäohjeita väsytyskuormakaavioiden FLM4 ja FLM5 käytöstä. Liittorakenteiselle sillalle 

käytetään väsymismitoituksessa yleensä aina kuormakaaviota FLM3, jota on käytetty myös 

Lövön sillan väsymismitoituksessa.  /16, 20/ 

 

Kuvasta 4.1 nähdään liikennekuormien ja väsytyskuorman suuruudet ja sijoittelu sillalle 

pääpalkkien määräävimpien rasitusten laskemista varten. 

 

Lämpötilakuormat on laskettu standardin EN 1991-1-5 ohjeiden mukaisesti. 

Hyppäyksellisenä lämpötilaerona betonilaatan ja teräspalkkien välillä on käytetty Δt = ±10oc. 

Lineaarisena lämpötilaerona on käytetty ΔtM,heat = 15oc yläpinnan ollessa alapintaa 

lämpimämpi ja ΔtM,cool = 18oc alapinnan ollessa yläpintaa lämpimämpi. /4/ 

 

  

 



12 

 

 
Kuva 4.1: Liikennekuormien LM1, LM3 ja väsytyskuorman FLM3 sijoittelu Lövön sillalle 

pääpalkkien määräävimmän rasituksen laskemista varten 
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4.1 Kuormitusyhdistelmät 

 

Kuormitusyhdistelmät tehdään silloille standardin EN 1990 liitteen A2 mukaisesti. /5/ 

 

Lövön sillassa pääpalkkien määräävimmät rasitukset murtorajatilassa saatiin 

kuormitusyhdistelmällä, jossa määräävä muuttuva kuorma on liikennekuormaryhmä gr1a eli 

tässä tapauksessa LM1. 

 

Lövön sillassa määräävä kuormitusyhdistelmä murtorajatilassa: 

1,15 · 1,35 · 1 1,5 · 0,6 · 1,2 ·    (4.1) 

 

missä G on pysyvät kuormat 

 Tk on lämpötilakuorma 

 S on tukipainuma 

 LM1 on liikennekuormakaavio LM1 aiheuttamat kuormat 

 

Väsymismitoituksessa käytetään lähtötilanteena ns. ”tyhjän sillan” kuormitusyhdistelmää, 

josta lähdetään laskemaan väsyttävän kuorman aiheuttamaa jännitysvaihteluväliä. /16/ 

 

Väsymismitoituksessa käytetty kuormitusyhdistelmä: 

  1,0  0,0 · 0,6 · 3  (4.2) 
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5 MOMENTIT JA LEIKKAUSVOIMAT 
 

Tässä kappaleessa vertaillaan eurokoodin ja kansallisten normien liikennekuormien 

aiheuttamia taivutusmomentin ja leikkausvoiman ominaisarvoja ja murtorajatilan arvoja. 

Tutkitaan, vastaavatko eri standardien liikennekuormien aiheuttamat taivutusmomentit ja 

leikkausvoimat toisiaan murtorajatilassa. Lisäksi tutkitaan väsytyskuorman aiheuttamia 

rasituksia ja väsytyskuormien erilaisuutta. 

 

Kuvassa 5.1 on esitetty rakentamismääräyskokoelman mukaisen liikennekuorman LK1 ja 

eurokoodin mukaisen liikennekuorman LM1 (UDL + TS) sillan pääpalkkeihin aiheuttamien 

taivutusmomenttien ominaisarvot. Kuvassa on esitetty symmetrian vuoksi vain puolet 

siltarakenteen koko pituudesta. Sillan symmetria-akseli on pituussuunnassa keskimmäisen 

jänteen puolivälissä. Kuvasta nähdään, että eurokoodin avulla määritetyt taivutusmomentin 

arvot ovat huomattavasti suurempia. Kun momenttien ominaisarvot kerrotaan kyseisten 

normien liikennekuormien murtorajatilan varmuusluvuilla, voidaan todeta, että nämä 

suunnittelukuormat vastaavat hyvin toisiaan, vertaa kuva 5.2. 

 

Kuvissa 5.3 ja 5.4 esitetään vastaavat vertailut liikennekuormien aiheuttamille 

leikkausvoimille. Myös leikkausvoimien arvot vastaavat murtorajatilassa hyvin toisiaan. 
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Kuva 5.1: Liikennekuormista LK1 ja LM1 (UDL+TS) aiheutuvien taivutusmomenttien 

ominaisarvot 

 

 
Kuva 5.2: Liikennekuormista LK1 ja LM1 (UDL+TS) aiheutuvat taivutusmomentin arvot 
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Kuva 5.3: Liikennekuormista LK1 ja LM1 (UDL+TS) aiheutuvien leikkausvoimien 

ominaisarvot 

 

 
Kuva 5.4: Liikennekuormista LK1 ja LM1 (UDL+TS) aiheutuvat leikkausvoimat kerrottuna 

murtorajatilan varmuusluvuilla 
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Väsytyskuormasta FLM3 aiheutuva taivutusmomenttijakauma on määritetty yhdellä ja 

kahdella ajoneuvolla, ja taivutusmomenttien ominaisarvot on esitetty kuvassa 5.5. Kuvasta 

voidaan todeta, että toisen ajoneuvon vaikutus alkaa näkyä kunnolla vasta pitkillä 

jänneväleillä, eli tuen 4 viereisissä aukoissa. 

 

Eurokoodin ja kansallisten normien mukaiset väsytystarkastelut ovat erilaisia, joka näkyy 

myös erilaisista väsytystarkasteluissa käytettävistä kuormista. Eurokoodin mukaisessa 

tarkastelussa on erikseen annettu väsytystarkasteluissa käytettävät kuormakaaviot, kun taas 

rakentamismääräyskokoelman mukaisessa tarkastelussa määräävänä kuormitustapauksena 

käytetään liikennekuorman LK1 aiheuttamaa jännitysvaihtelua. Kuvassa 5.6 on esitetty 

kuormista LK1 ja FLM3 aiheutuvat taivutusmomenttien ominaisarvot. Kuvasta nähdään, että 

kuorman LK1 aiheuttamat momentin arvot ovat huomattavan paljon suurempia. Kuitenkin 

mitoitusmenetelmät ovat niin erilaisia, että mitoittavia voimasuureita on vaikea verrata 

keskenään. 

 

 

 
Kuva 5.5: Väsytyskuorman FLM3 aiheuttaman momentin ominaisarvo 
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Kuva 5.6: Väsytyskuorman FLM3 ja LK1:n momenttien vertailu 

 

 

Eurokoodin ja kansallisten normien mukaiset kuormat ja kuormitusyhdistelmät ovat hyvin 

erilaisia. Kansallisten valintojen avulla ainakin liikennekuormien aiheuttamat voimasuureet 

on saatu murtorajatilassa hyvin lähelle toisiaan, kuten edellä kuvien avulla voitiin todeta. 

Voidaan siis todeta, että ainakin liikennekuormien osalta varmuustaso säilyy suunnilleen 

ennallaan. 

 

Väsytyskuormien vertailu on hankalaa, koska mitoitusmenetelmät ovat erilaisia. Tämän takia 

väsymismitoituksen varmuustason muuttumisesta ei voida voimasuureiden perusteella vielä 

päätellä mitään. Eurokoodin mukaisen väsytyskuorman aiheuttaman taivutusmomentin arvot 

ovat vain noin neljäsosa kansallisten normien mukaisista arvoista, joten mitoitusmenetelmien 

voidaan todeta olevan hyvin erilaisia. 
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6 JÄNNITYKSET 
 

Seuraavaksi tutkitaan eurokoodin mukaisia murtorajatilan jännityksiä sekä väsyttävän 

kuormituksen aiheuttamia jännitysvaihteluvälejä. Eurokoodin mukaisesti laskettuja ala- ja 

ylälaipan jännitysarvoja verrataan rakentamismääräyskokoelman mukaisesti laskettuihin 

arvoihin ja tutkitaan kuinka lähellä ne ovat toisiaan. Lisäksi tutkitaan teräksen 

osavarmuusluvun pienenemisestä johtuvien korkeampien jännitystasojen vaikutusta 

teräspalkkien kokoon. 

 

Liittopoikkileikkauksen jännitykset on laskettu olettaen, että betonipoikkileikkaus on 

halkeilematon palkin aukoissa ja halkeillut välitukien molemmilla puolilla 15 % pituudella 

jännemitasta. Jännityksiä laskettaessa on betonilaatalle käytetty toimivaa leveyttä. 

Teräslaipoille tulee myös käyttää uuman jännityksiä laskettaessa lommahduksesta ja shear 

lag-ilmiöstä johtuvaa tehollista leveyttä. Lövön sillassa teräslaipat eivät kuulu missään 

kohtaa poikkileikkausluokkaan 4, joten niiden voidaan olettaa toimivan täysin tehollisina. 

Kuvassa 6.1 on esitetty eurokoodin mukaisesti lasketut määräävimmästä 

kuormitusyhdistelmästä aiheutuneet laippajännitykset murtorajatilassa.  
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Kuva 6.1: Eurokoodin mukaisesti lasketut teräspalkin laippajännitykset murtorajatilassa 

(tuilla halkeillut poikkileikkaus) 

 

 

 

Kuvassa 6.2 on esitetty eurokoodin ja rakentamismääräyskokoelman mukaiset alalaipan 

jännitykset murtorajatilassa. Jännitykset vastaavat hämmästyttävän hyvin toisiaan. Vaikka 

normien käyttämät ominaiskuormat ovat erisuuruisia, ovat murtorajatilan jännitykset 

varmuuskertoimien vaikutuksesta lähes yhtäsuuret. 

 

Kuvassa 6.3 on vastaavasti esitetty ylälaipan jännitykset. Näissä tuloksissa näkyy jo hieman 

enemmän eroja, mikä johtuu todennäköisesti betonilaatan toimivan leveyden arvoista. 

Eurokoodi määrittelee betonin toimivan leveyden suuremmaksi, ja jännitykset ylälaipassa 

jäävät siksi pienemmiksi kuin rakentamismääräyskokoelman mukaiset jännitykset. 
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Kuva 6.2: Eurokoodin ja rakennusmääräyskokoelman mukaiset alalaipan jännitykset 

murtorajatilassa  
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Kuva 6.3: Eurokoodin ja rakennusmääräyskokoelman mukaiset ylälaipan jännitykset 

murtorajatilassa 
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Kuva 6.4: Eurokoodin mukaiset laippajännitykset, kun vedettyjä laippoja on pienennetty 

materiaalin osavarmuusluvun sallima määrä 
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tukialueiden reunoilla. Mutta kuten myöhemmin väsytystarkasteluissa tullaan huomaamaan, 

jäävät ylälaipan väsytystarkastelun käyttöasteet silti alhaisiksi ja tällä asialla ei 

rakenneteräksen väsytystarkasteluissa ole suurta merkitystä. 

 

Kuvassa 6.6 on esitetty normaalijännitysten jännitysvaihteluväli laippojen ja uuman 

liitoksessa, kun jännityksiä laskettaessa on käytetty rakennetta, jossa laippoja on pienennetty 

(kuten edellä laippajännitysten yhteydessä kuvattiin). 

 

 

 

 
Kuva 6.5: Normaalijännitysten jännitysvaihteluväli Δσ.  
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Kuva 6.6: Normaalijännitysten jännitysvaihteluväli Δσ, kun jännitysten laskennassa on 

käytetty pienennettyjä laippoja  
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kuormituksilla laskettuna. Vaikka jännitykset ovat lähellä toisiaan, aiheuttavat eurokoodin 

mitoituskäytännöt muutoksia mitoituksessa. Esimerkiksi teräksen osavarmuusluvun 

pieneneminen luonnollisesti pienentää laippojen kokoa. 

 

Väsyttävän kuormituksen aiheuttamia jännitysvaihteluvälejä tarkasteltaessa huomattiin, että 

ns. ”tyhjä sillan” kuormitusyhdistelmällä ei ole suurta merkitystä rakenneteräksen 

väsymismitoituksessa. Betoniterästen väsymismitoituksessa sillä on luultavasti paljon 

suurempi vaikutus, mutta sitä ei ole tässä työssä tarkasteltu.  
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7 LOMMAHDUSTARKASTELU 

 

Lommahdukseksi nimitetään ilmiötä, jossa tasossa kuormitettu levy taipuu äkillisesti tietyllä 

kuormituksella. Levyosat voivat lommahtaa puristus- ja/tai leikkausjännityksien 

vaikutuksesta. Levy lommahtaa kun jännitykset saavuttavat ns. kriittisen 

lommahdusjännityksen, jonka arvoon vaikuttavat: levyn hoikkuus (leveys/paksuus), 

sivusuhde (pituus/leveys), reunojen tuenta ja erilaisten jännitysten yhteisvaikutus 

(leikkauksen ja puristuksen yhteisvaikutus). Jäykisteillä voidaan parantaa levyjen 

lommahduskestävyyttä. Jäykisteet jakavat levykentän pienempiin osiin, jolloin kriittisen 

jännityksen arvo kasvaa ja lommahduskestävyys paranee. Alkujännitykset ja 

suoruuspoikkeamat vaikuttavat todellisten levyjen kestävyyteen. /6 luento 8/ 

 

Tässä kappaleessa esitetään eurokoodin mukaiset lommahdustarkastelut. Vastaavia 

rakentamismääräyskokoelman mitoitusohjeita ei esitetä ja vertailulaskelmiin on koottu 

Lövön sillan alkuperäisistä määräyskokoelman mukaisista mitoituslaskelmista vain ne 

tulokset, joita käytetään mitoitusohjeiden vertailussa. Vertailulaskelmien avulla selvitetään 

erilaisista lommahduslaskelmista johtuvia teknistaloudellisia vaikutuksia. Eurokoodin 

mukaiset mitoitusohjeet löytyvät standardista EN 1993-1-5 ja rakentamismääräyskokoelman 

mukaiset ohjeet Suomen Rakennusinsinöörien liiton julkaisusta RIL 173 ja tarkennuksia ja 

ohjeita siltarakenteille Tielaitoksen julkaisusta Teräsrakenneohjeet.  

 

Rakenteen lommahdusvaikutuksia tutkittaessa tulee määrittää mihin poikkileikkausluokkaan 

rakenne kuuluu. Poikkileikkausluokituksen tarkoitus on tunnistaa missä laajuudessa 

poikkileikkausten paikallinen lommahdus rajoittaa poikkileikkausten kestävyyttä ja 

kiertymiskykyä. Poikkileikkaus luokitellaan korkeimpaan luokkaan sen puristettujen osien 

perusteella tai vaihtoehtoisesti poikkileikkausluokitus voidaan määrittää ilmoittamalla 

erikseen sekä laipan että uuman poikkileikkausluokka. /8/ 

 

Poikkileikkausluokkia on neljä ja ne määritellään seuraavasti /8/:  

 

Luokka 1: Poikkileikkaukseen voi syntyä plastinen nivel, jolla on plastisuusteorian 

edellyttämä riittävä muodonmuutoskyky.  
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Luokka 2: Poikkileikkaukseen voi syntyä plastinen nivel, jolla ei kuitenkaan ole 

plastisuusteorian edellyttämää riittävää muodonmuutoskykyä. 

Luokka 3: Poikkileikkauksen reunalla voidaan saavuttaa myötöraja, mutta paikallinen 

lommahdus estää plastisuusteorian mukaisen momenttikestävyyden kehittymisen. 

Luokka 4: Poikkileikkaus lommahtaa ennen kuin poikkileikkauksen suurin puristusjännitys 

jossakin taso-osassa on saavuttanut myötörajan 

 

Poikkileikkausluokkien rajat määritetään taulukoiden 7.1 ja 7.2 mukaan. 

 

Taulukko 7.1: Uuman poikkileikkausluokitus /8 taulukko 5.2/ 
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Taulukko 7.2: Laipan poikkileikkausluokitus /8 taulukko 5.2/ 

 
 

 

 

7.1 Normaalijännitysten aiheuttamat lommahdusvaikutukset 

 

Silloin kun puristettu levyrakenne kuuluu poikkileikkausluokkaan 4, määritetään sen 

kestävyys normaalijännitysten suhteen käyttäen tehollisia poikkileikkausarvoja (Aeff, Ieff, 

Weff). Teholliset poikkileikkaukset ovat osia bruttoarvoista ja ne pystyvät kantamaan 

kuormaa samaan aikaan, kun lommahtavat osat menettävät toimivuutensa. 

Poikkileikkausluokkaan 4 kuuluvissa profiileissa lommahdus vaikuttaa koko rakenneosan 

käyttäytymiseen ja kantavuuteen. /6, 7/ 

 

Teholliset pinta-alat määritetään taivutusteoriasta aiheutuvien lineaaristen venymien 

jakautumisen perusteella olettaen, että myötövenymä saavutetaan puristetun levyn 
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keskilinjalla. Laipan jännitykset lasketaan laipan keskilinjalla käyttäen kimmoteorian 

mukaista taivutusvastusta. /7/ 

 

 

 

7.1.1 Pituussuunnassa jäykistämättömät levyt 

 

Pituussuunnassa jäykistämättömän levyn puristetun osan tehollinen leveys lasketaan kaavalla 

/7/ 

 

·       (7.1) 

 

missä bc on puristetun osan leveys ja ρ on pienennyskerroin. 

 

Pienennyskerroin ρ lasketaan seuraavasti:  

(Standardin EN 1993-1-5 korjaussivuilla on pienennyskertoimen ρ laskennassa käytettävät 

raja-arvot korjattu siten, että luvun 0,673 tilalla käytetään arvoa 0,5 0,085 0,055  ) 

/9/ 

 

Kahdelta reunalta tuetut taso-osat (uuma): /7/ 

1,0  kun 0,5 0,085 0,055   (7.2) 
, · 1,0  kun 0,5 0,085 0,055  

 

Yhdeltä reunalta tuetut taso-osat (laippa): /7/ 

1,0  kun 0,748   (7.3) 
, 1,0  kun 0,748 

 

Levyn hoikkuus lasketaan kaavasta /7/ 

⁄
, · ·

     (7.4) 
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missä t on levyn paksuus 

 ψ on jännityssuhde 

 σcr on kimmoteorian mukainen lommahdusjännitys 

 fy on materiaalin nimellinen myötöraja 

 kσ on jännityssuhdetta ψ vastaava lommahduskerroin (taulukko 7.3 ja 7.4) 

 b on levyn leveys 

 235⁄  

 

Taulukoiden 7.3 ja 7.4 lommahduskertoimen arvot on määritetty olettaen, että levy on tuettu 

kahdelta vastakkaiselta reunalta ja tukematon levyn pituussuunnassa. Tämä oletus antaa 

lommahduskertoimelle alaraja-arvon. Lommahduskerroin voidaan myös laskea esimerkiksi 

FEM-ohjelmalla ominaisarvotehtävänä, jolloin otetaan tarkemmin huomioon 

lommahdusaaltojen muoto ja lukumäärä. Lommahdusjännitysten ja -kertoimien laskentaan 

ovat ranskalaiset kehittäneet ilmaisen ohjelman EBPlaten, jonka voi ladata CTICM:n 

nettisivuilta. 

 

 

Taulukko 7.3: Lommahduskerroin normaalijännityksille, kahdelta reunalta tuetut taso-osat 

/7 taulukko 4.1/ 
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Taulukko 7.4: Lommahduskerroin normaalijännityksille, yhdeltä reunalta tuetut taso-osat /7 

taulukko 4.2/ 

 
 

 

 

7.1.2 Pituussuunnassa jäykistetyt levyt 

 

Pituussuuntaiset jäykisteet jakavat levykentän pienempiin osiin, jolloin levyn 

lommahduskestävyys paranee, eikä levyn paksuutta tarvitse lisätä lommahduksen takia. 

Poikkileikkauksen kestävyyttä laskettaessa tulee ottaa huomioon pituussuuntaisten 

jäykisteiden rajoittamien osakenttien paikallisesta lommahtamisesta aiheutuvat teholliset 

leveydet sekä useamman kentän kokonaislommahtamisesta aiheutuvat teholliset pinta-alat. 

 

Jokaisen osakentän tehollinen pinta-ala määritetään käyttämällä kappaleen 7.1.2 mukaista 

levyn paikallisen lommahtamisen huomioon ottavaa pienennystekijää. Jäykistetty levy, 

mukaan lukien jäykisteiden teholliset pinta-alat, tarkistetaan kokonaislommahtamisen 

suhteen. /7/ 
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7.1.2.1 Tehollinen pinta-ala 

 

Jäykistetyn levyn puristetun alueen tehollinen pinta-ala lasketaan seuraavasti /7/ 

, , , ∑ ,     (7.5) 

 

missä  Ac,eff,loc koostuu kaikkien jäykisteiden tehollisista poikkileikkauksista ja 

osakentistä, jotka ovat täysin tai osittain puristetulla alueella lukuun ottamatta 

tehollisia alueita, jotka tukeutuvat viereiseen levyosaan(laippaan), jonka leveys 

on bedge,eff (kuva 7.1). 

ρc on lopullinen pienennystekijä, jonka laskenta esitetään myöhemmin (kaava 

7.8) 

 

Tehollinen pinta-ala Ac,eff,loc lasketaan kaavasta /7/ 

, , , ∑ ,     (7.6) 

 

missä Asl,eff on kaikkien puristetulla alueella sijaitsevien pituussuuntaisten 

jäykisteiden tehollisten pinta-alojen summa. 

 bc,loc on yksittäisen osakentän tehollisen alueen leveys lukuun ottamatta 

tehollisia alueita, jotka tukeutuvat viereiseen levyosaan. 

 ρloc on yksittäisen osakentän pienennystekijä. 

 

 

 
Kuva 7.1: Tasaisesti puristettu jäykistetty levykenttä /7 kuva 4.4/ 
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Jos levyssä on vain yksi tai kaksi pituussuuntaista jäykistettä puristetulla alueella, voidaan 

menetellä siten, että tehollisia pinta-aloja laskettaessa levyn kimmoteorian mukainen 

lommahdusjännitys korvataan levyn kimmoisesti tukeman fiktiivisen pilarin kimmoteorian 

mukaisella nurjahdusjännityksellä. Fiktiivinen pilari ja sen nurjahdusjännityksen 

määrittäminen on esitetty pienennyskertoimien laskennan yhteydessä kappaleessa 7.1.2.2 

(kuva 7.4 ja kaava 7.12). Jos edellä mainitussa tapauksessa ρcfy/γM1 on suurempi kuin 

fiktiivisen pilarin keskimääräinen jännitys σcom,Ed, voidaan tehollinen pinta-ala laskea kaavan 

7.6 mukaan. Muussa tapauksessa tehollisen pinta-alan Ac,eff,loc laskentaan käytettävä yhtälö 

korvataan seuraavasti /7/ 

, ,
,

,
     (7.7) 

 

missä Asl,1 on fiktiivisen pilarin bruttopinta-ala 

σcom,Ed on fiktiivisen pilarin keskimääräinen jännitys bruttopoikkileikkauksen 

perusteella 

 

 

7.1.2.2 Pienennyskertoimet 

 

Määritettäessä kokonaislommahduksen huomioonottavaa pienennystekijää, on otettava 

huomioon pilarimaisen lommahduksen mahdollisuus, joka vaatii pienemmän 

pienennystekijän käyttöä kuin levyn lommahdus. Levyn pilarimainen käyttäytyminen on 

esitetty kuvassa 7.2. Levyn pilarimainen käyttäytyminen tutkitaan olettaen pituussuuntaiset 

tuet poistetuiksi ja levymäinen käyttäytyminen tutkitaan hyödyntäen levyn tukeva vaikutus.  

 

 
Kuva 7.2: Levyn pilarimainen käyttäytyminen /7 kuva 4.3/ 



34 

 

Tehollista pinta-alaa laskettaessa pienennyskerroin ρc määritetään interpoloimalla levyn 

pilarimaisen käyttäytymisen ja levymäisen käyttäytymisen perusteella laskettujen 

pienennyskertoimien välillä seuraavasti /7/ 

2     (7.8) 

 

missä ,

,
1 mutta 0 1 

 ρ ja χc ovat pienennyskertoimia 

 

Pienennyskertoimet ρ ja χc määritetään levyn pilarimaisen ja levymäisen käyttäytymisen 

perusteella. 

 

1. Levymäinen käyttäytyminen 

Pienennystekijä ρ määritetään kuten jäykistämättömässä levyssä edellyttäen, että muunnettu 

hoikkuus λp lasketaan seuraavasta kaavasta /7/ 

,

,
      (7.9) 

 

missä  ,
,  

Ac on jäykistetyn levyn puristetun alueen bruttopinta-ala lukuun ottamatta 

viereisten levyosien tukemien osakenttien osia. 

Ac,eff on saman levyosan tehollinen pinta-ala ottaen huomioon osakenttien ja/tai 

jäykistettyjen taso-osien mahdollinen lommahdus. 

 

σcr,p on levyn kimmoteorian mukainen kriittinen lommahdusjännitys, ja sen laskentatapa 

riippuu siitä, kuinka monta pituusjäykistettä levyssä on:   

 

Ekvivalentti ortotrooppinen levy 

Levyjä, joissa on vähintään kolme pituusjäykistettä, voidaan käsitellä ekvivalentteina 

ortotrooppisina levyinä. Tällaisen levyn kimmoteorian mukainen kriittinen 

lommahdusjännitys voidaan laskea kaavasta /7 liite A/ 

, ,       (7.10) 
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missä  

 kσ,p on ortotrooppisen levyn lommahduskerroin 

 b on levyn korkeus 

 t on levyn paksuus 

 

Jäykistetyille levyille, joissa on vähintään kolme toisistaan samalla etäisyydellä sijaitsevaa 

pituusjäykistettä, levyn lommahduskerroin kσ,p (jäykistetyn levykentän kokonaislommahdus) 

voidaan likimäärin laskea kaavoista /7 liite A/ 

,   jos √      (7.11) 

,
√   jos √  

 

missä 0,5 

  

 ∑  

 0,5 

  levyn jäyhyysmomentti taivutukselle 

 Isl on koko jäykistetyn levyn jäyhyysmomentti 

 ∑Asl on yksittäisten pituusjäykisteiden bruttopinta-alojen summa 

 Ap on levyn bruttopinta-ala 

 σ1 on suurempi reunajännitys 

 σ2 on pienempi reunajännitys 

 a, b, t esitetään kuvassa 7.3 
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Kuva 7.3: Pituusjäykistettyjen levyjen merkinnät /7 kuva A.1/ 

 

 

Yksi tai kaksi pituusjäykistettä puristetulla alueella: 

Jos jäykistetyssä levyssä on puristetulla puolella vain yksi pituusjäykiste, voidaan levyn 

kriittistä lommahdusjännitystä arvioida fiktiivisen pilarin avulla (kuva 7.4 c). /7 liite A/ 
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Fiktiivisen pilarin kimmoteorian mukainen kriittinen lommahdusjännitys voidaan laskea 

seuraavasti 

,
, ,

,
  jos    (7.12) 

,
,

, ,
 jos  

 

4,33 , ,      (7.13) 

 

missä Asl,1 on fiktiivisen pilarin bruttopinta-ala 

Isl,1 on fiktiivisen pilarin bruttopoikkileikkauksen perusteella laskettu 

jäyhyysmomentti uuman suuntaisen painopisteakselin suhteen 

b1,b2 ovat pituussuuntaisten reunojen ja jäykisteiden välisiä etäisyyksiä 

(b1+b2=b) 

 a on pystyjäykisteiden välinen etäisyys 

 

Laskettaessa pinta-alan Asl,1 ja momentin Isl,1 arvoja pilarin bruttopinta-alaan lasketaan 

jäykisteen bruttopinta-ala sekä osia jäykisteen viereisten levykenttien pinta-aloista 

seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

Jos osakenttä on täysin puristettu, levykentän leveydestä b1 jäykisteen reunasta lukien 

mukaan otetaan osa (3 − ψ )/(5 − ψ ), jos osakentän kyseisessä reunassa on pienin jännitys. 

Osakentän reunasta, jossa jännitys on suurin, otetaan osa 2/(5 − ψ ). Jos osakentän jännitys 

vaihtuu puristuksesta vedoksi, tämän osakentän puristetusta osasta osaksi pilaria otetaan 

mukaan 0,4bc. Termi ψ tarkoittaa jännityssuhdetta. 

 

Levyn kimmoteorian mukainen kriittinen lommahdusjännitys voidaan nyt laskea kaavasta /7/ 

, ,
,
     (7.14) 

 

missä bc on puristetun osan korkeus 

bsl,1 on jäykisteen etäisyys neutraaliakselista 
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Kuva 7.4: Levykenttä, jossa on yksi jäykiste puristetulla alueella /7 kuva A.2/ 

 

 

 

Jos jäykistetyn levyn puristetulla alueella on kaksi pituusjäykistettä, voidaan soveltaa 

edellisen kohdan mukaista yhdelle jäykisteelle tarkoitettua menetelmää, ks. kuva 7.5. Aluksi 

oletetaan, että jäykisteistä yksi nurjahtaa ja toinen toimii jäykkänä tukena. Tämän jälkeen 

tarkistetaan etteivät jäykisteet nurjahda samanaikaisesti. Jälkimmäisessä tarkastelussa 

jäykisteitä käsitellään yhtenä yhdistettynä rakenteena, jonka poikkileikkaussuureet 

määritetään seuraavasti: /7/ 

a) yhdistetyn jäykisteen pinta-ala ja hitausmomentti Isl lasketaan yksittäisten jäykisteiden 

vastaavien suureiden summana 

b) yhdistetyn jäykisteen sijainniksi valitaan yksittäisiin jäykisteisiin vaikuttavien voimien 

resultantin vaikutuskohta. 

 

Jokaiselle näistä kuvassa 7.4 esitetyille tilanteille lasketaan kyseeseen tuleva levyn kriittinen 

lommahdusjännitys σcr.p, seuraavin oletuksin: b1 = b1*, b2 = b2
*

 ja B*
 = b1

* + b2
* 

Levyn kimmoteorian mukainen kriittinen lommahdusjännitys on pienin kolmella tavalla 

määritellyistä arvoista. /7/ 
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Kuva 7.5: Levykenttä, jossa on kaksi jäykistettä puristetulla alueella /7 kuva A.3/ 

 

 

 

2. Levyn pilarimainen käyttäytyminen 

Jäykistetyn levyn kimmoteorian mukainen pilarimaista käyttäytymistä kuvaava kriittinen 

jännitys σcr,c voidaan laskea seuraavilla kaavoilla /7/ 

,
,

,
     (7.15) 

ja 

, ,
,
     (7.16) 

 

missä bc on puristetun osan korkeus 

bsl,1 on jäykisteen etäisyys neutraaliakselista 

Isl,1 on jäykisteen bruttopoikkileikkauksen, levyn viereiset osat mukaan lukien, 

jäyhyysmomentti levyn tasoa vastaan kohtisuoran suunnan suhteen    

 Asl,1 on jäykisteen ja viereisten levyosien bruttopinta-ala 

 

σcr,sl lasketaan levykentän puristettua reunaa lähimpänä olevan jäykisteen perusteella. 

 

Pilarin muunnettu hoikkuus λc lasketaan kaavasta /7/ 

,

,
      (7.17) 
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missä  ,
, ,

,
 

Asl,1 on jäykisteen ja viereisten levyosien bruttopinta-ala 

Asl,1,eff  on jäykisteen ja sen viereisten levyosien tehollinen pinta-ala ottaen 

huomioon osakenttien ja/tai jäykistettyjen taso-osien mahdollinen lommahdus. 

 

Pienennystekijä χc määritetään standardin EN 1993-1-1 kohdan 6.3.2.1 mukaan siten, että 

termi α korvataan termillä αe. /7, 8/ 

     (7.18) 

 

missä Φ 0,5 1 0,2  

 ,
/

 

  , ,⁄  

e on tehollisena toimivan pilarin neutraaliakselin etäisyys joko jäykisteen 

painopisteestä tai jäykistettävän levyn painopisteestä sen mukaan kumpi on 

suurempi. 

α0 = 0,49 kun käytetään poikkileikkaukseltaan avoimia jäykisteitä(suljetuilla 

0,34) 

 

 

 

7.1.3 Kestävyys normaalijännitysten suhteen poikkileikkausluokassa 4 

 

Kestävyys puristuksesta ja yhden akselin suhteen tapahtuvasta taivutuksesta aiheutuville 

normaalijännityksille tarkistetaan ehdosta /7/ 

  1,0    (7.19) 

 

missä  Aeff on poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala 

 eN on neutraaliakselin sijainnin siirtyminen 

 MEd on taivutusmomentin mitoitusarvo 

 NEd on aksiaalisen voiman mitoitusarvo 
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 Weff on kimmoteorian mukainen tehollinen taivutusvastus 

 γM0 on osavarmuusluku 

 

Levykentän lommahdus tarkistetaan jännitysresultanteille etäisyydellä min(0,4a; 0,5b) sen 

levykentän päästä, jossa jännitykset ovat suurempia. Kaavassa a on levykentän pituus ja b 

levykentän korkeus. /7/ 

 

Liittopoikkileikkauksen jännitykset lasketaan pelkälle teräspoikkileikkaukselle tulevien 

jännitysten ja valmiille liittopoikkileikkaukselle tulevien jännitysten summajännityksenä ylä- 

ja alalaippojen keskellä käyttäen teräspoikkileikkaukselle tehollisia arvoja. 

 

 

 

7.2 Leikkauslommahduskestävyys 

 

Jos palkin uuma on hoikka, se voi lommahtaa leikkausvoiman vaikutuksesta ennen kuin 

plastinen leikkauskestävyys saavutetaan. Leikkauslommahduskestävyys lasketaan standardin 

EN1993-1-5 mukaisesti. Menetelmä pätee lyhyille ja pitkille vetokentille ja se ottaa 

huomioon myös pituussuuntaiset jäykisteet. /10/ 

 

Leikkauslommahduskestävyys pitää tarkastaa, jos seuraavat ehdot toteutuvat /7/ 

72 ⁄⁄   jäykistämättömälle uumalle  (7.20) 

ja 

31⁄  jäykistetylle uumalle 

 

missä  hw on uuman korkeus 

 235⁄  

 t on levyn paksuus 

 

η voidaan määrittää kansallisessa liitteessä. Eurokoodin suosittelema arvo on η = 1,20. 

Lujemmille teräslajeille kuin S460 suositellaan arvoa η = 1,00. Suomen kansallisen liitteen 

mukaan noudatetaan eurokoodin suosittelemia arvoja, kun teräksen lämpötila on enintään 

400 0C. Jos teräksen lämpötila on suurempi kuin 400 0C, käytetään arvoa η = 1,00. /11/ 
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7.2.1 Kestävyyden mitoitusarvo 

 

Jäykistämättömien tai jäykistettyjen palkkipoikkileikkausten leikkauskestävyyden 

mitoitusarvo lasketaan kaavasta /7/ 

, , , √  
     (7.21) 

 

missä uuman osuus kestävyydestä lasketaan kaavasta 7.22 ja laippojen osuus kaavasta 7.28. 

, √  
     (7.22) 

 

χw on uuman vaikutus leikkauslommahduskestävyyteen ja se voidaan määrittää taulukon 7.5 

avulla. 

 

Taulukko 7.5: Kertoimen χw määritys /7 taulukko 5.1/ 

 
 

Muunnettu hoikkuus lasketaan seuraavilla kaavoilla, riippuen siitä miten levy on jäykistetty. 

- Vain tuilla on poikittaisjäykisteet 

,
     (7.23) 

 

- Poikittaisjäykisteet tuilla ja poikittaiset välijäykisteet tai pituussuuntaiset jäykisteet 

tai molemmat 

,
     (7.24) 

missä kτ on uumakentän leikkauslommahduskertoimen pienin arvo 

 

- Uumille, joissa on pituusjäykisteet muunnetun hoikkuuden arvoksi λw valitaan 

kuitenkin vähintään arvo 

,
     (7.25) 
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missä hwi ja kτi viittaavat osakenttään, jonka muunnettu hoikkuus λw on suurin. 

Hoikkuuslukujen vertailussa otetaan huomioon kaikki osakentät. Kertoimen kτi arvon 

laskemiseksi voidaan käyttää jäljempänä esitettyä lauseketta 7.26 asettamalla kτst = 0. /7/ 

 

Kaavoissa 7.24 ja 7.25 esitetyn leikkauslommahduskertoimen laskentatapa riippuu 

jäykisteiden tyypistä ja määrästä. 

 

Levyille, joissa käytetään jäykkiä poikittaisia jäykisteitä ilman pituusjäykisteitä ja levyille, 

joissa käytetään vähintään kolmea pituusjäykistettä, leikkauslommahduskerroin kτ lasketaan 

seuraavasti /7 liite A/ 

5,34 4,00 ⁄  kun ⁄ 1  (7.26) 

4,00 5,34 ⁄  kun ⁄ 1 

 

missä 9   kuitenkin vähintään ,  

 a on poikittaisjäykisteiden välinen etäisyys 

Isl on pituusjäykisteen hitausmomentti z-z-akselin suhteen, katso kuva 7.6. Jos 

on vähintään kaksi pituusjäykistettä, joiden välinen etäisyys ei välttämättä ole 

sama, Isl tarkoittaa yksittäisten jäykisteiden hitausmomentin summaa. 

 

Kaavaa sovelletaan myös levyille, joissa on yksi tai kaksi pituusjäykistettä edellyttäen, että 

sivusuhde α = a/hw täyttää ehdon α > 3. Levyille, joissa on yksi tai kaksi pituusjäykistettä ja 

sivusuhde α < 3 leikkauslommahduskerroin lasketaan kaavasta /7 liite A/ 

4,1
, ,

2,2     (7.27) 

 

Käytettäessä jäykkien jäykisteiden lisäksi ei-jäykkiä poikittaisjäykisteitä kertoimen kτ 

arvoksi valitaan pienempi seuraavilla tavoilla määritetyistä arvoista: kahden vierekkäisen 

poikittaisjäykisteen välinen uuman levykenttä tai vierekkäisten jäykkien jäykisteiden välinen 

uuman levykenttä, joka sisältää ei-jäykkiä poikittaisjäykisteitä. Jäykkien 

poikittaisjäykisteiden oletetaan laskennassa pysyvän suorina. Jäykiksi oletettujen 

poikittaisjäykisteiden jäykkyys- ja lujuusvaatimukset varmistetaan standardin EN 1993-1-5 

luvun 9 mukaan. /7/ 
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Kertoimen kτ pienin arvo ei-jäykille poikittaisjäykisteille voidaan määrittää kahden 

seuraavan lommahdustarkastelun perusteella: /7/ 

1. tarkistetaan kaksi vierekkäistä uumakenttää, joissa on yksi taipuisa poikittaisjäykiste 

2. tarkistetaan kolme vierekkäistä uumakenttää, joissa on kaksi taipuisaa poikittaisjäykistettä. 

 

Jos lasketaan leikkauslommahduskertoimen arvoa jollakin muulla tavalla, kuin edellä 

esitetyillä standardin EN 1993-1-5 liitteen A.3 kaavoilla, tulee pituusjäykisteen 

hitausmomenttia pienentää 1/3-osaan sen todellisesta arvosta. EN 1993-1-5 liitteen A.3 

kaavoissa tämä jäykkyysreduktio on jo otettu huomioon. /7/ 

 

 
Kuva 7.6: Uuman jäykisteet /7 kuva 5.3/ 

 

  

Laippojen osuus 

Jos laippojen kestävyyttä ei hyödynnetä täysin taivutuskestävyyttä laskettaessa, laippojen 

vaikutus voidaan ottaa huomioon seuraavasti /7/ 

,  
1

,
    (7.28) 

 

missä  bf ja tf valitaan sen laipan mukaan, joka antaa pienimmän kestävyyden 

 bf saa olla enintään 15εtf uuman molemmin puolin 

 0,25
,    
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,
,  on poikkileikkauksen plastisuusteorian mukainen 

taivutuskestävyyden mitoitusarvo, kun vain teholliset laipan osat otetaan 

huomioon. Jos aksiaalinen voima NEd vaikuttaa samanaikaisesti 

taivutusmomentin MEd kanssa, taivutuskestävyyden Mf,Rd arvoa täytyy 

pienentää kertomalla se tekijällä: 

1 , missä Af1 ja Af2 tarkoittavat laippojen pinta-aloja. 

 

 

 

7.2.2 Mitoitusehto leikkausvoiman suhteen 

 

Rakenteen kestävyys leikkausvoiman suhteen tarkistetaan ehdosta /7/  

,
1,0     (7.29) 

 

missä VEd on leikkausvoiman mitoitusarvo 

 

 

 

7.3 Leikkausvoiman ja taivutusmomentin yhteisvaikutus 

 

Kun leikkausvoima on suurempi kuin puolet uuman leikkauskestävyydestä VRd = min(Vpl,Rd; 

Vbw,Rd), sen vaikutus taivutuskestävyyteen otetaan liittorakenteilla huomioon seuraavasti: /2/ 

 

Luokkaan 1 tai 2 kuuluvassa poikkileikkauksessa leikkausvoiman vaikutus 

taivutuskestävyyteen otetaan huomioon käyttämällä leikkauspinta-alalle pienennettyä 

myötörajaa (1-ρ)fyd. Kerroin ρ lasketaan kaavasta /2/ 

2 1⁄      (7.30) 

 

Poikkileikkausluokissa 3 ja 4 leikkausvoiman ja taivutusmomentin yhteisvaikutus 

tarkistetaan ehdosta 7.31. /7/ 
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1 ,

,
2 1 1,0 kun ,

,
  (7.31) 

 

missä Mf,Rd on poikkileikkauksen plastisuusteorian mukainen taivutuskestävyyden 

mitoitusarvo, kun vain teholliset laipat otetaan huomioon. Mf,Rd = myötöraja 

kertaa laipan tehollinen pinta-ala kertaa laippojen painopisteiden välinen 

etäisyys (yksinkertaistus, käytetään tulon Af fy pienintä arvoa). 

 Mpl,Rd on poikkileikkauksen plastisuusteorian mukainen taivutuskestävyyden 

mitoitusarvo, kun poikkileikkaus koostuu tehollisista laipoista ja täysin 

tehollisesta uumasta poikkileikkausluokasta riippumatta. 

 
,

, 
,

 

 

Jos aksiaalinen voima NEd vaikuttaa samanaikaisesti taivutusmomentin MEd kanssa, niin 

Mpl,Rd korvataan standardin EN 1993-1-1 kohdan 6.2.9 mukaisella plastisuusteorian 

mukaisella pienennetyllä taivutuskestävyyden mitoitusarvolla MN,Rd ja taivutuskestävyyden 

Mf,Rd arvoa pienennetään kertomalla se tekijällä 1 .  

 

Yhteisvaikutusehtoa 7.31 ei tarvitse tarkistaa rakenteen tukialueella silloin kun tarkasteltava 

poikkileikkaus sijaitsee enintään etäisyydellä hw/2 tuesta ja tukialue on vahvistettu 

pystyjäykisteillä. /7/ 

 

Teräsrakenteiden kestävyys leikkausvoiman ja taivutusmomentin yhteisvaikutukselle 

tarkistetaan kaavalla 7.30, kun leikkauslommahdus ei määrää poikkileikkauksen 

leikkauskestävyyttä. Jos leikkauslommahdus määrää leikkauskestävyyden, niin käytetään 

kaavaa 7.31. /12/ 
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7.4 Laipan taipumisesta aiheutuva uuman lommahdus 

 

Puristetun laipan nurjahduksen estämiseksi uuman tason suunnassa, uuman hoikkuus 

valitaan niin, että seuraava ehto täyttyy /7/ 

     (7.32) 

 

missä  Aw on uuman pinta-ala 

 Afc on puristetun laipan tehollinen pinta-ala 

 hw on uuman korkeus 

 tw on uuman paksuus 

 

Tekijä k valitaan seuraavasti: /7/ 

k = 0,3 kun plastista kiertymistä hyödynnetään (poikkileikkausluokka 1) 

k = 0,4 kun plastisuusteorian mukaista momenttikestävyyttä hyödynnetään 

(poikkileikkausluokka 2) 

k = 0,55 kun kimmoteorian mukaista taivutuskestävyyttä hyödynnetään 

(poikkileikkausluokka 3 ja 4) 

 

Kaavaa 7.32 voidaan soveltaa myös liittorakenteille edellyttäen, että laipan alana Afc 

käytetään teräslaipan alaa tai liittorakenteisen betonilaipan teräkseksi muunnettua alaa sen 

mukaan, kumpi on pienempi. Muuntamisessa käytetään kimmokerroinsuhteen 

lyhytaikaisarvoa. /2/ 

 

 

 

7.5 Uuman hengittämisen rajoittaminen 

 

Uuman hengittämisen rajoittaminen on käyttörajatilavaatimus, eikä siis varsinaisesti liity 

lommahdustarkasteluihin. Se voi kuitenkin joissakin tapauksissa rajoittaa uuman hoikkuutta. 

Uuman hengittäminen aiheuttaa väsymishalkeamia uumaan. 
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Uuman hengittämistä ei tarvitse ottaa huomioon, jos seuraavat hoikkuusehdot täyttyvät /2, 

12/ 

⁄ 30 4,0 300 tiesilloille    (7.33) 

⁄ 55 3,3 250 rautatiesilloille 

 

missä b on yksittäisen jäykisteiden ja laippojen rajaaman uumapaneelin pienin 

sivumitta 

 t on uuman paksuus 

 L on jänneväli, kuitenkin vähintään 20m 

 

 Jos hoikkuusehdot eivät täyty, pitää tarkistaa ehto /12/ 

, , , , , 1,1     (7.34)  

 

missä σx,Ed,ser ja τx,Ed,ser ovat käyttörajatilan jännitykset ”tavallisesta 

kuormayhdistelystä”  

kσ, kτ ovat lommahduskertoimia  
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7.6 Vertailulaskelmat 

 

Tarkastellaan Lövön sillan pääpalkkeihin tehtyjen eurokoodin ja 

rakentamismääräyskokoelman mukaisten lommahdustarkastelujen tuloksia. 

Vertailulaskelmat on tehty rakentamismääräyskokoelman mukaisesti suunnitelluille 

poikkileikkauksille. Vertailtavat poikkileikkaukset on valittu siten, että ne edustaisivat 

kattavasti koko Lövön sillan pääpalkkien poikkileikkauksia. Vertailulaskelmilla pyritään 

selvittämään voidaanko rakennetta yksinkertaistaa ja jäykisteitä vähentää, jos 

suunnittelunormina käytetäänkin eurokoodia. Rakentamismääräyskokoelman mukaisesti 

suunnitellun teräsrakenteen yleispiirustus esitetään kuvassa 7.7 ja teräsrakenteen 

poikkileikkaukset kuvassa 2.1. 

 

Vertailulaskelmien tulokset on koottu taulukoihin 7.6–7.11. Tarkemmat eurokoodin 

mukaiset suunnittelulaskelmat esimerkkipisteissä on esitetty tämän diplomityön liitteenä. 

Liitteessä 1 on poikkileikkausohjelman tuloste, josta nähdään poikkileikkauksen jännitykset 

ja tarvittavat vaarnojen määrät murtorajatilassa ja käyttörajatilassa. Liitteessä 2 on esitetty 

poikkileikkausluokan määrittäminen ja liitteessä 3 lommahduslaskelmat. 

Rakentamismääräyskokoelman mukaisen lommahdustarkastelun tulokset on kerätty Lövön 

sillan päällysrakennelaskelmista ja esitetty taulukoissa 7.6 ja 7.7. 
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Kuva 7.7: Lövön sillan teräsrakenteen yleispiirustus 
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Taulukossa 7.8 on esitetty eurokoodin mukaiset lommahdustarkastelun tulokset vastaavalle 

rakenteelle, jota on käytetty taulukkojen 7.6 ja 7.7 rakentamismääräyskokoelman mukaisissa 

laskelmissa. Poikkileikkausluokka on tukialueilla 4 ja aukoissa 1, lukuun ottamatta 

poikkileikkausta pisteessä x = 218 m, joka kuuluu luokkaan 4 vaikka se on aukossa 

positiivisen momentin alueella (kuva 7.7). Taulukon 7.9 arvoja laskettaessa on käytetty 

muuten samaa rakennetta, mutta kaikki pituusjäykisteet on poistettu. Pituusjäykisteiden 

poistaminen vaikuttaa poikkileikkausluokassa 1 ainoastaan leikkauslommahduskestävyyteen, 

koska paikallinen lommahdus ei rajoita rakenteen kestävyyttä normaalijännitysten suhteen. 

Joten mitoitusehdot täyttyvät helposti aukkoalueilla, vaikka pituusjäykisteet poistetaankin. 

Tukialueilla pituusjäykisteiden poistaminen kasvattaa käyttöastetta myös taivutuksen 

suhteen, koska poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala pienenee. Käyttöaste pysyy kuitenkin 

reilusti 100 % pienempänä. Suurimmillaan se on vähän yli 90 % tuella 4, jossa 

rakentamismääräyskokoelman mukaisesti laskettaessa vaaditaan 2 pituusjäykistettä. 

 

Taulukko 7.6: Osakenttien lommahdustarkastelun tulokset rakennusmääräyskokoelman ja 

tiehallinnon ohjeiden mukaan laskettuna 

Piste x 
(m) 

Vaaka 
jäykisteiden 
lukumäärä 

Pysty 
jäykisteiden 
etäisyys (m) 

Osakenttien käyttöasteet 
taivutuksesta aiheutuvan 
lommahduksen suhteen 

Osakenttien käyttöasteet 
leikkauslommahduksen 
suhteen 

Osakenttien käyttöasteet 
M,V‐yhteisvaikutus  

kenttä1 kenttä2 kenttä3 kenttä1 kenttä2 kenttä3  kenttä1  kenttä2 kenttä3

2  0  3,950  0,42  ‐  ‐  0,57  ‐  ‐  0,66  ‐  ‐ 

30  1  3,950  0,39  0,07  ‐  0,46  0,48  ‐  0,59  0,47  ‐ 

38  1  3,950  0,81  0,31  ‐  0,40  0,47  ‐  0,83  0,54  ‐ 

42  1  3,875  0,77  0,29  ‐  0,26  0,30  ‐  0,74  0,40  ‐ 

49  1  3,875  0,57  0,03  ‐  0,40  0,40  ‐  0,67  0,39  ‐ 

53  1  3,875  0,01  0,24  ‐  0,45  0,38  ‐  0,43  0,44  ‐ 

71  1  3,875  0,29  0,68  ‐  0,20  0,13  ‐  0,33  0,65  ‐ 

93  1  3,875  0,72  0,06  ‐  0,38  0,40  ‐  0,77  0,40  ‐ 

97  1  3,875  0,69  0,30  ‐  0,38  0,49  ‐  0,73  0,56  ‐ 

100  1  3,875  0,83  0,32  ‐  0,33  0,37  ‐  0,81  0,47  ‐ 

104  1  3,900  0,77  0,29  ‐  0,33  0,37  ‐  0,77  0,46  ‐ 

123  1  3,900  0,28  0,52  ‐  0,69  0,31  ‐  0,75  0,58  ‐ 

132  1  3,900  0,58  0,99  ‐  0,33  0,15  ‐  0,61  0,92  ‐ 

140  1  3,900  0,43  0,76  ‐  0,22  0,09  ‐  0,44  0,71  ‐ 

150  1  3,900  0,08  0,27  ‐  0,39  0,19  ‐  0,40  0,31  ‐ 

173  2  3,900  0,98  0,43  0,01  0,29  0,29  0,45  0,95  0,50  0,44 

178  2  3,900  0,95  0,46  0,05  0,24  0,24  0,34  0,92  0,48  0,33 

182  2  3,850  0,88  0,42  0,02  0,25  0,25  0,35  0,86  0,45  0,34 

193  2  3,850  0,87  0,36  0,00  0,36  0,36  0,66  0,88  0,49  ‐ 

200  1  3,850  0,00  0,27  ‐  0,57  0,57  ‐  ‐  0,63  ‐ 

218  1  3,850  0,46  0,91  ‐  0,37  0,22  ‐  0,56  0,88  ‐ 

230  1  3,850  0,55  0,98  ‐  0,18  0,10  ‐  0,53  0,92  ‐ 
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Taulukko 7.7: Kokonaislommahdus jäykisteineen teoksen Klöppel/Sheer ”BeulWerte 

ausgesteifter Rechteckplatten” mukaan 

Piste x 
(m) 

Kokonaislommahdus 
vaakajäykisteineen 

Kokonaislommahdus 
vaaka ‐ja 

pystyjäykisteineen 
(poikkipalkkiväli) 

2       
30       
38  1,77>1,35 => 0,76    
42       
49       
53       
71  1,90>1,35 => 0,71  2,51>1,35 => 0,54 
93       
97  1,92>1,35 => 0,70    
100  1,79>1,35 => 0,75  2,08>1,35 => 0,65 
104       
123       
132  1,38>1,35 => 0,98    
140       
150       
173       
178  1,88>1,35 => 0,72    
182       
193       
200       
218       
230  1,37>1,35 => 0,99  2,09>1,35 => 0,65 
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Taulukko 7.8: Lommahduslaskennan tulokset eurokoodin mukaan laskettuna. Laskelmissa 

on käytetty samaa rakennetta kuin rakennusmääräyskokoelman mukaan laskettaessa. 
Piste 
x 
(m) 

Poikki‐
leikkaus 
luokka 

Vaaka‐ 
jäykisteiden 
lukumäärä 

Pysty‐ 
jäykisteiden 
etäisyys (m)

Käyttöaste taivutuksen suhteen  Käyttöaste 
leikkauslommah‐
duksen suhteen 

Taivutusmomentin ja 
leikkausvoiman 
yhteisvaikutus kimmoteoria  plastisuusteoria 

2  1  0  3,950  0,23  0,14  0,40  Ei tarvitse tarkastaa 

30  1  1  3,950  0,51  0,41  0,58  0,41 

38  4  1  3,950  0,72  ‐  0,51  Ei tarvitse tarkastaa 

42  4  1  3,875  0,68  ‐  0,55  Ei tarvitse tarkastaa 

49  4  1  3,875  0,41  ‐  0,52  Ei tarvitse tarkastaa 

53  1  1  3,875  0,40  0,33  0,52  0,33 

71  1  1  3,875  0,82  0,64  0,20  Ei tarvitse tarkastaa 

93  4  1  3,875  0,57  ‐  0,45  Ei tarvitse tarkastaa 

96  4  1  3,875  0,58  ‐  0,49  Ei tarvitse tarkastaa 

100  4  1  3,875  0,75  ‐  0,42  Ei tarvitse tarkastaa 

104  4  1  3,900  0,73  ‐  0,43  Ei tarvitse tarkastaa 

123  1  1  3,900  0,59  0,47  0,51  0,47 

132  1  1  3,900  0,77  0,64  0,24  Ei tarvitse tarkastaa 

141  1  1  3,900  0,69  0,56  0,36  Ei tarvitse tarkastaa 

150  1  1  3,900  0,45  0,40  0,39  Ei tarvitse tarkastaa 

173  4  2  3,900  0,83  ‐  0,52  Ei tarvitse tarkastaa 

178  4  2  3,900  0,85  ‐  0,41  Ei tarvitse tarkastaa 

182  4  2  3,850  0,84  ‐  0,42  Ei tarvitse tarkastaa 

194  4  2  3,850  0,59  ‐  0,72  Ei tarvitse tarkastaa 

200  1  1  3,850  0,27  0,23  0,68  0,24 

218  4  1  3,850  0,74  ‐  0,37  Ei tarvitse tarkastaa 

230  1  1  3,850  0,89  0,83  0,15  Ei tarvitse tarkastaa 
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Taulukko 7.9: Lommahduslaskennan tulokset ilman pituussuuntaisia jäykisteitä eurokoodin 

mukaan laskettuna 

Piste 
x (m) 

Poikki‐
leikkaus 
luokka 

Vaaka‐
jäykisteiden 
lukumäärä 

Pysty‐ 
jäykisteiden 
etäisyys (m)

käyttöaste taivutuksen 
suhteen 

Käyttöaste 
leikkauslommah‐
duksen suhteen 

Taivutusmomentin ja 
leikkausvoiman 
yhteisvaikutus kimmoteoria  plastisuusteoria

2  1  0  3,950  0,23  0,14  0,40  Ei tarvitse tarkastaa 

30  1  0  3,950  0,51  0,41  0,67  0,42 

38  4  0  3,950  0,72  ‐  0,56  Ei tarvitse tarkastaa 

42  4  0  3,875  0,69  ‐  0,61  Ei tarvitse tarkastaa 

49  4  0  3,875  0,43  ‐  0,58  Ei tarvitse tarkastaa 

53  1  0  3,875  0,40  0,33  0,60  0,33 

71  1  0  3,875  0,82  0,64  0,22  Ei tarvitse tarkastaa 

93  4  0  3,875  0,59  ‐  0,49  Ei tarvitse tarkastaa 

96  4  0  3,875  0,59  ‐  0,55  Ei tarvitse tarkastaa 

100  4  0  3,875  0,76  ‐  0,46  Ei tarvitse tarkastaa 

104  4  0  3,900  0,73  ‐  0,47  Ei tarvitse tarkastaa 

123  1  0  3,900  0,59  0,47  0,60  0,48 

132  1  0  3,900  0,77  0,64  0,28  Ei tarvitse tarkastaa 

141  1  0  3,900  0,69  0,56  0,42  Ei tarvitse tarkastaa 

150  1  0  3,900  0,45  0,40  0,38  Ei tarvitse tarkastaa 

173  4  0  3,900  0,89  ‐  0,59  Ei tarvitse tarkastaa 

178  4  0  3,900  0,92  ‐  0,46  Ei tarvitse tarkastaa 

182  4  0  3,850  0,91  ‐  0,47  Ei tarvitse tarkastaa 

194  4  0  3,850  0,63  ‐  0,83  Ei tarvitse tarkastaa 

200  1  0  3,850  0,27  0,23  0,78  0,26 

218  4  0  3,850  0,76  ‐  0,42  Ei tarvitse tarkastaa 

230  1  0  3,850  0,89  0,83  0,17  Ei tarvitse tarkastaa 

 

 

 

Taulukossa 7.10 on esitetty eurokoodin mukaisten lommahdustarkastelujen tulokset 

poikkileikkaukselle, jonka laippoja on pienennetty alkuperäisestä osavarmuuslukujen 

suhteessa. Vedettynä olevia laippoja on pienennetty, koska eurokoodissa teräksen 

osavarmuusluku on 1,0 ja rakentamismääräyskokoelman mukaan se on 1,1. Eurokoodin 

mukaisessa mitoituksessa pienempi osavarmuusluku johtaa suurempaan suunnittelulujuuteen 

ja rakentamismääräyskokoelman mukaista ratkaisua vastaava kestävyys voidaan saavuttaa 

pienemmällä laippapinta-alalla. Laippoja pienentämällä on saatu kriittisissä kohdissa 

jännitykset lähemmäs eurokoodin mukaista suunnittelulujuutta ja pystytään selvittämään 

tarkemmin lommahdustarkastelun vaikutuksia. Puristettuna olevia laippoja ei ole 

pienennetty, koska niiden koot ovat ainakin rakentamismääräyskokoelman mukaan 

laskettaessa määräytyneet laipan nurjahdustarkastelujen perusteella. Taulukon 7.10 
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tuloksista voidaan nähdä, että käyttöasteet ovat hyväksyttävällä tasolla. Poikkileikkaus 

pisteessä x = 218 m kuului aikaisemmissa tarkasteluissa poikkileikkausluokkaan 4, mutta 

alalaipan pienentäminen siirtää plastista neutraaliakselia ylöspäin ja poikkileikkaus kuuluu 

nyt luokkaan 1. Jos käytetään plastisuusteoriaa poikkileikkausluokan 1 kentissä, jäävät 

käyttöasteet edelleen alhaisiksi. Jos rakenne mitoitetaan plastisuusteorialla 

poikkileikkausluokan 1 alueilla, joudutaan vaarnat mitoittamaan eri menetelmällä aukko- ja 

tukialueille. 

 

 

Taulukko 7.10: Lommahduslaskennan tulokset ilman pituussuuntaisia jäykisteitä ja 

pienennetyillä laipoilla 

Piste 
x 
(m) 

Poikki‐
leikkaus 
luokka 

Vaaka 
jäykisteiden 
lukumäärä 

Pysty 
jäykisteiden 
etäisyys (m)

käyttöaste taivutuksen 
suhteen 

Käyttöaste 
leikkauslommahduksen 
suhteen 

Taivutusmomentin 
ja leikkausvoiman 
yhteisvaikutus kimmoteoria plastisuusteoria

2  1  0  3,950  0,24  0,16  0,40  Ei tarvitse tarkastaa

30  1  0  3,950  0,56  0,44  0,67  0,46 

38  4  0  3,950  0,73  ‐  0,56  Ei tarvitse tarkastaa

42  4  0  3,875  0,69  ‐  0,61  Ei tarvitse tarkastaa

49  4  0  3,875  0,43  ‐  0,58  Ei tarvitse tarkastaa

53  1  0  3,875  0,44  0,35  0,60  0,36 

71  1  0  3,875  0,96  0,73  0,22  Ei tarvitse tarkastaa

93  4  0  3,875  0,70  ‐  0,49  Ei tarvitse tarkastaa

96  4  0  3,875  0,59  ‐  0,55  Ei tarvitse tarkastaa

100  4  0  3,875  0,76  ‐  0,46  Ei tarvitse tarkastaa

104  4  0  3,900  0,74  ‐  0,47  Ei tarvitse tarkastaa

123  1  0  3,900  0,71  0,55  0,60  0,56 

132  1  0  3,900  0,98  0,74  0,28  Ei tarvitse tarkastaa

141  1  0  3,900  0,87  0,68  0,42  Ei tarvitse tarkastaa

150  1  0  3,900  0,56  0,45  0,38  Ei tarvitse tarkastaa

173  4  0  3,900  0,98  ‐  0,59  0,69 

178  4  0  3,900  0,92  ‐  0,46  Ei tarvitse tarkastaa

182  4  0  3,850  0,91  ‐  0,47  Ei tarvitse tarkastaa

194  4  0  3,850  0,63  ‐  0,83  Ei tarvitse tarkastaa

200  1  0  3,850  0,27  0,23  0,78  0,26 

218  1  0  3,850  0,82  0,73  0,42  Ei tarvitse tarkastaa

230  1  0  3,850  0,96  0,84  0,17  Ei tarvitse tarkastaa

 

 

Taulukossa 7.11 on esitetty eurokoodin mukaisen lommahdustarkastelun tulokset 

rakenteelle, jossa on käytetty pienennettyjä laippoja ja lisäksi kasvatettu pystyjäykisteväli 

samansuuruiseksi kuin sillan pystyristikkoväli. Pystyristikkoväli vaihtelee 7,7 metristä 7,9 

metriin riippuen sillan aukosta. Tässä tapauksessa pystyjäykistevälin kasvattamisella ei 
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todettu olleen vaikutusta käyttöasteeseen taivutuksen suhteen. Tämä johtui siitä, että 

laskelmissa käytettiin lommahduskertoimen kσ (liite 3) arvoina EN 1993-1-5 taulukon 4.1 

mukaisia arvoja, jotka kuvaavat pitkää levyä eivätkä näin ollen ota huomioon jäykisteiden 

vaikutusta. Näin määritetyt tulokset ovat aina varmalla puolella. Jäykistevälin kasvattaminen 

muuttaa kuitenkin tarkastelupisteen kohtaa joissain tapauksissa, sillä levykentän lommahdus 

tarkistetaan etäisyydellä min(0,4a, 0,5b) levykentän rasitetuimmasta reunasta. 

Leikkauslommahduskestävyyteen jäykistevälin kasvattaminen sen sijaan vaikuttaa 

merkittävästi. Joissakin levykentissä lommahdus pienentää leikkauskestävyyden arvon noin 

kolmasosaan plastisesta leikkauskestävyydestä. Tulosten perusteella nähdään, että rakenne 

kuitenkin kestää leikkausrasitukset hyvin, sillä leikkausvoimat ovat suhteellisen pieniä ja 

korkealla palkilla on suuri leikkauspinta-ala. Kun jäykisteväliä kasvatetaan, joudutaan 

välituilla kasvattamaan paksumman levyn alaa, koska tuen ja jäykisteen väliin ei haluta 

saumaa. 

 

Taulukko 7.11: Lommahduslaskennan tulokset ilman pituussuuntaisia jäykisteitä, 

pienennetyillä laipoilla ja pystyjäykisteiden välinä pystyristikkoväli 

Piste 
x 
(m) 

Poikki‐
leikkaus 
luokka 

Vaaka 
jäykisteiden 
lukumäärä 

Pysty 
jäykisteiden 
etäisyys (m)

käyttöaste taivutuksen suhteen  Käyttöaste 
leikkauslommah‐
duksen suhteen 

Taivutusmomentin 
ja leikkausvoiman 
yhteisvaikutus kimmoteoria  plastisuusteoria 

6,5  1  0  7,900  0,63  0,47  0,62  0,48 

10  1  0  7,900  0,88  0,64  0,11  Ei tarvitse tarkastaa 

25  1  0  7,900  0,46  0,38  0,50  0,38 

35  4  0  7,900  0,93  ‐  0,69  0,78 

45  4  0  7,750  0,78  ‐  0,72  Ei tarvitse tarkastaa 

53  1  0  7,750  0,44  0,35  0,72  0,38 

64  1  0  7,750  0,98  0,74  0,37  Ei tarvitse tarkastaa 

71  1  0  7,750  0,96  0,73  0,35  Ei tarvitse tarkastaa 

93  4  0  7,750  0,70  ‐  0,52  Ei tarvitse tarkastaa 

100  4  0  7,750  0,80  ‐  0,65  Ei tarvitse tarkastaa 

104  4  0  7,800  0,77  ‐  0,66  Ei tarvitse tarkastaa 

123  1  0  7,800  0,71  0,55  0,64  0,57 

132  1  0  7,800  0,98  0,74  0,46  Ei tarvitse tarkastaa 

141  1  0  7,800  0,87  0,68  0,45  Ei tarvitse tarkastaa 

150  1  0  7,800  0,56  0,45  0,47  Ei tarvitse tarkastaa 

164  1  0  7,800  0,66  0,64  0,80  0,70 

168  4  0  7,800  0,85  ‐  0,91  Ei tarvitse tarkastaa 

178  4  0  7,800  0,92  ‐  0,53  0,66 

182  4  0  7,700  0,91  ‐  0,54  0,65 

190  4  0  7,700  0,79  ‐  0,72  Ei tarvitse tarkastaa 

206  1  0  7,700  0,61  0,48  0,83  0,55 

218  1  0  7,700  0,82  0,73  0,57  0,73 

230  1  0  7,700  0,96  0,84  0,24  Ei tarvitse tarkastaa 
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Vertailtaessa rakentamismääräyskokoelman tuloksia (taulukot 7.6 ja 7.7) eurokoodin 

mukaisiin tuloksiin (taulukot 7.8–7.11) huomataan, että ne eroavat toisistaan paljon. 

Rakentamismääräyskokoelman mukaisen mitoituksen perusteella poikkileikkausten 

kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä ja käyttöasteet ovat useissa levykentissä lähellä 100 

%. Eurokoodin mukainen mitoitus antaa samalle rakenteelle alhaisempia käyttöasteita, mikä 

mahdollistaa pituusjäykisteiden poistamisen sekä pystyjäykisteiden välin kasvattamisen 

samaksi kuin pystyristikoiden väli. Palkkirakenteen teräsmäärää voidaan mahdollisesti 

pienentää edelleen mitoittamalla uumalevyn paksuus eurokoodin plastisuusteorian mukaisen 

tarkastelun mukaisesti aukkoalueilla. 

 

Laipan taipumisesta aiheutuva lommahdus ja uuman hengittäminen eivät rajoittaneet uuman 

hoikkuutta Lövön sillassa. Katso laskelmat esimerkkipisteissä liitteestä 3. 

 

 

 

7.7 Työn aikainen lommahdustarkastelu 

 

Kaikki sillan teräspalkit kuuluvat asennustyön ja betonikannen valun aikana 

poikkileikkausluokkaan 4. Poikkileikkausten lommahduskestävyys normaalijännitysten 

suhteen valun aikana on tarkistettu jokaisen aukon rasitetuimmassa kentässä. Mitoituksen 

tulokset on esitetty taulukossa 7.12 ja niistä nähdään, että teräspoikkileikkauksen kokoa ei 

tarvitse suurentaa valun aikaisten lommahdustarkastelujen perusteella. Käyttöaste on 

suurimmillaan 88 % poikkileikkauksessa, joka sijaitsee tukien 3 ja 4 välisessä aukossa. 

Leikkausjännitysten vaikutusta ei ole tarkistettu työn aikaiselle tilanteelle, koska valmiin 

liittopoikkileikkauksen mitoituksessa on oletettu uuman ottavan kaiken leikkausvoiman. 

Näin ollen leikkauskestävyys on yhtä suuri työn aikaisessa tilanteessa ja koska 

leikkausvoimat ovat pienempiä, niin rakenne kestää varmasti leikkausjännitykset 

rakennustyön aikana. 
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Taulukko 7.12: Betonin valun aikaisen tilanteen lommahdustarkastelun tulokset eurokoodin 

mukaan rakenteelle, jossa ei ole pituusjäykisteitä, on pienennetyt laipat ja pystyjäykisteiden 

välinä on pystyristikkoväli. 

Piste x (m) 
Poikkileikkaus‐ 
luokka 

Vaaka‐ 
jäykisteiden 
lukumäärä 

Pysty‐ 
jäykisteiden 
etäisyys (m) 

käyttöaste 
taivutuksen 
suhteen 

tehollinen PL 

15  4  0  7,900  0,63 

71  4  0  7,750  0,64 

141  4  0  7,800  0,88 

230  4  0  7,700  0,70 

 

 

 

7.8 Mitoituskäytäntöjen vertailu 

 

Suurin ero eurokoodin ja rakentamismääräyskokoelman mukaisissa lommahdustarkasteluissa 

on se, että eurokoodi sallii levyn lommahduksen jälkeisen ylikriittisen tilan hyödyntämisen 

mitoituksessa. Rakentamismääräyskokoelman mukaisissa tielaitoksen teräsrakenneohjeissa 

sanotaan selvästi, että ylikriittistä aluetta ei saa käyttää hyväksi siltojen päällysrakenteiden 

lommahduslaskelmissa, koska ne ovat väsytyskuormitettuja rakenteita. Eurokoodista tällaista 

mainintaa ei löydy, joten eurokoodin mukaan ylikriittistä aluetta voidaan hyödyntää. 

 

Ylikriittisen tilan hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että kestävyyden laskennassa sallitaan levyn 

lommahtaminen ja siitä aiheutuva jännitysten uudelleen jakautuminen poikkileikkauksissa. 

Levyn lommahtaessa taipuisammalta keskiosalta siirtyy jännityksiä jäykemmille reunaosille 

jännitysresultantin pysyessä samana. Tästä kehittyy kestävyyden kannalta tärkeä ylikriittinen 

tila, johon perustuen poikkileikkaukselle voidaan sallia tielaitoksen ohjeiden mukaista 

ratkaisua suurempi kestävyys. Käyttämällä tehollisen leveyden käsitettä, voidaan ylikriittistä 

kestävyyttä tarkastella yksinkertaisella tavalla. /6/ 

 

Myös teräkselle määritellyn materiaalin osavarmuuskertoimen pieneneminen 1,1:stä 1,0:aan 

siirryttäessä rakentamismääräyskokoelman mukaisesta mitoituksesta eurokoodin mukaiseen 

mitoitukseen synnyttää mitoitustuloksiin eroja. 
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Mekaaniset laskentaprosessit ovat standardien välillä hyvin erilaisia. Eurokoodin mukaan 

lasketaan ensin uuman normaalijännitykset, joiden perusteella määritetään uumalle 

tehollinen poikkileikkaus. Tämän jälkeen määritetään tehollista poikkileikkausta vastaava 

taivutuskestävyys. Poikkileikkaukselle lasketaan myös leikkauslommahduskestävyys ja 

taivutusmomentin ja leikkausvoiman yhteisvaikutus tarkistetaan tarvittaessa. 

Rakentamismääräyskokoelman mukaisessa mitoituksessa määritetään ensin uuman 

jännitykset, minkä jälkeen tarkistetaan jännitysten avulla uuman lommahdus. Jos uuma 

lommahtaa, niin kasvatetaan uuman paksuutta tai lisätään jäykisteitä. 

 

Jäykisteiden poiston ja laippojen pienennyksen aiheuttamat säästövaikutukset esitetään 

myöhemmin johtopäätösten yhteydessä kappaleessa 10. 
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8 VÄSYTYSTARKASTELU 
 

Tässä kappaleessa esitetään eurokoodin mukainen väsytystarkastelu rakenneteräkselle ja 

vaarnoille. Väsytystarkastelun tuloksia verrataan rakentamismääräyskokoelman mukaisiin 

tuloksiin, jotka on saatu Lövön sillan alkuperäisistä rakentamismääräyskokoelman 

mukaisista laskelmista. Vertailulaskelmilla selvitetään eurokoodin mukaisten 

väsytystarkastelujen vaikutuksia vaarnojen määrään ja pääpalkkien teräsmäärään. 

 

Kantavat rakenteet tulee suunnitella väsymisen suhteen siten, että saavutetaan 

hyväksyttävissä oleva todennäköisyys sille, että ne käyttäytyvät tyydyttävästi koko niiden 

suunnitellun käyttöiän ajan. Väsytysrasitus voi aiheuttaa rakenneosaan halkeamia tai 

täydellisen murtumisen, jos jännityksien vaihteluja on tapahtunut riittävän paljon. 

Väsymisilmiöön vaikuttavat jännityksen vaihteluväli, jännitysjaksojen lukumäärä ja 

rakenneosan väsymislujuus. Rakenteet luokitellaan väsymiskestävyyden perusteella 

väsymisluokkiin, jotka määritetään eurokoodissa kahden miljoonan jännitysjakson kohdalla. 

/13/  

 

Väsymislujuus nimellisille jännitysvaihteluväleille esitetään S-N-käyrien avulla, jotka 

vastaavat tyypillisiä väsymisluokkia. Jokaista väsymisluokkaa merkitään numerolla, joka 

tarkoittaa väsymislujuuden arvoa kahden miljoonan jännitysjakson kohdalla. Kuvasta 8.1 

voidaan määrittää väsymisluokka normaalijännitysten vaihteluväleille ja kuvasta 8.2 

leikkausjännitysten vaihteluväleille jännitysjaksojen lukumäärän ja jännitysten vaihteluvälin 

avulla. /13/  

 

Kuvassa 8.3 on esitetty liittopalkkisillan tyypilliset väsymisluokat. Standardin EN 1993-1-9 

taulukoissa 8.1–8.10 on esitetty lisää rakenneyksityiskohtien väsymisluokkia. Käytettäessä 

tyypillisiä väsymisluokkia, joita on annettu standardissa runsaasti, ei kuvia 8.1 ja 8.2 tarvita. 

Joissakin väsymisluokissa joudutaan ottamaan levyn paksuuden vaikutus huomioon, kun 

levy on paksumpi kuin 25 mm. Paksuuden vaikutus otetaan huomioon kertomalla kyseinen 

väsymisluokka kertoimella ks, joka määritellään kaavalla 

25⁄        (8.1) 

 

jossa  t on levyn paksuus millimetreinä 
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Kuva 8.1: Väsymislujuuden käyrät normaalijännitysten vaihteluväleille /13 kuva 7.1/ 

 

 

 
Kuva 8.2: Väsymislujuuden käyrät leikkausjännitysten vaihteluväleille /13 kuva 7.2/ 

 



62 

 

 
Kuva 8.3: Tyypilliset väsymisluokat liittopalkkisillan komponenteille ja liitoksille 
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8.1 Rakenneteräksen väsytystarkastelu 

 

Rakenneteräksen väsymismitoituksessa käytettävä aineosavarmuusluku γMf määritetään 

taulukon 8.1 mukaan. Suomessa on valittu käytettäväksi ”suuret vaurion seuraukset” ja 

”varman kestämisen periaate”, joten aineosavarmuusluvun arvoksi saadaan 1,35. /15/ 

 

Taulukko 8.1: Aineosavarmuusluku väsymismitoituksessa 

 
 

Väsytyskuormien osavarmuuslukuna γFf käytetään arvoa 1,0. /15/ 

 

 

 

8.1.1 Väsymismitoitus 

 

Siltojen rakenneteräksen väsytystarkasteluissa on väsyttäville kuormille toteuduttava 

seuraavat ehdot /12/ 
∆ ,

∆ ⁄ 1,0     (8.2) 

ja 
∆ ,

∆ ⁄ 1,0     (8.3) 

 

missä γFf on väsytyskuormien osavarmuusluku 

 γMf on aineosavarmuusluku 

 Δσc ja Δτc ovat väsymisluokkia 

 ΔσE,2 ja ΔτE,2 ovat ekvivalentteja jännitysvaihteluvälejä (kaava 8.4) 
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Ekvivalentti jännitysvaihteluväli vastaa kuormanvaihtolukua 2·106 ja se voidaan määrittää 

kaavalla /13/ 

∆ , Φ ∆      (8.4) 

 

missä  λ on ekvivalentti vauriokerroin (tiesilloille kaava 8.5) 

Φ2 on sysäysluku, jolle käytetään maantiesilloilla arvoa 1,0, koska sysäyksen 

vaikutus sisältyy jo väsytyskuorman malliin 

Δσp on jännitysvaihteluväli 

 

Lövön sillassa jännitysvaihteluväli määritettiin väsytyskuormakaavion FLM3 aiheuttamien 

maksimi- ja miminijännitysten erotuksena (kpl 6). 

 

 

 

8.1.2 Vauriokertoimet 

 

Ekvivalentti vauriokerroin λ määritetään maantiesilloille kaavasta /12/ 

     (8.5) 

 

jossa λ1 on kerroin, joka ottaa huomioon sillan pituuden 

 λ2 on kerroin, joka ottaa huomioon liikennemäärän 

 λ3 on kerroin, joka ottaa huomioon sillan käyttöiän 

 λ4 on kerroin, joka ottaa huomioon liikenteen muilla kaistoilla 

 λmax on suurin vauriokertoimen arvo ja ottaa huomioon väsymisrajan 

 

Vauriokerroin on määritelty eurokoodissa vain silloille, joiden jänneväli on enintään 80 

metriä. Kerrointa voidaan kuitenkin käyttää myös pitemmille jännemitoille, jolloin 

kertoimena käytetään 80 metrin jännemittaa vastaavaa arvoa. 

 

λ1 kerroin voidaan määrittää momenteille kuvan 8.4 avulla. Kertoimen λ1 määrittämiseksi 

taivutusmomentin ja leikkausvoiman vaikutusviivan tai -pinnan kriittinen pituus jatkuvilla 

rakenteilla määritetään seuraavasti: 
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a) taivutusmomentti 

- Jänteen keskialueen poikkileikkauksissa tarkasteltavan jänteen jänneväli 

- Tukialueen poikkileikkauksissa tuen viereisten jänteiden keskiarvo 

 

b) leikkausvoima 

- Jänteen keskialueen poikkileikkauksissa 0,4 x tarkasteltava jänneväli 

- Tukialueen poikkileikkauksissa tarkasteltava jänneväli 

Tukialueen poikkileikkaus määritellään jatkuvilla rakenteilla siten, että se on 15 % 

pituudella välituen viereisten jänteiden pituudesta. 

 

 
Kuva 8.4: Kertoimen λ1 arvoja momenteille maantiesilloilla /12 kuva 9.5/ 

 

Kertoimen λ2 arvo voidaan laskea kaavalla 
⁄

         (8.6) 

 

jossa  ∑
∑

⁄
 hitaan liikenteen kaistalla olevien kuorma-autojen 

bruttopainojen keskiarvo   

 Q0 = 480 kN 

 N0 = 0,5x106 
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NObs on hitaalla kaistalla olevien kuorma-autojen kokonaislukumäärä vuotta 

kohti 

 Qi on hitaan liikenteen kaistalla olevan kuorma-auton bruttopaino 

 ni on kuorma-autojen, joiden bruttopaino on Qi, lukumäärä hitaalla kaistalla 

 

Suomessa ajoneuvojen lukumäärille ja bruttopainoille käytetään standardin EN 1991-2 

kansallisen liitteen taulukoiden 4.5 ja 4.7 arvoja /20/. Suomen liikenteelle sopivat λ2 arvot 

voidaan katsoa taulukosta 8.2, johon ne ovat laskettu valmiiksi perustuen edellä mainittuihin 

taulukkoarvoihin. Lähtökohtaisesti käytetään aina keskipitkää liikennettä, ellei sillan 

tuotevaatimuksissa muuten määrätä. 

 

Taulukko 8.2: Vauriokertoimen λ2 arvot rakenneteräkselle Suomessa /16/ 

λ2 Rakenneteräkselle 

Liikenteen luokka Kaukoliikenne Keskipitkä liikenne Paikallisliikenne 

1 1,22 1,12 0,87 

2 0,93 0,85 0,66 

3 0,70 0,64 0,50 

4 0,59 0,53 0,42 

 

 

λ3 kerroin määritellään suunnitellun käyttöiän perusteella seuraavasti 
⁄

     (8.7) 

 

jossa tLd on suunniteltu käyttöikä vuosina. 

 

Kertoimelle λ4 voidaan Suomen kansallisen liitteen mukaan käyttää aina arvoa 1,0. /15/ 

 

Ekvivalentin vauriokertoimen maksimiarvo λmax määritetään kuvasta 8.5 jännemittojen 

funktiona, kenttään ja tuelle erikseen. λmax-kerroin on määritelty vain momenteille. 

Leikkausvoimalle ei ole määritelty vauriokertoimen maksimiarvoa. 
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Kuva 8.5: Kerroin λmax momenteille maantiesilloilla /12 kuva 9.6/ 

 

 

 

8.1.3 Vertailulaskelmat 

 

Vertaillaan Lövön sillan pääpalkkien eurokoodin ja rakentamismääräyskokoelman mukaisia 

väsymismitoituksen tuloksia. Laskelmiin on valittu jokaisesta aukosta ja tuelta 

poikkileikkaus, jossa on suurin jännitysvaihteluväli. Väsymismitoitus on tehty 

rakenneyksityiskohdille, jotka ovat eniten alttiita väsytysrasituksen aiheuttamille haitoille. 

Vertailulaskelmilla selvitetään eurokoodin mukaisen väsytystarkastelun vaikutuksia 

pääpalkkien teräsmäärään. 

 

Rakenneteräksen väsymismitoituksen vertailulaskelmien tulokset on koottu taulukoihin 8.3–

8.5. Tarkemmat eurokoodin mukaiset laskelmat välivaiheineen on esitetty liitteessä 4.  

 

Taulukossa 8.3 on esitetty rakentamismääräyskokoelman mukaisen mitoituksen tulokset 

määräävimmälle tapaukselle, joka on alalaippaan hitsatusta pystyjäykisteestä aiheutunut 

särö. Tulokset on kerätty taulukkoon Lövön sillan päällysrakennelaskelmista. Tuloksista 

nähdään, että rakentamismääräyskokoelman mukaisessa mitoituksessa väsymismitoitus 

määrää alalaipan koon sillan aukoissa T2-3 ja T3-4. 
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Taulukko 8.3: Lövön sillan rakentamismääräyskokoelman mukaisen väsymismitoituksen 

tuloksia 

Tarkastelukohta Jännitysvaihteluväli Väsytysluokka Ominaisväsymisraja 
Δfk, kun N = 5x106 Käyttöaste

Alalaippaan hitsattu 
pystyjäykiste            

Aukko T1-2, x = 15 m 115 80 59 0,85
Aukko T2-3, x = 71 m 131 80 59 0,97
Aukko T3-4, x = 132 m 125 80 59 0,98
Aukko T4-5, x = 230 m 111 80 59 0,90
 

 

Taulukossa 8.4 on esitetty eurokoodin mukaisen väsymismitoituksen tulokset vastaavalle 

rakenteelle kuin on käytetty rakentamismääräyskokoelman mukaisessa mitoituksessa. 

Mitoittava tekijä on eurokoodinkin mukaan alalaippaan hitsattu pystyjäykiste, mutta 

käyttöaste jää huomattavasti alhaisemmaksi. Korkeimmillaankin se on vain 69 % liitoksessa, 

joka sijaitsee tukien 1 ja 2 välisessä aukossa. Taulukosta nähdään myös käyttöasteet eri 

liikenteen luokille, jos raskaan liikenteen määrät olisivat suuremmat. Näin voidaan vertailla 

myös eurokoodin mukaisen liikenteen luokituksen vaikutusta väsymismitoitukseen. 

Rakentamismääräyskokoelman mukaisessa väsymismitoituksessa ei oteta huomioon 

liikenteen määrää. 

 

Taulukossa 8.5 on esitetty eurokoodin mukaisen mitoituksen tulokset, kun laskelmissa on 

käytetty vastaavaa rakennetta kuin taulukon 8.4 laskelmissa, mutta vedettyjä laippoja on 

pienennetty perustuen eurokoodin käyttämään pienempään teräksen materiaalin 

osavarmuuskertoimeen. Tällä rakenteella käyttöaste on suurimmillaan 77 % 

poikkileikkauksessa, joka sijaitsee aukossa T3-4.  

 

Eurokoodin mukaisen mitoituksen perusteella väsytys ei ole mitoittava tekijä missään Lövön 

sillan rakenteessa. Sillalla kulkeva maantie on toiminnalliselta luokaltaan yhdystie ja raskaan 

liikenteen osuus on vain noin 5 %, eli noin 20 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Tästä 

johtuen laskelmissa voidaan käyttää liikenteen luokkaa 4, jolloin raskaiden ajoneuvojen 

lukumäärä vuodessa on pienin mahdollinen 50000 ajoneuvoa/vuosi. Taulukoista 8.4 ja 8.5 

nähdään väsymismitoituksen käyttöasteet myös muille liikenneluokille, mikä kertoo 

mitoituksen tuloksen tapauksissa joissa sillalla olisikin enemmän liikennettä. Vertailemalla 

taulukoiden 8.3 ja 8.4 tuloksia nähdään, että jos liikenteen luokka muutettaisiin luokkaan 2, 
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eurokoodin mukaiset käyttöasteet kasvaisivat hieman suuremmiksi kuin 

rakentamismääräyskokoelman mukaiset käyttöasteet. Liikenneluokassa 2 väsytys tulisi 

mitoittavaksi tekijäksi ja laippojen kokoa jouduttaisiin hieman suurentamaan. Näiden 

tulosten perusteella eurokoodin mukainen väsymismitoitus liikenneluokassa 2 vastaisi 

suunnilleen rakentamismääräyskokoelman mukaista väsymismitoitusta. 

 

 
Taulukko 8.4: Lövön sillan eurokoodin mukaisen väsymismitoituksen tulokset. Laskelmissa 

on käytetty samaa rakennetta, kuin rakentamismääräyskokoelman mukaisessa mitoituksessa 

(taulukko 8.3) 
Tarkastelukohta Vaurio 

kerroin 
λ  

Jännitys- 
vaihteluväli 

Väsytys 
luokka 

Sallittu 
jännitysvaihtelu

Käyttöaste Käyttöasteet raskaan 
liikenteen suuremmilla 
määrillä 

Ylälaippaan hitsatut 
vaarnat, laippaan 
syntyvä särö 

liikenne 
luokka 

4       
l2 = 

0,535            

liikenne 
luokka 

3       
l2 = 

0,643 

liikenne 
luokka  

2      
l2 = 

0,848 

liikenne 
luokka 

1      
l2 = 

1,119 

Tuki T2 1,02 33 80 59,3 0,57 0,68 0,90 1,19

Tuki T3 1,12 30 80 59,3 0,58 0,69 0,91 1,21

Tuki T4 1,18 24 80 59,3 0,48 0,57 0,76 1,00
Alalaippaan hitsattu 
pystyjäykiste 

          

      

Aukko T1-2 1,20 34 80 59,3 0,69 0,83 1,09 1,44

Aukko T2-3 1,09 37 80 59,3 0,68 0,81 1,07 1,42

Aukko T3-4 1,00 39 80 59,3 0,66 0,79 1,04 1,38

Aukko T4-5 0,99 29 80 59,3 0,48 0,58 0,77 1,01
Muutos alalaipan 
paksuudessa 

          

      

Aukko T1-2, x = 14 m 1,20 33 90 64,3 0,62 0,74 0,98 1,29

Aukko T2-3, x = 67 m 1,09 35 90 62,3 0,61 0,73 0,97 1,28

Aukko T3-4, x = 126 m 1,00 36 90 60,7 0,59 0,71 0,94 1,24

Aukko T4-5, x = 214 m 0,99 26 90 59,3 0,43 0,52 0,69 0,91
Lisälevyn 
päättäminen 
alalaipassa           

      

Aukko T4-5, x = 217 m 0,99 25 56 41,5 0,60 0,72 0,95 1,25
Muutos ylälaipan 
paksuudessa 

          

      

Tuki T2, x = 35 m 1,02 19 90 64,3 0,30 0,36 0,48 0,63

Tuki T3, x = 96 m 1,12 13 90 64,3 0,23 0,27 0,36 0,48

Tuki T4, x = 173 m 1,18 14 90 58 0,28 0,34 0,45 0,59
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Taulukko 8.5: Lövön sillan eurokoodin mukaisen väsymismitoituksen tulokset. Laskelmissa 

on käytetty pienennettyjä laippoja  
Tarkastelukohta Vaurio 

kerroin   
λ 

Jännitys- 
vaihteluväli

Väsytys- 
luokka 

Sallittu 
jännitysvaihtelu

Käyttöaste Käyttöasteet raskaan 
liikenteen suuremmilla 
määrillä 

Ylälaippaan hitsatut 
vaarnat, laippaan 
syntyvä särö 

liikenne 
luokka 

4       
l2 = 

0,535            

liikenne 
luokka 

3       
l2 = 

0,643 

liikenne 
luokka 

2       
l2 = 

0,848 

liikenne 
luokka 

1      
l2 = 

1,119 

Tuki T2 1,02 33 80 59,3 0,58 0,69 0,91 1,20

Tuki T3 1,12 31 80 59,3 0,59 0,71 0,93 1,23

Tuki T4 1,18 24 80 59,3 0,48 0,57 0,75 0,99
Alalaippaan hitsattu 
pystyjäykiste 

          

      

Aukko T1-2 1,20 37 80 59,3 0,75 0,90 1,19 1,57

Aukko T2-3 1,09 40 80 59,3 0,73 0,88 1,16 1,53

Aukko T3-4 1,00 45 80 59,3 0,77 0,92 1,21 1,60

Aukko T4-5 0,99 29 80 59,3 0,48 0,58 0,77 1,01
Muutos alalaipan 
paksuudessa 

          

      

Aukko T1-2, x = 14 m 1,20 36 90 66,7 0,65 0,78 1,03 1,36

Aukko T2-3, x = 67 m 1,09 40 90 62,3 0,70 0,84 1,10 1,46

Aukko T3-4, x = 126 m 1,00 43 90 62,3 0,69 0,83 1,09 1,44

Aukko T4-5, x = 214 m 0,99 27 90 59,3 0,45 0,54 0,71 0,94
Lisälevyn 
päättäminen 
alalaipassa           

  

Aukko T4-5, x = 217 m 0,99 27 56 41,5 0,64 0,77 1,02 1,35

Muutos ylälaipan 
paksuudessa     

  

Tuki T2, x = 35 m 1,02 20 90 66,7 0,31 0,37 0,49 0,64

Tuki T3, x = 96 m 1,12 17 90 64,3 0,30 0,36 0,47 0,62

Tuki T4, x = 173 m 1,18 14 90 58 0,28 0,34 0,45 0,59
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8.1.4 Mitoituskäytäntöjen vertailu 

 

Rakentamismääräyskokoelman mukaan väsymismitoituksessa käytettävät rakenteen 

jännitykset lasketaan staattiseen mitoitukseen tarkoitettujen liikennekuormakaavioiden 

perusteella. Eurokoodissa määritellään viisi väsytyskuormakaaviota jännityksien 

määrittämiseen. Näistä kaksi on tarkoitettu rajattoman väsymisiän tarkastamiseen ja kolme 

on tarkoitettu väsymisiän määrittämiseen. Liittopalkkisillalla riittää, kun tutkitaan 

väsytyskuormakaavion FLM3 avulla kestääkö rakenne väsymisen suhteen koko suunnitellun 

käyttöiän. /16/ 

 

Eurokoodin mukainen menetelmä ottaa sillan liikennemäärät huomioon paljon tarkemmin 

kuin rakentamismääräyskokoelman mukainen menetelmä. Eurokoodissa liikennemäärät 

otetaan huomioon erillisen väsytyskuormakaavion avulla sekä lisäksi vauriokertoimen λ2 

avulla ekvivalenttia jännitysvaihteluväliä laskettaessa. Ehkä tässä on yksi syy 

väsymismitoituksen tulosten erilaisuuteen. Lövön sillan pienet raskaan liikenteen määrät 

aiheuttavat sen, että eurokoodin mukaan väsytys ei ole mitoittava tekijä. 

Rakentamismääräyskokoelman mukainen menetelmä ei ota todellisia liikennekuormia 

huomioon yhtä tarkasti ja väsytystarkasteluissa käytetyt jännitysvaihtelut ovat pienten 

liikennekuormien tapauksessa suurempia kuin eurokoodin mukaiset arvot. Tästä johtuen 

rakentamismääräyskokoelman mukaisessa mitoituksessa väsytys tuli mitoittavaksi tekijäksi 

joissakin Lövön sillan tarkastelupisteissä. Jos samanlainen silta sijaitsisi vilkkaammin 

liikennöidyllä tiellä, niin eurokoodin mukainen liikenneluokka muuttuisi ja sitä kautta 

väsytys tulisi mitoittavaksi tekijäksi myös eurokoodin mukaisessa mitoituksessa. 

 

Rakentamismääräyskokoelman ja Tielaitoksen teräsrakenneohjeiden mukainen 

aineosavarmuusluku teräkselle on γm = 1,6. Eurokoodissa osavarmuuskertoimia on 

väsymismitoituksessa kaksi, väsytyskuormien osavarmuusluku γFf ja aineosavarmuusluku 

γMf. Suomessa käytetään kansallisen liitteen mukaisesti arvoja γFf = 1,0 ja γMf = 1,35. 

 

Rakentamismääräyskokoelman mukaan ekvivalentti jännitysvaihteluväli ja 

ominaisväsymisraja lasketaan kohdassa jossa kuormanvaihtojen määrä on N = 5·106. 

Eurokoodin mukaan ekvivalentti jännitysvaihteluväli ja väsymisluokka määritetään kohdassa 

N = 2·106. Eurokoodissa ja rakentamismääräyskokoelmassa toimitaan siis S-N-käyrän eri 

vaaka-akselin arvojen kohdalla. 
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Eurokoodissa otetaan selvästi tarkemmin ja monipuolisemmin huomioon väsymiseen 

vaikuttavat asiat, kuten jo erikseen laadituista väsymiskuormakaavioista voi päätellä. Myös 

väsymisluokkien määrä on eurokoodissa selvästi suurempi ja työmäärän vähentämiseksi 

suunnittelijan on ennen väsymismitoitusta tunnistettava väsymiselle kriittiset kohdat. 

 

 

 

8.2 Vaarnojen väsytystarkastelu 

 

Vaarnatappien väsymismitoitus tehdään standardin EN 1994-2 mukaan. Vaarnojen 

väsymismitoituksessa tulee ottaa huomioon vaarnojen leikkausjännityksen vaihtelut sekä 

laipan normaalijännityksen vaihtelut. Vaarnojen väsymismitoituksessa käytettävän 

aineosavarmuusluvun γMf,s arvona käytetään 1,25 ja väsytyskuormien osavarmuuslukuna γFf 

käytetään arvoa 1,0 Suomen kansallisen liitteen mukaan. /17/ 

 

 

 

8.2.1 Väsymismitoitus 

 

Silloin kun teräslaippaan vaikuttaa aina puristusjännitys tarkasteltavan 

kuormitusyhdistelmän vaikuttaessa, voidaan teräslaippaan hitsattujen liitintappien 

väsymiskestävyys tarkistaa kaavalla /2/  
∆ ,

∆ ,⁄ 1,0      (8.8) 

 

Kun teräslaipassa vaikuttava maksimijännitys on vetoa, tarkistetaan tappiliittimen 

leikkausjännityksen vaihteluvälin ja laipan normaalijännityksen vaihteluvälin yhteisvaikutus 

seuraavien kaavojen avulla /2/ 
∆ ,

∆ ⁄
∆ ,

∆ ,⁄ 1,3     (8.9) 

ja 
∆ ,

∆ ⁄
1,0 ∆ ,

∆ ,⁄
1,0   (8.10) 
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joissa ΔτE,2 on ekvivalentti leikkausjännityksen vaihteluväli (kaava 8.11) 

Δτc on leikkausjännityksen vakioamplitudinen vaihteluväli 2 miljoonan 

jännitysvaihtelun kohdalla 

 ΔσE,2 on laipassa vaikuttava normaalijännitysten ekvivalentti vaihteluväli 

Δσc on väsymisluokan 80 väsymislujuuden arvo vakioamplitudisten 

jännitysvaihteluvälien määrän ollessa 2 miljoonaa. 

 

Vaarnojen ekvivalentti leikkausjännitysten vaihteluväli 2 miljoonan vaihtelun kohdalla 

lasketaan kaavasta /2/ 

∆ ,  Δ      (8.11) 

 

missä λv on ekvivalentti vauriokerroin (kaava 8.17) 

Δτ on väsyttävän kuormituksen aiheuttama leikkausjännityksen vaihteluväli 

(kaava 8.12). 

 

 

Väsyttävän kuormituksen aiheuttama leikkausjännityksen vaihteluväli lasketaan vaarnatapin 

varren nimellishalkaisijaan perustuvan leikkauspinta-alan mukaan kaavalla /14/ 

Δ Δ ,        (8.12) 

 

missä ΔVL,FLM3 on FLM3 aiheuttama työntövoiman vaihtelu 

 Ni on vaarnojen lukumäärä matkalla li 

 d on vaarnan halkaisija 

 

Kaavojen 8.8, 8.9 ja 8.12 avulla voidaan ratkaista väsytyskestävyyden vaatima vaarnamäärä 

metriä kohden: 

 

Tapaus 1. laippa puristettuna 

  ,   ,      (8.13) 
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Tapaus 2. laippa vedettynä (kaava 8.14 tai 8.13, sen mukaan kumpi on määräävämpi) 
 ,   ,

,   
∆ ,

∆

     (8.14

  

Kaavoilla 8.13 ja 8.14 saatuja vaarnojen määriä voidaan nyt verrata murtorajatilassa ja 

käyttörajatilassa tarvittaviin vaarnojen määriin, jotka voidaan määrittää kaavalla /2/ 

, ⁄       (8.15) 

missä VL,Ed on työntövoiman mitoitusarvo 

 PRd on tappivaarnan leikkauskestävyys 

 

Vaarnojen leikkauskestävyys murtorajatilassa saadaan laskettua kaavalla 
, ⁄ ; , ⁄

    (8.16) 

 

missä  α = hsc /d + 1, kun 3 < hsc /d < 4 ja α = 1, kun hsc /d > 4 

 γv = 1,25 

 d on vaarnan varren halkaisija 

 fu on vaarnan teräksen murtolujuus 

 fck on betonin lieriölujuuden ominaisarvo 

 hsc on vaarnan kokonaiskorkeus 

 

Vaarnojen leikkauskestävyys käyttörajatilassa PRd
SLS saadaan kertomalla murtorajatilan 

leikkauskestävyys kertoimella ks, jonka arvo on Suomen kansallisen liitteen mukaan 0,6. /17/ 

 

 

 

8.2.2 Vauriokertoimet 

 

Maantiesilloilla ekvivalentti vauriokerroin λv vaarnojen leikkaukselle lasketaan kaavasta /2/ 

,  ,  ,  ,        (8.17) 

 

missä  λv,1 = 1,55, kun jännemitta on pienempi kuin 100 metriä 
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λv,2, λv,3 ja λv,4 lasketaan samalla tavalle kuin rakenneteräkselle (kaavat 8.6-

8.7), mutta käyttäen eksponenteille arvoa 8 ja 1/8 arvojen 5 ja 1/5 sijaan. 

Eksponenttien eri arvot johtuvat väsymiskäyrän kaltevuudesta. 

 

Vaarnoille ei ole määritelty ekvivalentin vauriokertoimen maksimiarvoa. Suomen 

liikenteelle sopivat λv,2 arvot voidaan katsoa taulukosta 8.6, johon ne ovat laskettu valmiiksi 

perustuen standardin EN 1991-2 kansallisen liitteen /20/ taulukoissa 4.5 ja 4.7 esitettyihin 

liikennetietoihin. Lähtökohtaisesti käytetään aina keskipitkää liikennettä, ellei sillan 

tuotevaatimuksissa muuten määrätä. 

 

Taulukko 8.6: Vauriokertoimen λv,2 arvot vaarnoille Suomessa /16/ 

λv,2 Vaarnoille 

Liikenteen luokka Kaukoliikenne Keskipitkä liikenne Paikallisliikenne 

1 1,13 1,07 0,89 

2 0,95 0,90 0,75 

3 0,80 0,75 0,63 

4 0,71 0,67 0,56 

 

 

 

8.2.3 Vertailulaskelmat 

 

Vertaillaan eurokoodin mukaisesti laskettuja vaarnamääriä rakentamismääräyskokoelman 

mukaisiin vaarnamääriin. Vaarnamäärät on laskettu muutaman metrin välein sijaitsevissa 

pisteissä koko sillan matkalla. 

 

Vaarnojen mitoituksen vertailulaskelmien tulokset on koottu taulukkoon 8.7. Taulukosta 

nähdään eurokoodin mukaiset vaarnojen määrät Lövön sillassa murtorajatilassa, 

käyttörajatilassa ja väsytysrasituksessa. Taulukossa on esitetty myös 

rakentamismääräyskokoelman mukaiset vaarnamäärät mitoittavassa kuormitustapauksessa. 

Tarkemmat eurokoodin mukaiset laskelmat on esitetty liitteessä 5. 
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Eurokoodin mukaisessa mitoituksessa vaarnamäärä määräytyy käyttörajatilan perusteella 

eikä väsymistarkastelut vaikuta määrään missään Lövön sillan poikkileikkauksessa. 

Rakentamismääräyskokoelman mukaisessa mitoituksessa väsymistarkastelut määräävät 

vaarnojen määrän sillan aukkojen keskialueilla. Lopulliset vaarnojen määrät ovat standardien 

välillä kuitenkin lähellä toisiaan. Joissakin pisteissä eurokoodilla saadut määrät ovat hieman 

(1 tai 2 vaarnaa/m) pienempiä. 

 

Myös vaarnojen väsytystarkastelussa liikenteen luokalla on merkitystä. Jos silta olisi 

vilkkaammin liikennöidyllä tiellä, tulisi väsymistarkasteluista mitoittava tekijä myös 

eurokoodin mukaisessa suunnittelussa. Jos Lövön silta kuuluisi liikenneluokkaan 1, pitäisi 

ylälaipan kokoa kasvattaa, koska laipan normaalijännitysten vaihteluiden takia käyttöasteet 

laipan särölle ovat yli 100 %. Tämän vuoksi yhteisvaikutuskaavasta laskettavat vaarnojen 

määrät nousevat todella suuriksi tukialueiden reunoilla, jossa ylälaipan jännitysvaihteluvälit 

ovat suurimmillaan.  
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Taulukko 8.7: Eurokoodin mukaiset vaarnojen määrät murtorajatilassa, käyttörajatilassa ja 

väsytysrasituksessa, sekä rakentamismääräyskokoelman mukaiset vaarnamäärät 

mitoittavassa kuormitustapauksessa. 

Piste 
x 

Vaarnojen määrät eurokoodin mukaan kpl/m RakMK kpl/m

Murtorajatila Käyttörajatila

Väsytys 
Määräävä 
(Lövön 
silta) 

Määräävä 
(Lövön silta) 

Liikenne- 
luokka 4 
(Lövö) 

Liikenne- 
luokka 3 

Liikenne- 
luokka 2 

Liikenne- 
luokka 1 

2,0 7 8 6 6 7 9 8 9
6,5 6 7 5 5 6 7 7 8

15,5 4 5 4 5 5 6 5 6
20,0 5 6 4 4 5 6 6 7
24,5 6 7 4 5 5 6 7 8
30,0 7 9 7 9 16 25 9 10
35,0 8 10 5 6 9 13 10 11
38,0 8 10 5 6 7 10 10 12
42,0 8 11 6 6 8 10 11 10
45,0 9 11 6 7 8 11 11 12
49,3 8 9 5 6 8 12 9 10
53,0 7 8 5 5 6 7 8 9
63,8 5 6 4 5 5 6 6 7
71,0 3 4 4 4 5 5 4 6
78,3 4 5 4 4 5 5 5 7
85,5 5 7 4 4 5 6 7 6
90,0 7 8 6 7 12 21 8 9
92,8 7 9 5 6 9 14 9 11
96,0 7 9 5 5 6 9 9 9
100,0 8 9 5 5 7 10 9 9
104,0 8 10 5 6 7 10 10 10
108,0 8 10 5 6 8 12 10 10
114,0 7 9 7 9 16 24 9 10
122,5 6 7 4 5 5 6 7 8
126,0 5 6 4 4 5 6 6 8
131,8 4 4 3 4 4 5 4 7
141,0 4 4 3 4 4 5 4 6
150,3 5 6 3 4 4 5 6 6
164,0 6 7 4 5 7 14 7 8
168,0 6 7 4 4 6 9 7 7
173,0 6 7 3 4 5 7 7 7
178,0 6 7 3 3 4 6 7 7
182,0 6 8 3 4 4 6 8 7
187,0 6 8 4 4 5 6 8 8
194,0 6 8 4 5 6 9 8 9
200,0 7 8 5 6 9 18 8 8
206,0 6 7 4 4 5 6 7 7
218,0 5 6 4 4 5 6 6 7
230,0 3 4 3 4 4 5 4 6
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8.2.4 Mitoituskäytäntöjen vertailu 

 

Erot eurokoodin ja rakentamismääräyskokoelman mukaisten väsymismitoituksen 

menetelmien välillä ovat vastaavanlaisia kuin rakenneteräksen mitoitukseen käytettävien 

menetelmien välillä. Rakentamismääräyskokoelmassa työntövoiman vaihtelut lasketaan 

staattisen liikennekuorman vaihtelun perusteella ja eurokoodissa erillisen 

väsytyskuormakaavion avulla. Eurokoodin mukaisessa väsymismitoituksessa käytetään 

lisäksi vauriokerrointa, joka määritetään vaarnoille hieman eritavalla kuin rakenneteräkselle.  

 

Eurokoodin mukaisessa mitoituksessa tulee myös tarkistaa tappiliittimen leikkausjännityksen 

vaihteluvälin ja laipan normaalijännityksen vaihteluvälin yhteisvaikutus, jos laipassa 

vaikuttaa tarkasteltavassa tilanteessa vetojännitys. Tällaista tarkistusta ei 

rakentamismääräyskokoelmasta löydy. Menetelmät käyttävät myös eri väsytysluokkaa 

vaarnan leikkaukselle. Eurokoodin mukaan vaarnan leikkaukselle väsytysluokka on 90, kun 

taas rakentamismääräyskokoelman mukaan se on 71. 

 

Vaarnan eurokoodin mukainen leikkausvoimakestävyys murtorajatilassa on 0,109 MN ja 

käyttörajatilassa 0,066 MN. Vastaavat arvot rakentamismääräyskokoelman mukaan ovat 

0,082 MN ja 0,049 MN.  
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9 PALKKIEN TAIPUMAT 
 

Eurokoodeissa ei ole annettu selviä taipumarajoja silloille. Eurokoodin mukaan sillan 

taipuma tulee tarkastaa, jos esim. annetut vähimmäisalituskorkeudet voivat jäädä 

toteutumatta, veden poistuminen kannelta voi estyä, taipuminen aiheuttaa epämukavuutta 

käyttäjille, taipuminen johtaa halkeamiin asfaltissa tai rakentamistapa vaatii tarkkaa sillan 

pituusprofiilin hallintaa. Kansirakenne on suunniteltava siten, että sen taipuma 

liikennekuormista on yhtenäinen, eikä kannen kaltevuuteen tule äkillisiä muutoksia. 

Taipumat tarkastetaan käyttörajatilassa tavallisella kuormayhdistelmällä./2, 12/ 

 

Rakentamismääräyskokoelman ja tiehallinnon ohjeiden mukaan sillan palkkien 

liikennekuormista aiheutuvan taipuman taipumarajana on käytetty arvoa L/500 ja palkkien 

välisenä taipumaerona 1 % palkkien välisestä etäisyydestä. Taulukossa 9.1 on esitetty Lövön 

sillan palkkien eurokoodin mukaiset taipumat liikennekuormasta LM1 tavallisella 

yhdistelmällä ja ominaisyhdistelmällä sekä käyttöasteet, jos taipumarajana käytetään samaa 

arvoa kuin ennenkin eli L/500. Taulukossa on myös vertailun vuoksi esitetty 

rakentamismääräyskokoelman mukaiset taipuman arvot. Taulukossa 9.2 on esitetty vastaavat 

taipuma-arvot, kun laskelmissa on käytetty rakennetta, jossa on pienennetyt laipat. 

Taulukoissa 9.3 ja 9.4 on esitetty pääpalkkien väliset taipumaerot Lövön sillassa.  

 

Laskettujen tulosten perusteella tavallisella kuormitusyhdistelmällä lasketut taipumat eivät 

ylitä rakentamismääräyskokoelmassa esitettyjä raja-arvoja. Eurokoodin mukaiset taipumat 

jäävät selvästi pienemmiksi kuin rakentamismääräyskokoelman mukaan lasketut. Taipumat 

on laskettu vertailun vuoksi myös ominaisyhdistelmällä. Taulukoissa esitetyistä tuloksista 

nähdään, että ominaisyhdistelmällä laskettu taipuma tulee pääaukossa mitoittavaksi tekijäksi. 

Eurokoodin mukaan taipumat lasketaan kuitenkin tavallisella yhdistelmällä, joten sen 

perusteella palkit eivät taivu liikaa.  
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Taulukko 9.1: Eurokoodin mukaiset pääpalkkien taipumat liikennekuormasta LM1 ja 

rakentamismääräyskokoelman mukaan lasketut taipumat liikennekuormasta LK1 

Tarkastelukohta Jännemitta 
[mm] 

Sallittu 
taipuma 

L/500 

Taipuma LM1 [mm] Käyttöaste RakMK 

tavallinen 
yhdistelmä

ominais- 
yhdistelmä

tavallinen 
yhdistelmä

ominais- 
yhdistelmä taipuma käyttöaste

Aukko T1-2, x = 20 m 40000 80 25 45 0,32 0,56 39 0,49

Aukko T2-3, x = 71 m 62000 124 55 102 0,44 0,82 81 0,65

Aukko T3-4, x = 141 m 78000 156 73 140 0,47 0,89 102 0,65

Aukko T4-5, x = 230 m 100000 200 118 231 0,59 1,15 171 0,85

 

Taulukko 9.2: Pääpalkkien taipumat liikennekuormasta LM1, pienennetyillä laipoilla 

laskettuna 

Tarkastelukohta Jännemitta 
[mm] 

Sallittu taipuma 
L/500 

Taipuma LM1 [mm] Käyttöaste 
tavallinen 
yhdistelmä 

ominais- 
yhdistelmä 

tavallinen 
yhdistelmä 

ominais- 
yhdistelmä 

Aukko T1-2, x = 20 m 40000 80 28 50 0,35 0,62

Aukko T2-3, x = 71 m 62000 124 61 114 0,49 0,92

Aukko T3-4, x = 141 m 78000 156 86 165 0,55 1,06

Aukko T4-5, x = 230 m 100000 200 128 251 0,64 1,26
 
Taulukko 9.3: Eurokoodin mukaiset pääpalkkien taipumaerot liikennekuormasta LM1 ja 

rakentamismääräyskokoelman mukaan lasketut taipumaerot liikennekuormasta LK1 

Tarkastelukohta 
Palkkie
n väli 
[mm] 

Sallittu 
taipumaero  

0,01xpalkkivä
li 

Taipumaero LM1 
[mm] Käyttöaste RakMK 

tavallinen 
yhdistelmä

ominais- 
yhdistelmä

tavallinen 
yhdistelm

ä 

ominais- 
yhdistelm

ä 

taipuma
-ero 

käyttöast
e 

Aukko T1-2, x = 20 m 4350 43,5 6 11 0,14 0,25 10 0,23

Aukko T2-3, x = 71 m 4350 43,5 14 25 0,32 0,57 20 0,47
Aukko T3-4, x = 141 
m 4350 43,5 18 35 0,41 0,80 25 0,58
Aukko T4-5, x = 230 
m 4350 43,5 29 56 0,66 1,29 42 0,98

 
Taulukko 9.4: Pääpalkkien taipumaerot liikennekuormasta LM1, pienennetyillä laipoilla 

laskettuna 

Tarkastelukohta Palkkien 
väli [mm] 

Sallittu 
taipumaero  

0,01xpalkkiväli 

Taipumaero LM1 [mm] Käyttöaste 

tavallinen 
yhdistelmä 

ominais- 
yhdistelmä 

tavallinen 
yhdistelmä 

ominais- 
yhdistelmä 

Aukko T1-2, x = 20 m 4350 43,5 7 12 0,16 0,28

Aukko T2-3, x = 71 m 4350 43,5 15 28 0,34 0,64

Aukko T3-4, x = 141 m 4350 43,5 21 41 0,48 0,94

Aukko T4-5, x = 230 m 4350 43,5 32 62 0,74 1,43
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10  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä työssä Lövön sillalle tehdyt vertailulaskelmat osoittavat, että Suomen kansallisia 

normeja käyttäen suunnitellun Lövön sillan teräsmäärää ja varustelua voidaan vähentää 

merkittävästi jos suunnitteluohjeena käytetään eurokoodia. Tuloksiin kannattaa kuitenkin 

suhtautua kriittisesti. Lövön silta on erittäin kapea, siinä on vaakaristikko jakamassa kuormia 

ja se sijaitsee harvaan liikennöidyllä tiellä. Jollakin leveällä avopalkkisillalla, joka sijaitsee 

vilkkaasti liikennöidyllä tiellä, ei eurokoodi välttämättä johda edullisempaan 

siltarakenteeseen. Eurokoodin mitoitustulos riippuu voimakkaasti siitä, kuinka vilkkaasti 

liikennöidyllä tiellä silta sijaitsee. Rakentamismääräyskokoelman mukaan silta taas 

mitoitetaan väsytykselle samalla tavalla, sijaitsi se sitten vilkkaasti liikennöidyllä 

moottoritiellä tai harvaan liikennöidyllä sivutiellä. 

 

Eurokoodin käytöllä voidaan kuitenkin saavuttaa teknistaloudellista etua, sillä eurokoodi 

antaa hyödyntää lommahduksen jälkeisen ylikriittisen tilan vaikutuksen poikkileikkauksen 

kestävyyteen. Tämän avulla voidaan liittopalkkisiltojen jäykisteiden määrää vähentää 

merkittävästi. Lisäksi teräksen osavarmuusluvun pieneneminen 1,1:stä 1,0:aan mahdollistaa 

suuremmat jännitykset, joten myös laippojen kokoa voidaan pienentää, ellei väsytys, 

taipuma tai valunaikainen nurjahdus rajoita niiden kokoa. 

 

Eurokoodin mukainen lommahdustarkastelu on paljon monimutkaisempi kuin 

rakentamismääräyskokoelman mukainen tarkastelu. Uuman tehollinen pinta-ala joudutaan 

laskemaan hieman eri tavalla riippuen pituusjäykisteiden määrästä. Monimutkaisen 

laskennan takia eurokoodin mukaisesta lommahdustarkastelusta on vaikea tehdä ohjelmistoja 

mitoituksen avuksi.  

 

Eurokoodin mukainen väsymismitoitus on monipuolisempi ja ottaa tarkemmin huomioon 

raskaan liikenteen määrän. Tästä syystä eurokoodin mukaisen väsymismitoituksen 

vaikutukset liittopalkkisiltaan tulee arvioida tapauskohtaisesti. Joillakin silloilla väsytys voi 

tulla määrääväksi ja joillakin silloilla ei, riippuen siltapaikasta ja sillan liikennemääristä. 
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10.1 Jäykisteiden määrät 

 

Mitoitettaessa Lövön silta eurokoodin mukaisesti voidaan sillasta poistaa kaikki 

pituussuuntaiset jäykisteet. Sillassa on yhteensä pituusjäykisteitä noin 900 metriä. 

Pituusjäykisteiden koko on 200x16 mm2, joten pois saatavien pituusjäykisteiden määrä 

kuutioina on noin 2,87 m3. 

 

Pystyjäykisteiden väli voitaisiin myös kasvattaa samaksi kuin sillan pystyristikkoväli, jonka 

perusteella sillasta saataisiin pystyjäykisteitä pois 116 kappaletta. Poistettavien 

pystyjäykisteiden teräsmäärä on yhteensä noin 1,62 m3.  

 

 

 

10.2 Teräsmäärät 

 

Pituusjäykisteiden jättäminen pois vähentää koko sillan teräsmäärää noin 23 tonnia. 

Pystyjäykistevälin kasvattamisella voidaan teräsmäärää vähentää noin 13 tonnia. Uuma 

joudutaan kuitenkin viemään välituilla paksumpana ensimmäiselle pystyjäykisteelle, mikä 

kasvattaa teräsmäärää noin 2,5 tonnia. Pystyjäykistevälin kasvattamisen lopullinen säästö 

teräsmäärässä olisi siis noin 10 tonnia. Vedettyjen laippojen pienentämisellä voidaan koko 

sillan teräsmäärää vähentää noin 4,7 m3, mikä vastaa noin 37 tonnia. 

 

Edellä esitetyillä vähennyksillä voidaan sillan teräsmäärää vähentää noin 70 tonnia, mikä on 

noin 7,8 % sillan kokonaisteräsmäärästä. Tästä määrästä noin puolet on ns. ”kalliita kiloja”, 

joihin liittyy varustelun kautta hitsauksen kustannuksia.  

 

 

 

10.3 Kustannukset 

 
Lövön sillan kokonaisteräsmäärä on noin 893 tonnia. Viimeisen viiden vuoden aikana 

liittorakenteiset sillat ovat maksaneet noin 3 euroa/teräskilo, mikä tarkoittaa, että Lövön 
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sillan kustannukset ovat noin 2,7 miljoonaa euroa. Laippojen pienentäminen ei vaikuta 

työmäärän, mutta jos teräskilon hinta on euron luokkaa, voidaan laippojen pienentämisellä 

saavuttaa 37 000 euron säästö. Jäykisteiden hinta asennettuna ja pintakäsiteltynä on noin 2,5 

euroa teräskiloa kohti, joten jäykisteiden vähentämisellä säästetään 83 000 euroa. Yhteensä 

sillan kustannukset pienenisivät 120 000 euroa, joka on noin 4,4 % kokonaiskustannuksista. 

Koko valmistusketjun aikana jäykisteiden asentaminen lisää myös virheiden määrä, josta 

seuraa enemmän ulkopuolisia tarkastuksia. Tästä johtuen jäykisteiden vähentämisellä voi 

käytännössä olla suurempikin vaikutus lopullisiin kustannuksiin. /18/  
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LIITTEET 
 

Liite 1: Poikkileikkausohjelman tuloste kahdessa pisteessä (päätuella ja pääaukossa) 

Liite 2: Poikkileikkausluokan määritys kahdessa pisteessä (päätuella ja pääaukossa) 

Liite 3: Lommahdustarkastelut kahdessa pisteessä (päätuella ja pääaukossa) 

Liite 4: Rakenneteräksen väsytystarkastelut 

Liite 5: Vaarnojen väsytystarkastelut 

 

 



Poikkileikkausohjelma Liite 1/1

Poikkileikkaus piste 69 x= 182,00 m
b h n1 (Ec/Es) n2 halk % raud%yl raud%al

Mitat (m): Laatta 4,350 0,250 6 18 100 1,00 1,00
Laatan kor 1,000 0,030 et. Pinn
YL 1 0,700 0,063 0,070 0,070
YL2 0,000 0,000 fy/γ
YL3 0,000 0,000 teräs fy= 390 ylälaippa 390
Uuma 0,024 3,838 400 uuma 400
AL3 0,000 0,000 390 alalaippa 390
AL2 0,000 0,000
AL1 0,900 0,055
hpalk 3,956

Poikkileikkausarvot: Halkeillut poikkileikkaus
teräspl n1 n2

ei = �e  2,1889 2,1889 [m]
Ai = As + Ac/� + At 0,1857 0,2081 0,2081 [m2]
es = ((Ac/�+At)/Ai)*ei 0,2351 0,2351 [m]
ec = (As/Ai)*ei 1,9537 1,9538 [m]
ey = 1,9184 2,1535 2,1535 [m]
Iz = Is+As*es2+(Ic+Ac*ec2)/�e+At*ec2 0,4678 0,5634 0,5634 [m4]

Kuormat: Jännitykset: Työntö- 
Eps(E-3) N(MN) M(MNm) V(MN) �y �ty �ta � voima k

Omap g1 0,00 0,000 -29,343 -1,800 0,00 127,80 -120,32 -19,54 0,000 1,15
Omap g2 0,00 0,000 -10,209 -0,636 2,10 32,66 -39,02 -6,90 0,000 1,15

1.15xPysyvä 2,41 184,53 -183,24 -30,41 0,000 1,15
1.0xPysyvä 2,10 160,46 -159,34 -26,45 0,000 1,0

Kutist 0,25 0,000 -1,457 0,000 2,43 4,66 -5,57 0,00 0,000 1,15
LM max 0,00 0,000 5,141 0,180 -3,17 -16,45 19,65 1,95 0,000 1,35

LM min 0,00 0,000 -23,188 -1,576 14,28 74,18 -88,63 -17,11 0,000 1,35

dT -10C H 0,06 0,000 -0,794 0,000 2,02 2,54 -3,03 0,00 0,000 0,90

dT +10C H -0,06 0,000 0,794 0,000 -2,02 -2,54 3,03 0,00 0,000 0,90
dT -18C L 0,00 0,000 3,539 0,000 -2,18 -11,32 13,53 0,00 0,000 0,90
dT +15C L 0,00 0,000 -2,949 0,000 1,82 9,43 -11,27 0,00 0,000 0,90

Tuki pain. 0,00 0,000 -0,010 0,000 0,00 0,03 -0,04 0,00 0,000 1,20
Ved σd

max -2,19 26,32 298,56 -120,64 -23,81
min -4,93 -4,14 128,07 -319,48 -53,51

Käyttörajatila, ominaisyhd. σk,max 244,96 -137,14 -24,49

Työntövoima σk,min 141,88 -260,30 -43,56
MRT KRT ominaisyhd. Kapasiteetti vaarnoilla �22-175
VL,Ed,max 0,00 MN/m VL,Ed,max 0,00 MN/m MRT KRT
VL,Ed,min 0,00 MN/m VL,Ed,min 0,00 MN/m PRd 0,109 0,066 MN

Vaarnat 0 0 lkm/m
Kuormitusyhdistelyt: OK OK
uumanjännitykset �ty �ta � Vvast
�tamax/vast �vert= 124,3 124,14 -117,22 -23,81 -2,193
�tamin/vast �vert= 324,4 288,72 -310,88 -53,51 -4,929
�tymax/vast �vert= 303,2 288,72 -310,88 -53,51 -4,929
�tymin/vast �vert= 130,8 124,14 -117,22 -23,81 -2,193
�max/vast �vert= 142,3 136,18 -131,75 -23,81 -2,193
�min/vast �vert= 311,5 277,56 -297,42 -53,51 -4,929

OK
Väsytyskuorma N M V �y �ty �ta � Työntöv.
FLM3 max 0,000 0,605 0,026 -0,37 -1,94 2,31 0,28 0,000
FLM3 min 0,000 -2,889 -0,293 1,78 9,24 -11,04 -3,18 0,000
Väsytysjännitys Yläl/uuma Alal/uuma Vaarna

∆σp = 10,79 ∆σp = 13,01 ∆τp = 3,46 ∆VL,FLM3 = 0,000



Poikkileikkausohjelma Liite 1/2

Poikkileikkaus piste 83 x= 230,00 m
b h n1 (Ec/Es) n2 halk % raud%yl raud%al

Mitat (m): Laatta 4,350 0,250 6 18 0 0,50 0,50
Laatan kor 1,000 0,030 et. Pinn
YL 1 0,700 0,055 0,070 0,070
YL2 0,000 0,000 fy/γ
YL3 0,000 0,000 teräs fy= 390 ylälaippa 390
Uuma 0,016 2,107 420 uuma 420
AL3 0,000 0,000 390 alalaippa 390
AL2 0,550 0,030
AL1 0,900 0,063
hpalk 2,255

Poikkileikkausarvot: Halkeilematon poikkileikkaus
teräspl n1 n2

ei = �e  1,5295 1,5295 [m]
Ai = As + Ac/� + At 0,1454 0,3428 0,2187 [m2]
es = ((Ac/�+At)/Ai)*ei 0,8808 0,5124 [m]
ec = (As/Ai)*ei 0,6487 1,0171 [m]
ey = 0,8767 1,7575 1,3891 [m]
Iz = Is+As*es2+(Ic+Ac*ec2)/�e+At*ec2 0,1362 0,3332 0,2506 [m4]

Kuormat: Jännitykset: Työntö- 
Eps(E-3) N(MN) M(MNm) V(MN) �y �ty �ta � voima k

Omap g1 0,00 0,000 19,633 -0,003 0,00 -198,63 126,34 -0,09 0,000 1,15
Omap g2 0,00 0,000 5,405 -0,001 -1,37 -18,68 29,97 -0,03 0,000 1,15

1.15xPysyvä -1,58 -249,90 179,76 -0,14 0,000 1,15
1.0xPysyvä -1,37 -217,31 156,31 -0,12 0,000 1,0

Kutist 0,25 0,000 -1,457 0,000 1,32 -21,33 -4,60 0,00 0,000 1,15
LM max 0,00 0,000 21,390 0,508 -8,32 -31,94 112,83 15,07 0,194 1,35

LM min 0,00 0,000 -6,311 -0,512 2,45 9,42 -33,29 -15,19 -0,196 1,35

dT -10C H 0,06 0,000 -0,794 0,000 0,57 -7,93 -3,00 0,00 0,000 0,90

dT +10C H -0,06 0,000 0,794 0,000 -0,57 7,93 3,00 0,00 0,000 0,90
dT -18C L 0,00 0,000 3,539 0,000 -1,38 -5,28 18,67 0,00 0,000 0,90
dT +15C L 0,00 0,000 -2,949 0,000 1,15 4,40 -15,56 0,00 0,000 0,90

Tuki pain. 0,00 0,000 -0,001 0,000 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,000 1,20
Ved σd

max 0,68 4,49 -197,44 348,88 20,22
min -0,70 -14,05 -324,69 92,07 -20,64

Käyttörajatila, ominaisyhd. σk,max -224,45 275,74 14,95

Työntövoima σk,min -275,33 109,08 -15,31
MRT KRT ominaisyhd. Kapasiteetti vaarnoilla �22-175

VL,Ed,max 0,26 MN/m VL,Ed,max 0,19 MN/m MRT KRT
VL,Ed,min -0,26 MN/m VL,Ed,min -0,20 MN/m PRd 0,109 0,066 MN

Vaarnat 3 3 lkm/m
Kuormitusyhdistelyt: OK OK
uumanjännitykset �ty �ta � Vvast
�tamax/vast �vert= 324,1 -282,00 322,20 20,21 0,681
�tamin/vast �vert= 86,7 -217,41 78,98 -20,62 -0,695
�tymax/vast �vert= 193,2 -189,84 101,22 -20,62 -0,695
�tymin/vast �vert= 310,8 -308,86 297,32 20,21 0,681
�max/vast �vert= 284,4 -253,57 282,27 20,22 0,682
�min/vast �vert= 237,8 -235,14 116,58 -20,64 -0,696

OK
Väsytyskuorma N M V �y �ty �ta � Työntöv.
FLM3 max 0,000 4,311 0,084 -1,68 -6,44 22,74 2,49 0,032
FLM3 min 0,000 -0,627 -0,111 0,24 0,94 -3,31 -3,29 -0,042
Väsytysjännitys Yläl/uuma Alal/uuma Vaarna

∆σp = 6,56 ∆σp = 24,67 ∆τp = 5,78 ∆VL,FLM3 = 0,074



Poikkileikkausluokka Liite 2/1

Poikkileikkaus piste 69 x= 182,00 m
b h

Mitat (m): Laatta 4,350 0,250 Jännitykset: (puristus posit.) teräs fy= 400 uuma
Laatan kor 1,000 0,030 σy= -289 MPa 390 ylälaippa
YL 1 0,700 0,063 σa= 311 MPa 390 alalaippa
YL2 0,000 0,000
YL3 0,000 0,000 Jännityssuhde ��= ��235/fy) = 0,8 uuma
Uuma 0,024 3,838 ψ = σv/σp = -0,93 0,8 ylälaippa
AL3 0,000 0,000 0,8 alalaippa
AL2 0,000 0,000
AL1 0,900 0,055 betoni fck = 35 MPa
hpalk 3,956  fcd = 19,83 MPa

A
raud%yl raud%al Betoniteräs e ylaipasta raudoitus fsk = 500 MPa

1,00 1,00 0,0224 0,151
Uuma γM0 = 1,00
Negatiivinen taivutus, halkeillut poikkileikkaus γM1 = 1,10

γs = 1,15
Fs = 9,717 MN (As*fsk/γs)

Fa,top = 17,199 MN (Afs*fyf/γM0)
Fa,web = 36,845 MN (Aw*fyw/γM0)
Fa,bot = 19,305 MN (Afi*fyf/γM0)

Jos Fs + Fa,top < Fa,web + Fa,bot ja Fs + Fa,top + Fa,web > Fa,bot niin PNA sijaitsee uumassa

PNA sijaitsee Uumassa

PNA sijainti uuman yläpinnasta x = 1,523 m

uuman puristetun osan korkeus
hwc= 2,315 m

Suhteellinen puristusosan korkeus uuman plastisen jännitysjakautuman perusteella
��= hwc/hw = 0,60

Uuman poikkileikkausluokka EN 1993-1-1 taulukko 5.2
PL α=0,5 α=1 0<=α<0,5 0,5<α<1
1
2
3
4 OK

Poikkileikkausluokka katsotaan OK-sarakkeen kohdalta 

Ylälaippa
Ylälaippa on vedettynä, joten se kuuluu luokkaan 1 tai 2

Alalaippa

PL tas. puristus
Poikkileikkausluokka 1

2
3 OK
4

Puristetulla alueella olevan vaakajäykisteen poikkileikkausluokka 

Vaakajäykisteen mitat: b (m) t (m) Poikkileikkausluokka PL tas. puristus
0,180 0,018 1

2
jäykiste fy= 345 3 OK

��= ��235/fy) = 0,83 4



Poikkileikkausluokka Liite 2/2

Poikkileikkaus piste 83 x= 230,00 m
b h

Mitat (m): Laatta 4,350 0,250 Jännitykset: (puristus posit.) teräs fy= 420 uuma
Laatan kor 1,000 0,030 σy= 309 MPa 390 ylälaippa
YL 1 0,700 0,055 σa= -297 MPa 390 alalaippa
YL2 0,000 0,000
YL3 0,000 0,000 Jännityssuhde ��= ��235/fy) = 0,7 uuma
Uuma 0,016 2,107 ψ = σv/σp = -0,961 0,8 ylälaippa
AL3 0,000 0,000 0,8 alalaippa
AL2 0,550 0,030
AL1 0,900 0,063 betoni fck = 35 Mpa
hpalk 2,255  fcd = 19,83 Mpa

A
raud%yl raud%al Betoniteräs e ylaipasta raudoitus fsk = 500 Mpa

0,50 0,50 0,011 0,151
γM0 = 1,00

Uuma γM1 = 1,10
Positiivinen taivutus, halkeilematon poikkileikkaus γs = 1,15

Fc,laatta = 21,569 MN (Ac,laatta*fcd)
Fc,kor = 0,595 MN (Ac,kor*fcd)
Fa,top = 15,015 MN (Afs*fyf/γM0)
Fa,web = 14,159 MN (Aw*fyw/γM0)
Fa,bot = 28,548 MN (Afi*fyf/γM0)

Jos Fc,laatta + Fc,kor + Fa,top + Fa,web > Fa,bot,  niin PNA sijaitsee uumassa

PNA sijaitsee Uumassa

PNA sijainti uuman yläpinnasta x = 0,411 m

uuman puristetun osan korkeus
hwc= 0,411 m

Suhteellinen puristusosan korkeus uuman plastisen jännitysjakautuman perusteella
��= hwc/hw = 0,195

Uuman poikkileikkausluokka EN 1993-1-1 taulukko 5.2
PL α=0,5 α=1 0<=α<0,5 0,5<α<1
1 OK
2
3
4

Poikkileikkausluokka katsotaan OK-sarakkeen kohdalta 

Alalaippa ja jäykisteet ovat vedettynä, joten ne kuuluvat luokkaan 1



Lommahdustarkastelu Liite 3/1

Lommahduslaskelmat eurokoodin mukaan. Poikkileikkausluokka 4 / Raimo Karhumaa
Poikkileikkaus piste 69 x= 182,00 m

γM0 = 1,00
b h n1 (Ec/Es) n2 halk % raud%yl raud%al γM1 = 1,10

Mitat (m): Laatta 4,350 0,250 6 18 100 1,00 1,00 η = 1,2
Laatan kor 1,000 0,030
YL 1 0,700 0,063 Pituusjäykiste teräs fy= 400 uuma
YL2 0,000 0,000 b (m) t (m) 390 ylälaippa
YL3 0,000 0,000 0,180 0,018 390 alalaippa
Uuma 0,024 3,838 345 jäykiste
AL3 0,000 0,000 pystyjäyk. väli m ��= ��235/fy) 0,77 uuma
AL2 0,000 0,000 a = 3,850 0,78 ylälaippa
AL1 0,900 0,055 0,78 alalaippa
hpalk 3,956 Pituusjäykisteitä puristetulla alueella (N=0-2): 0,83 jäykiste

N = 2 kpl
Jännitykset uumassa: (puristus posit.) jäyk. yhteensä Nyht = 2 kpl betoni fck = 35 MPa

σuylä= -289,0 MPa  fcd = 19,83 MPa
σuala= 311,0 MPa Jäykisteiden korkeus palkin alapinnasta

σjäyk.1 = 157,1 MPa hjäyk.1 = 1,015 m raudoitus fsk = 500 MPa
σjäyk.2 = 11,6 MPa hjäyk.2 = 1,974 m γs = 1,15 MPa

uuman puristetun osan korkeus
hwc= 1,989 m

Taivutusmomentti Leikkausvoiman mitoitusarvo
MEd = 81,13 MNm VEd = 4,93 MN

Teräspoikkileikkauksen teholliset arvot

Tehollinen pinta-ala Tehollinen jäyhyysmomentti painopisteakselin suhteen teräspl painopiste alar.
Aeff = 0,1785 m2 Ieff = 0,4612 m4 z0 = 1,951 m

Suurin jännitys ylä-ja alalaipassa laskettuna tehollisesta poikkileikkauksesta

Ylälaipassa Alalaipassa
σty = 292,8 MPa σta = -326,0 MPa

Käyttöaste: 0,751 Käyttöaste: 0,836
OK OK

Leikkauslommahduskestävyys Sivusuhde 
Leikkauslommahduskerroin α1 = a/hw = 1,00

kτsl = 11,35 kτ1 = 20,67 Pituusjäykisteen jäyhyysmomentti (summa)
Isl = 0,000073 m4

kτ2 = 20,66 kτ3 = 13,05

Levyille, joissa on yksi tai kaksi pituusjäykistettä Jäykät poikittaiset jäykisteet, ei pituusjäykisteitä. Tai Njäyk>2
kτ = 13,05 (1993-1-5 kaava A.6) kτ = 20,67 (1993-1-5 kaava A.5)

Valitaan kτ = 13,05

Leikkauslommahduskestävyys pitää tarkistaa, jos seuraava ehto toteutuu:
Jäykistetylle uumalle   => Pitää tarkistaa!! (1993-1-5 luku 5.1 (2))

Poikittaisjäykisteet tuilla ja poikittaiset välijäykisteet tai pituusjäykisteet tai molemmat
λw1 = 1,54 (1993-1-5 kaava 5.6) hwi ja kτi tarkoittavat osakenttää, 

Uumille, joissa on pituusjäykisteet muunnetun hoikkuuden arvoksi valitaan vähintään jonka muunnettu hoikkuus on suurin
λw2 = 1,11 (1993-1-5 kaava 5.7) hwi = 1,919 α = a/hwi = 2,01

Muunnettu hoikkuus kτι = 6,33
λw = 1,54

Kerroin χχχχw (jäykkä päätyjäykiste) Uuman osuus leikkauskestävyydestä
χw = 0,61 (1993-1-5 taulukko 5.1) Vbw,Rd = 11,81 MN (1993-1-5 kaava 5.2)

Laippojen osuus leikkauskestävyydestä (Jos halutaan käyttää hyödyksi. Tässä ei ole otettu laippojen osuutta mukaan kestävyyteen)
Poikkileikkauksen plastisuusteorian mukainen taivutuskestävyyden mitoitusarvo, kun vain teholliset laipat otetaan huomioon

Mf,Rd = 76,51 MNm
bf ja tf valitaan sen laipan mukaan, bf = 0,900 m

Vbf,Rd = 0,00 MN (1993-1-5 kaava 5.8) joka antaa pienimmänkestävyyden. tf = 0,055 m
c = 1,009 m

Leikkauskestävyyden mitoitusarvo Mitoitusehto leikkausvoiman suhteen
Vb,Rd = 11,81 MN η3 = 0,417 OK! Kestää

(1993-1-5 kaava 5.1)



Leikkausvoiman ja taivutusmomentin yhteisvaikutus

Jos η3 = VEd / Vbw,Rd on enintään 0,5, 
taivutuskestävyyden ja normaalivoimakestävyyden mitoitusarvoja ei tarvitse pienentää leikkausvoiman takia
Jos η3 on suurempi kuin 0,5, taivutuksen ja leikkauksen yhteisvaikutus I- poikkileikkauksen uumassa tarkistetaan seuraavasta ehdosta:

(1993-1-5 kaava 7.1)

Poikkileikkauksen plastisuusteorian mukainen taivutuskestävyyden mitoitusarvo
Mpl,Rd = 125,70 MNm

Poikkileikkauksen plastisuusteorian mukainen taivutuskestävyyden mitoitusarvo, kun vain teholliset laipat otetaan huomioon
Mf,Rd = 76,51 MNm

Taivutusmomentin suhde taivutuskestävyyteen
η1 = 0,65 Mf,Rd / Mpl,Rd = 0,61

Ehdot yhteisvaikutuksen tarkistamiselle
Jos molemmat ehdot ovat voimassa, niin yhteisvaikutus tulee tarkastaa

η3 = 0,42 < 0,5 => momentin ja leikkausvoiman yhteisvaikutusta ei tarvitse tarkastaa

n1 > Mf,Rd / Mpl,Rd  => Yhteisvaikutus pitää tarkistaa, jos toinen ehto täyttyy

Yhteisvaikutusehto 

EN 1993-1-5 (7.1) = Ei tarvitse tarkastaa, koska VEd / Vbw,Rd < 0,5



Tehollinen PL. Ei vaakajäykisteitä
neg. Taivutus

Lommahduskerroin kσ jännityssuhteen mukaan taulukosta Jännityssuhde
ψ = σ2/σ1 1 1>ψ>0 0 0>ψ>-1 -1 (-1)>ψ>-3 ψ = σ2/σ1 = -0,93

kσ = 4 67,91 7,81 22,10 23,9 22,26

kσ = 22,10 (1993-1-5 taulukko 4.1)

Levyn hoikkuus λp

λp = 1,563

Pienennyskerroin ρ uumalle
ρ = 0,593 (1993-1-5 kaava 4.2)

Tehottoman alueen korkeus
Uuman tehollisen alueen korkeus beff = 1,180 m bneg = 0,809

be1 = 0,472 m
be2 = 0,708 m

Pinta-alat ja jäyhyysmomentit

OSA bi hi Ai zi Aizi Aizi^2 Ii
1 0,700 0,063 0,044 3,925 0,1731 0,6792 0,00001
2 0,000 0,000 0,000 3,893 0,0000 0,0000 0,00000
3 0,024 2,557 0,061 2,615 0,1604 0,4195 0,03343
4 0,024 0,472 0,011 0,291 0,0033 0,0010 0,00021
� 0,000 0,000 0,000 0,055 0,0000 0,0000 0,00000
6 0,900 0,055 0,050 0,028 0,0014 0,0000 0,00001
� 0,166 0,3382 1,0997 0,03367

teräspl painopiste alar. z0 = 2,034 m Tehollinen pinta-ala
Aeff = 0,1663 m2

Tehollinen neliömomentti painopisteakselin suhteen
I  = 0,4457 m4Ieff = 0,4457 m4



Tehollinen PL. 1 Vaakajäykiste puristetulla alueella. Neg. Taivutus
Tehollisten alueiden leveydet:
Jäykisteen alapuolella Jännityssuhde
Uuman lommahduskerroin kσ1 jännityssuhteen ψ1 mukaan taulukosta ψ1 = σjäyk/σua = 0,51
ψ = σ2/σ1 1 1>ψ>0 0 0>ψ>-1 -1 (-1)>ψ>-3 ψ2 = σuy/σjäyk = -1,84

kσ = 4 5,272 7,81 7,129 23,9 1,464
Hoikkuus Pienennyskerroin ρ 

kσ1 = 5,27 λp1 = 0,800 ρ1 = 0,949 beff1 = 0,910 m
(1993-1-5 kaava 4.2) be1 = 0,405 m

Jäykisteen yläpuolella be2 = 0,505 m
Uuman lommahduskerroin kσ2 jännityssuhteen ψ2 mukaan taulukosta m
ψ = σ2/σ1 1 1>ψ>0 0 0>ψ>-1 -1 (-1)>y>-3 bneg1 = 0,049

kσ = 4,00 -10,39 7,81 52,46 23,90 48,21 bneg2 = 0,000
Hoikkuus Pienennyskerroin ρ 

kσ2 = 48,21 λp2 = 0,794 ρ2 = 1,000 beff2 = 1,030 m
be3 = 0,412 m
be4 = 0,618 m

Jäykistelevy, jos PL4 (levy on tasaisesti puristettu): => ψ=1 => kσ = 0,43 (Taulukko 4.2)
Hoikkuus Pienennyskerroin ρ 

kσ3 = 0,43 λp3 = 0,651 ρ3 = 1,000 beff3 = be5 = 0,180 m

Huom! Jäykisteelle tulee olla voimassa ehto
1993-1-5 luku 9.2.1(8)

Levymäinen käyttäytyminen
Fiktiivinen pilari
OSA bi hi Ai yi Aiyi Aiyi^2 Ii
1 0,945 0,024 0,023 0,012 0,000272 0,000003 0,0000011
2 0,018 0,180 0,003 0,114 0,000369 0,000042 0,000009
� 0,026 0,000641 0,000045 0,000010
Pilarin painopisteen paikka Pilarin neliömomentti uuman suunt. painopisteakselin suhteen

y0 = 0,025 m Isl = 0,000039 m4

Fiktiivisen pilarin kimmoteorian mukainen kriittinen jännitys ac = 6,68 m
σcr,sl = 235,53 MPa (1993-1-5 kaava A.4)

Levyn kriittinen lommahdusjännitys
σcr,p = 454,96 MPa

Fiktiivisen pilarin tehollinen ala
Aeff = 0,025 m2 βA,c = 0,97 (1993-1-5 kaava 4.7)

Muunnettu hoikkuus Pienennyskerroin ψ3 = σuy/σua = -0,93
λp = 0,93 ρ = 0,95

(1993-1-5 kaava 4.7)
Levyn pilarimainen nurjahdus
Nurjahdusjännitys levyn kimmoteorian mukainen pilarimaista käyttäytymistä vastaava kriittinen jännitys

σcr,c,sl = 212,27 MPa σcr,c = 410,03 MPa
(1993-1-5 kaava 4.9) (1993-1-5 kohta 4.5.3 Huom) e = max(e1,e2)

Muunnettu hoikkuus e = 0,089
λc = 0,98 αe = 0,70 (1993-1-5 kaava 4.12) Φ = 1,245

(1993-1-5 kaava 4.11)
Pienennystekijä χc χc = 0,50 (1993-1-1 kohta 6.3.1.2)

Lopullinen pienennystekijä ρρρρc interpoloimalla ξ = 0,110
ρc = 0,59 (1993-1-5 kaava 4.13)

Fiktiivisen pilarin keskimääräinen jännitys
σcom,Ed = 170,43 MPa

Jos ρcfy/γM1 > σcom,Ed niin pilarin tehollista pinta-alaa ei tarvi pienentää edelleen ρcfy/γM1 = 214,10

ρcfy/γM1 > σcom,Ed OK, pilarin tehollista pinta-alaa ei tarvi pienentää edelleen (1993-1-5 kohta A.2.1(4))

Jos ρcfy/γM1 < σcom,Ed niin Ac,eff,loc laskentaan käytettävä yhtälö korvataan yhtälöllä Ac,eff,loc = (ρcfyAsl,1)/(σcom,EdγM1) => 
pienennyskerroin ρc2 = 1,26



Teholliset poikkileikkaussuureet
OSA bi hi Ai zi Aizi Aizi^2 Ii

1 0,700 0,063 0,0441 3,925 0,17307 0,67921 0,00001
2 0,000 0,000 0,0000 3,893 0,00000 0,00000 0,00000
3 0,024 2,467 0,0592 2,660 0,15745 0,41877 0,03001

4 0,014 0,917 0,0130 0,968 0,01254 0,01214 0,00091
5 0,106 0,018 0,0019 1,015 0,00194 0,00196 0,00000
6 0,024 0,405 0,0097 0,258 0,00250 0,00065 0,00013
� 0,000 0,000 0,0000 0,055 0,00000 0,00000 0,00000
8 0,900 0,055 0,0495 0,028 0,00136 0,00004 0,00001
� 0,1774 0,34886 1,11277 0,03108

teräspl painopiste alar. z0 = 1,967 m Tehollinen pinta-ala
Aeff = 0,1774 m2

Tehollinen neliömomentti uuden neutraaliakselin suhteen
Ieff = 0,45776 m4



Tehollinen PL. 2 Vaakajäykistettä puristetulla alueella. Neg taiv. Jännityssuhteet
Tehollisten alueiden leveydet: ψ1 = σjäyk1/σua = 0,51
Jäykisteen alapuolella ψ2 = σjäyk2/σjäyk1 = 0,07
Uuman lommahduskerroin kσ1 jännityssuhteen ψ1 mukaan taulukosta ψ3 = σuy/σjäyk2 = -24,90
ψ = σ2/σ1 1 1>ψ>0 0 0>ψ>-1 -1 (-1)>ψ>-3

kσ = 4 5,272 7,81 7,129 23,9 1,464
Hoikkuus Pienennyskerroin ρ 

kσ1 = 5,27 λp1 = 0,800 ρ1 = 0,949 beff1 = 0,910 m
(1993-1-5 kaava 4.2) be1 = 0,405 m

Alemman jäykisteen yläpuolella be2 = 0,505 m
Uuman lommahduskerroin kσ2 jännityssuhteen ψ2 mukaan taulukosta m
ψ = σ2/σ1 1 1>ψ>0 0 0>ψ>-1 -1 (-1)>ψ>-3 bneg1 = 0,049

kσ = 4 7,2962465 7,81 7,399 23,9 5,129 bneg2 = 0,000
Hoikkuus Pienennyskerroin ρ 

kσ2 = 7,30 λp2 = 0,680 ρ2 = 1,000 beff2 = 0,960 m
Ylemmän jäykisteen yläpuolella be3 = 0,390 m
Uuman lommahduskerroin kσ3 jännityssuhteen ψ3 mukaan taulukosta be4 = 0,570 m
ψ = σ2/σ1 1 1>ψ>0 0 0>ψ>-1 -1 (-1)>ψ>-3 m

kσ = 4,00 -1,03 7,81 114,70 23,90 95,68 bneg3 = 0,000
Hoikkuus Pienennyskerroin ρ 

kσ2 = 95,68 λp2 = 0,376 ρ2 = 1,000 beff3 = 0,015 m
be5 = 0,006 m
be6 = 0,009 m

Jäykistelevy, jos PL4 (levy on tasaisesti puristettu): => ψ=1 => kσ = 0,43 (Taulukko 4.2)
Hoikkuus Pienennyskerroin ρ 

kσ3 = 0,43 λp3 = 0,651 ρ3 = 1,000 beff4 = be7 = 0,180 m

Huom! Jäykisteelle tulee olla voimassa ehto
1993-1-5 9.2.1(8)

Levymäinen käyttäytyminen
Tapaus 1 (Alin jäykiste nurjahtaa)
Fiktiivisen pilarin puristusjännitys:
OSA bi hi Ai yi Aiyi Aiyi^2 Ii
1 0,922 0,024 0,022 0,012 0,000266 0,000003 0,0000011
2 0,018 0,180 0,003 0,114 0,000369 0,000042 0,000009
� 0,025 0,000635 0,000045 0,000010
Pilarin painopisteen paikka Pilarin neliömomentti uuman suunt. painopisteakselin suhteen

y0 = 0,025 m I  = 0,000039 m4y0 = 0,025 m Isl,1 = 0,000039 m4

Fiktiivisen pilarin tehollinen ala
Aeff = 0,026 m2 βA,c = 1,01

Fiktiivisen pilarin kimmoteorian mukainen kriittinen jännitys ac1 = 4,58 m
σcr,sl = 323,02 MPa (1993-1-5 kaava A.4)

Levyn kriittinen lommahdusjännitys
σcr,p,1 = 623,97 MPa

Tapaus 2 (Ylempi jäykiste nurjahtaa)
Fiktiivisen pilarin puristusjännitys:
OSA bi hi Ai yi Aiyi Aiyi^2 Ii
1 0,576 0,024 0,014 0,012 0,000166 0,000002 0,0000007
2 0,018 0,180 0,003 0,114 0,000369 0,000042 0,000009
� 0,017 0,000535 0,000044 0,000009
Pilarin painopisteen paikka Pilarin neliömomentti uuman suunt. painopisteakselin suhteen

y0 = 0,031 m Isl,2 = 0,000037 m4
Fiktiivisen pilarin tehollinen ala

Aeff = 0,016 m2 βA,c = 0,96

Fiktiivisen pilarin kimmoteorian mukainen kriittinen jännitys ac2 = 5,76 m
σcr,p = 360,46 MPa (1993-1-5 kaava A.4)

Levyn kriittinen lommahdusjännitys
σcr,p,2 = 10191,09 MPa

Tapaus 3 (Yhdistetty jäykiste nurjahtaa)

Yhdistetyn jäykisteen pinta-ala Yhdistetyn jäykisteen hitausmomentti
Asl = 0,042 m2 Isl = 0,000076 m4



Jäykisteisiin vaikuttavat voimat Yhdistetyn jäykisteen sijainniksi valitaan jäykisteisiin vaikuttavien voimien
Fsl,1 = 3,99 MN resultantin vaikutuskohta =>
Fsl,2 = 0,20 MN b1yhd = 1,005 m

b2yhd = 2,833 m
Fiktiivisen pilarin tehollinen ala

Aeff = 0,042 m2 βA,c = 0,99

Fiktiivisen pilarin kimmoteorian mukainen kriittinen jännitys ac3 = 8,80 m
σcr,p = 263,6 MPa (1993-1-5 kaava A.4)

Levyn kriittinen lommahdusjännitys
σcr,p,3 = 532,62 MPa

Valitaan kriittiseksi lommahdusjännitykseksi pienin edellisillä tavoilla määritellyistä jännityksistä
σcr,p = 532,62 MPa Ac = 0,0430 m2 Ac,eff = 0,0418 m2

βA,c = 0,97

Muunnettu hoikkuus Pienennyskerroin ψ4 = σuy/σua = -0,93
λp = 0,85 ρ = 1,00

(1993-1-5 kaava 4.7)
Levyn pilarimainen nurjahdus
Alempi jäykiste on eniten puristettu, joten se on määräävä

Pilarin nurjahdusjännitys levyn kimmoteorian mukainen pilarimaista käyttäytymistä vastaava kriittinen jännitys
σcr,c,sl = 216,13 MPa σcr,c = 417,49 MPa

(1993-1-5 kaava 4.9) (1993-1-5 kohta 4.5.3 Huom) e = max(e1,e2)
Muunnettu hoikkuus e = 0,089

λc = 0,98 αe = 0,69 (1993-1-5 kaava 4.12) Φ = 1,255

Pienennystekijä χc χc = 0,49 (1993-1-1 kohta 6.3.1.2)

Lopullinen pienennystekijä ρρρρc interpoloimalla ξ = 0,276
ρc = 0,73 (1993-1-5 kaava 4.13)

Fiktiivisen pilarin keskimääräinen jännitys (puristetuin pilari määräävä)Fiktiivisen pilarin keskimääräinen jännitys (puristetuin pilari määräävä)
σcom,Ed = 170,43 MPa

Jos ρcfy/γM1 > σcom,Ed niin pilarin tehollista pinta-alaa ei tarvi pienentää edelleen ρcfy/γM1 = 266,60

ρcfy/γM1 > σcom,Ed OK, pilarin tehollista pinta-alaa ei tarvi pienentää edelleen (1993-1-5 kohta A.2.1(4))

Jos ρcfy/γM1 < σcom,Ed niin Ac,eff,loc laskentaan käytettävä yhtälö korvataan yhtälöllä Ac,eff,loc = (ρcfyAsl,1)/(σcom,EdγM1) => 
pienennyskerroin ρc2 = 1,56

Teholliset poikkileikkaussuureet
OSA bi hi Ai zi Aizi Aizi^2 Ii
1 0,700 0,063 0,0441 3,925 0,17307 0,67921 0,00001
2 0,000 0,000 0,0000 3,893 0,00000 0,00000 0,00000
3 0,024 1,858 0,0446 2,964 0,13216 0,39174 0,01283
4 0,018 0,576 0,0101 1,692 0,01715 0,02902 0,00028
5 0,132 0,018 0,0024 1,974 0,00469 0,00926 0,00000
6 0,018 0,895 0,0157 0,957 0,01506 0,01441 0,00105
7 0,132 0,018 0,0024 1,015 0,00241 0,00244 0,00000
8 0,024 0,405 0,0097 0,258 0,00250 0,00065 0,00013
� 0,000 0,000 0,0000 0,055 0,00000 0,00000 0,00000
10 0,900 0,055 0,0495 0,028 0,00136 0,00004 0,00001
� 0,1785 0,34841 1,12677 0,01432

teräspl painopiste alar. z0 = 1,951 m Tehollinen pinta-ala
Aeff = 0,1785 m2

Tehollinen neliömomentti uuden neutraaliakselin suhteen
Ieff = 0,46119 m4



Lommahdustarkastelu Liite 3/2

Lommahduslaskelmat eurokoodin mukaan. Poikkileikkausluokka 1 tai 2 / Raimo Karhumaa
Poikkileikkaus piste 83 x= 230,00 m

γM0 = 1,00
b h n1 (Ec/Es) n2 halk % raud%yl raud%al γM1 = 1,10

Mitat (m): Laatta 4,350 0,250 6 18 0 0,50 0,50 η = 1,2
Laatan kor 1,000 0,030
YL 1 0,700 0,055 Pituusjäykiste teräs fy= 420 uuma
YL2 0,000 0,000 b (m) t (m) 390 ylälaippa
YL3 0,000 0,000 0,180 0,018 390 alalaippa
Uuma 0,016 2,107 345 jäykiste
AL3 0,000 0,000 pystyjäyk. väli m ��= ��235/fy) 0,75 uuma
AL2 0,550 0,030 a = 3,850 0,78 ylälaippa
AL1 0,900 0,063 0,78 alalaippa
hpalk 2,255 Pituusjäykisteitä puristetulla alueella (N=0-2): 0,83 jäykiste

N = 1 kpl
Jännitykset uumassa: (puristus posit.) jäyk. yhteensä Nyht = 1 kpl betoni fck = 35 MPa

σuylä= 309,0 MPa  fcd = 19,83 MPa
σuala= -297,0 MPa Jäykisteiden korkeus palkin alapinnasta

σjäyk.1 = 105,5 MPa hjäyk.1 = 1,498 m raudoitus fsk = 500 MPa
σjäyk.2 = 0,0 MPa hjäyk.2 = 0,000 m γs = 1,15 MPa

uuman puristetun osan korkeus
hwc= 1,074 m

Taivutusmomentti Leikkausvoiman mitoitusarvo
MEd = 60,86 MNm VEd = 0,70 MN

Leikkauslommahduskestävyys Sivusuhde 
Leikkauslommahduskerroin α1 = a/hw = 1,83

kτsl = 6,65 kτ1 = 13,19 Pituusjäykisteen jäyhyysmomentti (summa)
Isl = 0,000029 m4

kτ2 = 12,25 kτ3 = 9,45

Levyille, joissa on yksi tai kaksi pituusjäykistettä Jäykät poikittaiset jäykisteet, ei pituusjäykisteitä. Tai Njäyk>2

kτ = 9,45 (1993-1-5 kaava A.6) kτ = 13,19 (1993-1-5 kaava A.5)

Valitaan kτ = 9,45

Leikkauslommahduskestävyys pitää tarkistaa, jos seuraava ehto toteutuu:
Jäykistetylle uumalle   => Pitää tarkistaa!! (1993-1-5 luku 5.1 (2))

Poikittaisjäykisteet tuilla ja poikittaiset välijäykisteet tai pituusjäykisteet tai molemmat
λw1 = 1,53 (1993-1-5 kaava 5.6) hwi ja kτi tarkoittavat osakenttää, 

Uumille, joissa on pituusjäykisteet muunnetun hoikkuuden arvoksi valitaan vähintään jonka muunnettu hoikkuus on suurin
λw2 = 1,29 (1993-1-5 kaava 5.7) hwi = 1,405 α = a/hwi = 2,74

Muunnettu hoikkuus kτι = 5,87
λw = 1,53

Kerroin χχχχw (jäykkä päätyjäykiste) Uuman osuus leikkauskestävyydestä
χw = 0,61 (1993-1-5 taulukko 5.1) Vbw,Rd = 4,56 MN (1993-1-5 kaava 5.2)

Laippojen osuus leikkauskestävyydestä (Jos halutaan käyttää hyödyksi. Tässä ei ole otettu laippojen osuutta mukaan kestävyyteen)
Poikkileikkauksen plastisuusteorian mukainen taivutuskestävyyden mitoitusarvo, kun vain teholliset laipat otetaan huomioon

Mf,Rd = 65,73 MNm
bf ja tf valitaan sen laipan mukaan, bf = 0,900 m

Vbf,Rd = 0,25 MN (1993-1-5 kaava 5.8) joka antaa pienimmänkestävyyden. tf = 0,093 m
c = 1,589 m

Leikkauskestävyyden mitoitusarvo Mitoitusehto leikkausvoiman suhteen
Vb,Rd = 4,56 MN η3 = 0,152 OK! Kestää

(1993-1-5 kaava 5.1)



Leikkausvoiman ja taivutusmomentin yhteisvaikutus

Jos VEd / Vb,Rd < 0,5 => Leikkausvoiman vaikutus taivutusmomenttikestävyyteen voidaan jättää huomioon ottamatta.
Jos VEd / Vb,Rd > 0,5 => taivutusmomenttikestävyyttä pienennetään käyttämällä leikkauspinta-alalle pienennettyä myötörajaa (1-ρ)fy

VEd / Vb,Rd = 0,15  => momentin ja leikkausvoiman yhteisvaikutusta ei tarvitse tarkastaa

ρ = 0,000 (1994-2 kaava 6.5)

Leikkauspinta-alan (uuman) pienennetty myötöraja

 fyw = 420,00 Mpa

Poikkileikkauksen plastisuusteorian mukainen taivutuskestävyyden mitoitusarvo (uumalla pienennetty myötöraja)
Mpl,Rd = 73,68 MNm

Mitoitusehto taivutuksen suhteen

η1 = 0,83 OK



Liite 3/3

Laipan taipumisesta aiheutuva uuman lommahdus
Poikkileikkaus piste 69 x= 182,00 m raudoitus fsk = 500 MPa

b h
Mitat (m): YL 1 0,700 0,063 teräs fy= 400 uuma

YL2 0,000 0,000 γM0 = 1,00 390 ylälaippa
YL3 0,000 0,000 γM1 = 1,10 390 alalaippa
Uuma 0,024 3,838 γs = 1,15
AL3 0,000 0,000 ��= ��235/fy) 0,77 uuma
AL2 0,000 0,000 0,78 ylälaippa
AL1 0,900 0,055 0,78 alalaippa
hpalk 3,956

b (m) h (m) betoni fck = 35,0 MPa
Laatta 4,350 0,250  fcd = 19,8 MPa
Laatan kor 1,000 0,030

Puristetun laipan nurjahduksen estämiseksi uuman tason suunnassa, uuman hoikkuus valitaan niin, että seuraava ehto täyttyy

(EN 1993-1-5 kaava 8.1)

Uuman pinta-ala Puristetun laipan tehollinen pinta-ala
Aw = 0,092 m2 Afc = 0,050 m2

Tekijä k valitaan seuraavasti
k = 0,30 Kun plastista kiertymistä hyödynnetään (PL1)

k = 0,40 Kun plastisuusteorian mukaista momenttikestävyyttä hyödynnetään (PL2)

k = 0,55 Kun kimmoteorian mukaista taivutuskestävyyttä hyödynnetään (PL 3 ja 4)

Kokeillaan täyttyykö ehto

hw / tw = 159,92 k(E/fyf)*�(Aw/Afc) = 403,99

hw / tw <= k(E/fyf)*�(Aw/Afc) => OK! ehto täyttyy, joten puristettu laippa ei pääse nurjahtamaan uuman suunnassa

Uuman hengittämisen rajoittaminen

Uuman hengittämisen voi jättää tiesilloilla huomioimatta, jos seuraava ehto täyttyy
b / t < 30 + 4L < 300 L = 100,00 jänneväli, vähintään 20m

b/t = 159,92 30+4L = 300,00

b/t < 30 + 4L => OK! Ehto täyttyy, joten uuman hengittämisen voi jättää huomioimatta
(EN 1993-2 kaava 7.5)



Laipan taipumisesta aiheutuva uuman lommahdus
Poikkileikkaus piste 83 x= 230,00 m raudoitus fsk = 500 MPa

b h
Mitat (m): YL 1 0,700 0,055 teräs fy= 420 uuma

YL2 0,000 0,000 γM0 = 1,00 390 ylälaippa
YL3 0,000 0,000 γM1 = 1,10 390 alalaippa
Uuma 0,016 2,107 γs = 1,15
AL3 0,000 0,000 ��= ��235/fy) 0,75 uuma
AL2 0,550 0,030 0,78 ylälaippa
AL1 0,900 0,063 0,78 alalaippa
hpalk 2,255

b (m) h (m) betoni fck = 35,0 MPa
Laatta 4,350 0,250  fcd = 19,8 MPa
Laatan kor 1,000 0,030

Puristetun laipan nurjahduksen estämiseksi uuman tason suunnassa, uuman hoikkuus valitaan niin, että seuraava ehto täyttyy

(EN 1993-1-5 kaava 8.1)

Uuman pinta-ala Puristetun laipan tehollinen pinta-ala
Aw = 0,034 m2 Afc = 0,039 m2

Tekijä k valitaan seuraavasti
k = 0,30 Kun plastista kiertymistä hyödynnetään (PL1)

k = 0,40 Kun plastisuusteorian mukaista momenttikestävyyttä hyödynnetään (PL2)

k = 0,55 Kun kimmoteorian mukaista taivutuskestävyyttä hyödynnetään (PL 3 ja 4)

Kokeillaan täyttyykö ehto

hw / tw = 131,69 k(E/fyf)*�(Aw/Afc) = 151,16

hw / tw <= k(E/fyf)*�(Aw/Afc) => OK! ehto täyttyy, joten puristettu laippa ei pääse nurjahtamaan uuman suunnassa

Uuman hengittämisen rajoittaminen

Uuman hengittämisen voi jättää tiesilloilla huomioimatta, jos seuraava ehto täyttyy
b / t < 30 + 4L < 300 L = 100,00 jänneväli, vähintään 20m

b/t = 131,69 30+4L = 300,00

b/t < 30 + 4L => OK! Ehto täyttyy, joten uuman hengittämisen voi jättää huomioimatta
(EN 1993-2 kaava 7.5)



Rakenneteräksen väsytystarkastelu Liite 4

Lövön silta/ Väsytyslaskenta

Rakenneteräs/ vauriokerroin ����

�=�1x�2x�3x�4 < λmax ,kun L< 80 m

Vauriokerroin ����1 ottaa huomioon sillan pituuden

Jännemitat
L1 = 40 m

Momenteille L2 = 62 m
sijainti Li ����1 EN 1993-2 Fig 9.5, 9.7 L3 = 78 m
T1-2 L = 40 m 2,25 (2.55-0.7x(Li -10)/70) L4 = 100 m
Tuki T2 L = 51 m 1,91 (1.70+0.5x(Li -30)/50),L>30
T2-3 L = 62 m 2,03
Tuki T3 L = 70 m 2,10
T3-4 L = 78 m 1,87
Tuki T4 L = 89 m 2,20
T4-5 L = 100 m 1,85

Leikkaukselle
sijainti Li ����1 EN 1993-2 Fig 9.5, 9.7
T1-2 L = 16 m 2,49 (2.55-0.7x(Li -10)/70)
Tuki T2 L = 62 m 2,02 (1.70+0.5x(Li -30)/50),L>30
T2-3 L = 24,8 m 2,40
Tuki T3 L = 78 m 2,18
T3-4 L = 31,2 m 2,34
Tuki T4 L = 100 m 2,20
T4-5 L = 40 m 2,25

Vauriokerroin ����2 on kerroin, joka ottaa huomioon liikenteen määrän

�2 = Qm1/Qo(Nobs/No)
1/5

Qm1 = hitaan liikenteen kaistalla olevien kuorma-autojen bruttopainojen keskiarvo
Qo = FLM3 ajoneuvon paino
Nobs = raskaiden ajoneuvojen lkm vuodessa/suunta  taulukosta  NA-EN 1991-2, taul. 4.5(FI)

=> käytetään liikenteen luokaa 4  ,  Lövön sillalla raskaita ajoneuvoja 20 kpl/vrk.=> käytetään liikenteen luokaa 4  ,  Lövön sillalla raskaita ajoneuvoja 20 kpl/vrk.
- Dragsfjärdin-Käsnäsin maantie on toiminnalliselta luokaltaan yhdystie
- Raskaan liikenteen osuus on noin 5%

Qm1 = 407 kN Q0 = 480 kN N0 = 500000
(Keskipitkä liikenne)

raskaiden Keskipitkä liikenne

ajon.lkm/a  �2 

1 2000000 1,119
2 500000 0,848
3 125000 0,643
4 50000 0,535 (Lövön silta)

 => λ2 = 0,535 Taulukon mukaan keskipitkälle liikenteelle, 50000 raskasta ajoneuvoa/vuosi

Vauriokerroin ����3 huomioi sillan suunnitellun käyttöiän

�3 = (tLd/100)1/5 tLd = 100 => λ3 = 1,00
kun sillan käyttöikä 100 vuotta

Vauriokerroin ����4 huomioi sillan muilla kaistoilla olevan kuormituksen

�4 = (1+N2/N1(n2Qm2/n1Qm1)
5)1/5 ,n = 1/2-e/b ,e= FLM3 kuorman epäkeskisyys sillan kannen keskilinjasta

e1 = 1,75 e2 = -1,75 b = 4,35 pääkannattajien väli

n1 = 0,902 n2 = 0,098 Qm1=Qm2 (Samantyyppiset ajoneuvot)
N1=N2 (Raskaita ajoneuvoja yhtäpaljon molemmilla kaistoilla)

=> λ4 = 1,00
(NA EN 1993-2 kohta 9.5.2(6) "λ4 voidaan käyttää arvoa 1,0, ellei hankekohtaisesti toisin määrätä")

Liikenteen 
luokka



Vauriokerroin ������������������������
Momenteille �2 = 0.535 �2 = 0,643 �2 = 0,848 �2 = 1,119

sijainti vaikutusalue �� �� �� ��  �max

T1-2 x = 0….34 m 1,20 1,45 1,91 2,52 2,00
Tuki T2 x = 34…49.3 m 1,02 1,23 1,62 2,14 2,18
T2-3 x = 49.3…92.7 m 1,09 1,30 1,72 2,27 2,00
Tuki T3 x = 92.7… 113.7 m 1,12 1,35 1,78 2,35 2,52
T3-4 x = 113.7…168.3 m 1,00 1,20 1,59 2,09 2,00
Tuki T4 x = 168.3… 195 m 1,18 1,41 1,87 2,46 2,70
T4-5 x = 195…265 m 0,99 1,19 1,57 2,07 2,00

Leikkaukselle �2 = 0.535 �2 = 0,643 �2 = 0,848 �2 = 1,119

sijainti vaikutusalue �� �� �� �� Leikkaukselle ei ole
T1-2 x = 0….34 m 1,33 1,60 2,11 2,79 määritelty λ2 

Tuki T2 x = 34…49.3 m 1,08 1,30 1,71 2,26 maksimiarvoa
T2-3 x = 49.3…92.7 m 1,28 1,54 2,04 2,69
Tuki T3 x = 92.7… 113.7 m 1,17 1,40 1,85 2,44
T3-4 x = 113.7…168.3 m 1,25 1,50 1,98 2,62
Tuki T4 x = 168.3… 195 m 1,18 1,41 1,87 2,46
T4-5 x = 195…265 m 1,20 1,45 1,91 2,52

Muut väsytysmitoituksessa käytetyt kertoimet
Sysäyskerroin

Sysäyskertoimena väsytyslaskennassa käytetään maantiesilloilla  �2 = 1.0,

koska kuormat sisältävät jo valmiiksi sysäyksen vaikutuksen.
=> Φ2 = 1,0

Levyn paksuuden vaikutus väsymislujuuteen (Käytetään joissain väsytysluokissa)

ks = (25/t)1/5 t > 25 mm

t = tarkasteltavan levyn paksuus

t ks

30 0,964
35 0,93535 0,935
40 0,910
50 0,871
55 0,854
60 0,839

Aineosavarmuusluvut ����Mf: EN 1993-1-9 Table 3.1

Luotettavuustarkastelu Vaurion seuraukset
Pienet Suuret Huom!

Vaurionsietoperiaate 1,00 1,15
Varman kestämisen periaate 1,15 1,35

Väsymiskestävyyden määrittämisessä käytetään osavarmuuslukua �Ff, joka on

väsytyskuormien osavarmuusluku, suositusarvo on 1,0
γFf = 1,00

Väsytystarkastelu

�Ff x ��E,2 < ��c/�Mf

��E,2 = �����p

1) Ylälaippaan hitsatut vaarnat, väsytysluokka 80, laippaan syntyvä särö, tukialueet  (suluissa �2  vastaavat 

Tuki T2 jännitykset raskaiden ajoneuvojen suuremmilla määrillä)
∆σp = 33 MPa

�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 33,7 MPa (41, 53, 71) halkeillut pl

��c/�Mf = 59,3 MPa ��Ff x ��E,2) / (��c ��γ����� 0,57 OK



Tuki T3
∆σp = 30,4 MPa

�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 34,2 MPa (41, 54, 71) halkeillut pl

��c/�Mf = 59,3 MPa ��Ff x ��E,2) / (��c ��γ����� 0,58 OK

Tuki T4
∆σp = 24 MPa

�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 28,2 MPa (34, 45, 59) halkeillut pl

��c/�Mf = 59,3 MPa ��Ff x ��E,2) / (��c ��γ����� 0,48 OK

2) Alalaippaan hitsattu pystyjäykiste , väsytysluokka 80 

Aukko T1-2
∆σp = 34 MPa

�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 40,9 MPa (49, 65, 86)

��c/�Mf = 59,3 MPa ��Ff x ��E,2) / (��c ��γ����� 0,69 OK

Aukko T2-3
∆σp = 37 MPa

�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 40,2 MPa (48, 64, 84)

��c/�Mf = 59,3 MPa ��Ff x ��E,2) / (��c ��γ����� 0,68 OK

Aukko T3-4
∆σp = 39 MPa

� x ��  = γ �� �� = 39,0 MPa (47, 62, 82)�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 39,0 MPa (47, 62, 82)

��c/�Mf = 59,3 MPa ��Ff x ��E,2) / (��c ��γ����� 0,66 OK

Aukko T4-5
∆σp = 29 MPa

�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 28,7 MPa (35, 46, 60)

��c/�Mf = 59,3 MPa (�Ff x ��E,2) / (��c ��γ����� 0,48 OK

3) Muutos alalaipan paksuudessa, väsytysluokka 90

Aukko T1-2, x =14 m, h = 30 => 40mm t = 30 mm

∆σp = 33 MPa ks = 0,96

�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 39,7 MPa (48, 63, 83)

���c/�Mf) ks = 64,3 MPa (�Ff x ��E,2) / ((��c ��γ��������� 0,62 OK



Aukko T2-3, x =67 m, h = 35 => 45mm t = 35 mm

∆σp = 35 MPa ks = 0,93

�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 38,0 MPa (46, 60, 80)

���c/�Mf) ks = 62,3 MPa (�Ff x ��E,2) / ((��c ��γ��������� 0,61 OK

Aukko T3-4, x = 126m, h = 40 => 50mm t = 40 mm

∆σp = 36 MPa ks = 0,91

�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 36,0 MPa (43, 57, 75)

���c/�Mf) ks = 60,7 MPa (�Ff x ��E,2) / ((��c ��γ��������� 0,59 OK

Aukko T4-5, x = 214m, h = 45 => 63mm t = 45 mm

∆σp = 26 MPa ks = 0,89

�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 25,7 MPa (31, 41, 54)

���c/�Mf) ks = 59,3 MPa (�Ff x ��E,2) / ((��c ��γ��������� 0,43 OK

4) Muutos ylälaipan paksuudessa, väsytysluokka 90

Tuki T2, x =35 m, h = 30 => 63mm t = 30 mm

∆σp = 19 MPa ks = 0,96 halkeillut pl

�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 19,4 MPa (23, 31, 41)

���c/�Mf) ks = 64,3 MPa (�Ff x ��E,2) / ((��c ��γ��������� 0,30 OK

Tuki T3, x =96 m, h = 30 => 63mm t = 30 mm

∆σp = 13 MPa ks = 0,96 halkeillut pl

�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 14,6 MPa (18, 23, 31)

���c/�Mf) ks = 64,3 MPa (�Ff x ��E,2) / ((��c ��γ��������� 0,23 OK

Tuki T4, x =173 m, h = 50 => 63mm t = 50 mm

∆σp = 14 MPa ks = 0,87 halkeillut pl

�Ff x ��E,2 = γFf�� 16,5 MPa (20, 26, 35)

���c/�Mf) ks = 58,0 MPa (�Ff x ��E,2) / ((��c ��γ��������� 0,28 OK

4) Lisälevyn päättäminen, väsytysluokka 56

Aukko T4-5, x = 217m, alalaippa

∆σp = 25 MPa  

�Ff x ��E,2 = γFf�����p = 24,7 MPa (30, 39, 52)

��c/�Mf = 41,5 MPa (�Ff x ��E,2) / (��c ��γ����� 0,60 OK



Vaarnojen väsytystarkastelu Liite 5

Vaarnojen väsytysmitoitus

Ekvivalentin vauriokertoimen määritys vaarnojen mitoituksessa

�v=�v,1x�v,2x�v,3x�v,4, kun L< 80 m

Vauriokerroin �v,1 on liikenteen aiheuttama vauriokerroin

 �v,1 = 1,55   kun L < 100 m

Vauriokerroin �v,2 on kerroin, joka ottaa huomioon liikenteen määrän

�v,2 = Qm1/Qo(Nobs/No)
1/8

Qm1 = hitaan liikenteen kaistalla olevien kuorma-autojen bruttopainojen keskiarvo = (summa nixQi8/summa ni)
1/8

Qo = FLM3 ajoneuvon paino
Nobs = raskaiden ajoneuvojen lkm vuodessa/suunta  taulukosta  NA-EN 1991-2, taul. 4.5(FI)

=> käytetään liikenteen luokaa 4  ,  Lövön sillalla raskaita ajoneuvoja 20 kpl/vrk.
- Dragsfjärdin-Käsnäsin maantie on toiminnalliselta luokaltaan yhdystie
- Raskaan liikenteen osuus on noin 5%

Qm1 = 430 kN Q0 = 480 kN N0 = 500000
(Keskipitkä liikenne)

λv,2 

raskaiden Keskipitkä liikenne
ajon.lkm/a  �v,2 

1 2000000 1,066
2 500000 0,896
3 125000 0,753
4 50000 0,672 (Lövön silta)

 => λv,2 = 0,672 Taulukon mukaan keskipitkälle liikenteelle, 50000 raskasta ajoneuvoa/vuosi

Vauriokerroin �v,3 huomioi sillan suunnitellun käyttöiän

�v,3 = (tLd/100)1/8 tLd = 100 => λv,3 = 1,00
kun sillan käyttöikä 100 vuotta

Vauriokerroin �v,4 huomioi sillan muilla kaistoilla olevan kuormituksen

Liikenteen 
luokka

�v,4 = (1+N2/N1(n2Qm2/n1Qm1)
8)1/8

λv,4 = 1,0 (NA EN 1993-2 mukaan voidaan käyttää arvoa 1,0)

=> Ekvivalentti vauriokerroin

�v=�v,1x�v,2x�v,3x�v,4  = 1,04 ylärajaa ei ole määritetty

Väsytysmitoitus vaarnan leikkaukselle;  kuormitus FLM3

�Ff x ��E,2 < ��c/�Mf,s �Ff = 1,00

��E,2 = �v��p �Mf,s = 1,25 (Kansallinen parametri)

����= �VL,FLM3 / ((�d2/4) x (Ni/Ii)) ��c = 90 MPa, Vaarnan leikkauskestävyyden väsytysluokka

Ni = vaarnojen lkm matkalla Ii d = 0,022 m, vaarnan halkaisija

�VL,FLM3 = FLM3 aiheuttama työntövoiman vaihtelu

Ylälaippa puristettu
T1-2 �VL,FLM3 = 0,134 MN

�Ff x �v x ( �VL,FLM3 /((�d2/4)x(Ni/Ii))) < ��c/�Mf,s

=> Ni/Ii > 5,1 (Vaarnojen määrä väsytyskuormalle/m)

T2-3 �VL,FLM3 = 0,115 MN

�Ff x �v x ( �VL,FLM3 /((�d2/4)x(Ni/Ii))) < ��c/�Mf,s

=> Ni/Ii > 4,4 (Vaarnojen määrä väsytyskuormalle/m)



T3-4 �VL,FLM3 = 0,117 MN

�Ff x �v x ( �VL,FLM3 /((�d2/4)x(Ni/Ii))) < ��c/�Mf,s

=> Ni/Ii > 4,5 (Vaarnojen määrä väsytyskuormalle/m)

T4-5 �VL,FLM3 = 0,092 MN

�Ff x �v x ( �VL,FLM3 /((�d2/4)x(Ni/Ii))) < ��c/�Mf,s

=> Ni/Ii > 3,5 (Vaarnojen määrä väsytyskuormalle/m)

Ylälaippa vedetty

Tuki T2
Ehto 1 ��Ff x ��E,2) / (��c ��γ����� 0,57 < 1 OK (Laskettu aiemmin rakenneteräksen väsytystarkastelun yhteydessä)

�VL,FLM3 = 0,146 MN

Ehto 2 �Ff x �v x ( �VL,FLM3 /((�d2/4)x(Ni/Ii))) < ��c/�Mf,s

=> Ni/Ii > 5,6 (Vaarnojen määrä väsytyskuormalle/m)

Yhteisvaikutusehto
�γFf x ∆σE,2) / (∆σc ��γ����+ γ���x�λ	 x ( ∆V
��
���/((π

�
��)x(N����))) / (∆τ��γMf,s) < 1,3

=> Ni/Ii > 7,6 (Vaarnojen määrä väsytyskuormalle/m)

Määräävä
=> Ni/Ii > 7,6 (Vaarnojen määrä väsytyskuormalle/m)

Tuki T3
Ehto 1 ��Ff x ��E,2) / (��c ��γ����� 0,58 < 1 OK (Laskettu aiemmin rakenneteräksen väsytystarkastelun yhteydessä)

�VL,FLM3 = 0,131 MN

� � � � 2 �� �Ehto 2 �Ff x �v x ( �VL,FLM3 /((�d2/4)x(Ni/Ii))) < ��c/�Mf,s

=> Ni/Ii > 5,0 (Vaarnojen määrä väsytyskuormalle/m)

Yhteisvaikutusehto
�γFf x ∆σE,2) / (∆σc ��γ����+ γ���x�λ	 x ( ∆V
��
���/((π

�
��)x(N����))) / (∆τ��γMf,s) < 1,3

=> Ni/Ii > 6,9 (Vaarnojen määrä väsytyskuormalle/m)

Määräävä
=> Ni/Ii > 6,9 (Vaarnojen määrä väsytyskuormalle/m)

Tuki T4
Ehto 1 ��Ff x ��E,2) / (��c ��γ����� 0,48 < 1 OK (Laskettu aiemmin rakenneteräksen väsytystarkastelun yhteydessä)

�VL,FLM3 = 0,086 MN

Ehto 2 �Ff x �v x ( �VL,FLM3 /((�d2/4)x(Ni/Ii))) < ��c/�Mf,s

=> Ni/Ii > 3,3 (Vaarnojen määrä väsytyskuormalle/m)

Yhteisvaikutusehto
�γFf x ∆σE,2) / (∆σc ��γ����+ γ���x�λ	 x ( ∆V
��
���/((π

�
��)x(N����))) / (∆τ��γMf,s) < 1,3

=> Ni/Ii > 4,0 (Vaarnojen määrä väsytyskuormalle/m)

Määräävä
=> Ni/Ii > 4,0 (Vaarnojen määrä väsytyskuormalle/m)



Liikenneluokka 
3                      

λv,2 = 0,753

Liikenneluokka 
2                    

λv,2 = 0,896

Liikenneluokka 
1                    

λv,2 = 1,066

Piste x
��Ff x ��E,2) 

(��c ��γ���
∆VL,FLM3 

Määräävä 
vaarna/m

Määräävä 
vaarna/m

Määräävä 
vaarna/m

Määräävä 
vaarna/m

2,0 0,134 Ni/Ii > 5,1 6 6 7 9
6,5 0,111 Ni/Ii > 4,2 5 5 6 7
15,5 0,095 Ni/Ii > 3,6 4 5 5 6
20,0 0,085 Ni/Ii > 3,2 4 4 5 6
24,5 0,095 Ni/Ii > 3,6 4 5 5 6
30,0 0,57 0,123 Ni/Ii > 4,7 6,4 7 9 16 25
35,0 0,32 0,128 Ni/Ii > 4,9 5,0 5 6 9 13
38,0 0,24 0,126 Ni/Ii > 4,8 4,5 5 6 7 10
42,0 0,19 0,138 Ni/Ii > 5,3 4,7 6 6 8 10
45,0 0,22 0,146 Ni/Ii > 5,6 5,1 6 7 8 11
49,3 0,29 0,130 Ni/Ii > 4,9 4,9 5 6 8 12
53,0 0,115 Ni/Ii > 4,4 5 5 6 7
63,8 0,094 Ni/Ii > 3,6 4 5 5 6
71,0 0,080 Ni/Ii > 3,0 4 4 5 5
78,3 0,079 Ni/Ii > 3,0 4 4 5 5
85,5 0,089 Ni/Ii > 3,4 4 4 5 6
90,0 0,54 0,101 Ni/Ii > 3,8 5,1 6 7 12 21
92,8 0,38 0,113 Ni/Ii > 4,3 4,7 5 6 9 14
96,0 0,24 0,108 Ni/Ii > 4,1 3,9 5 5 6 9
100,0 0,26 0,116 Ni/Ii > 4,4 4,2 5 5 7 10
104,0 0,22 0,127 Ni/Ii > 4,8 4,5 5 6 7 10
108,0 0,28 0,131 Ni/Ii > 5,0 4,9 5 6 8 12
114,0 0,58 0,117 Ni/Ii > 4,5 6,2 7 9 16 24
122,5 0,098 Ni/Ii > 3,7 4 5 5 6
126,0 0,092 Ni/Ii > 3,5 4 4 5 6
131,8 0,078 Ni/Ii > 3,0 3 4 4 5
141,0 0,076 Ni/Ii > 2,9 3 4 4 5
150,3 0,074 Ni/Ii > 2,8 3 4 4 5
164,0 0,47 0,073 Ni/Ii > 2,8 3,3 4 5 7 14
168,0 0,38 0,074 Ni/Ii > 2,8 3,1 4 4 6 9
173,0 0,28 0,074 Ni/Ii > 2,8 2,8 3 4 5 7
178,0 0,24 0,069 Ni/Ii > 2,6 2,5 3 3 4 6
182,0 0,22 0,072 Ni/Ii > 2,7 2,5 3 4 4 6
187,0 0,20 0,080 Ni/Ii > 3,0 2,8 4 4 5 6

Ni/Ii >
Ni/Ii >
Ni/Ii >

Ni/Ii >
Ni/Ii >

Ni/Ii >
Ni/Ii >
Ni/Ii >

Ni/Ii >
Ni/Ii >
Ni/Ii >
Ni/Ii >
Ni/Ii >

Vaarnojen määrä 
vaarnan leikkaukselle

Vaarnojen määrä väsytyksen 
yhteivaikutukselle

Liikenneluokka 4 λv,2 = 0,672 (Lövön silta)

Ni/Ii >
Ni/Ii >
Ni/Ii >
Ni/Ii >
Ni/Ii >
Ni/Ii >

187,0 0,20 0,080 Ni/Ii > 3,0 2,8 4 4 5 6
194,0 0,34 0,086 Ni/Ii > 3,3 3,4 4 5 6 9
200,0 0,48 0,088 Ni/Ii > 3,3 4,1 5 6 9 18
206,0 0,085 Ni/Ii > 3,2 4 4 5 6
218,0 0,092 Ni/Ii > 3,5 4 4 5 6
230,0 0,074 Ni/Ii > 2,8 3 4 4 5

Ni/Ii >
Ni/Ii >
Ni/Ii >
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