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Merkinnät ja lyhenteet 

Merkinnät: 
 
A  Poikkileikkauksen ulkopintojen rajaama pinta-ala   

Ac  Betonipoikkileikkauksen pinta-ala  

Ace  Poikkileikkauksen vetovyöhykkeen pinta-ala  

Ac,eff Teräksiä ympäröivän betonipeitteen tehollinen pinta-ala  

A’p Jänteiden pinta-ala alueella Ac,eff   

Ap Jänteiden pinta-ala  

Aef  Pitkittäisen vääntöraudoituksen rajoittama poikkileikkausala 

Ak  Seinämien sisäpuolelle jäävä pinta-ala 

As  Raudoituksen poikkileikkausala 

Ast Vääntöhaan yhden leikkeen pinta-ala 

Asl Pitkittäisen vääntöraudoituksen poikkileikkausala 

Asv  Leikkausraudoituksen poikkileikkausala 

Asw Leikkausraudoituksen poikkileikkausala 

As,ap Teräsmäärä rakenteen alapinnassa 

As,min Vähimmäisteräsmäärä 

As,yp Teräsmäärä rakenteen yläpinnassa 

CRd,c Kansallisesti valittava parametri 

E Kuormien vaikutus 

Ed Kuormien vaikutuksen mitoitusarvo 

Fc Betoniin aiheutuvan puristusvoiman resultantti 

Fs Teräksen vetovoiman resultantti 

G Pysyvä kuorma 

K Betonin nimellislujuus 

L Jännemitta 

Mrep Halkeamiskestävyys 

Mu Poikkileikkauksen taivutuskapasiteetti 

Mu,max Poikkileikkauksen taivutuskapasiteetin yläraja  

M0 Nollavenymämomentti  



NEd Normaalivoiman mitoitusarvo 

P Jännevoima 

Pd Poikkileikkauksessa sijaitseva puristava voima, joka sisältää mahdollisen 

jännevoiman 

Q Muuttuva kuorma 

Qfat Väsytyskuorma  

Qik Tiesillan akselikuorma kuormakaistalla i 

Qk,i Muuttuvan kuorman i ominaisarvo 

Vc Leikkausraudoitetun poikkileikkauksen betonin leikkauskapasiteetti 

VEd Leikkausvoiman mitoitusarvo 

VRd,c Leikkausraudoittamattoman poikkileikkauksen leikkauskapasiteetti 

VRd,s Leikkausraudoitetun poikkileikkauksen leikkauskapasiteetti 

VRd,max Leikkauskapasiteetin yläraja 

Vc  Betonin leikkauskapasiteetti 

Vhaka  Hakojen yhteenlaskettu tilavuus pituusyksikköä kohti 

Vpit  Pituussuuntaisten terästen yhteenlaskettu tilavuus pituusyksikköä kohti 

Vs  Leikkausraudoitetun poikkileikkauksen terästen leikkauskapasiteetti 

Vu Poikkileikkauksen leikkauskapasiteetti 

Vu,max Leikkauskapasiteetin yläraja 

Tc  Betonin vääntökapasiteetti 

Ted Vääntömomentin mitoitusarvo 

TRd,max Vääntökapasiteetin yläraja 

Ts  Vääntöraudoituksen vääntökapasiteetti 

Tu,max Vääntökapasiteetin yläraja 

Wte  Poikkileikkauksen kimmoinen vääntövastus 

Wtr  Vääntöhalkeilleen kotelopoikkileikkauksen vääntövastus 

 

a Kerroin 

b Laatan todellinen leveys  

bef Laatan toimiva leveys  

bw Poikkileikkauksen uuman leveys, veto- ja puristuspaarteiden välinen 

pienin leveys  

c Raudoitusta suojaavan betonipeitteen paksuus 

cmin Vaadittu betonipeitteen paksuus 



d Poikkileikkauksen tehollinen korkeus 

fcd Betonin puristuslujuuden laskenta-arvo 

fck Betonin puristuslujuuden ominaisarvo 

fctd Betonin vetolujuuden laskenta-arvo  

fctk Betonin vetolujuuden ominaisarvo  

fpk Jänneteräksen vetolujuuden ominaisarvo 

fyd Betoniteräksen myötölujuuden mitoitusarvo 

fyk Betoniteräksen ominaislujuus 

fyld Poikittaisen raudoituksen terästen laskentalujuus 

fytd Pitkittäisen raudoituksen terästen laskentalujuus 

fctm Betonin keskimääräinen vetolujuus 

fctx Betonin vetolujuus 

fywd Leikkausraudoituksen myötölujuuden mitoitusarvo 

ec Betonin puristusresultantin etäisyys poikkileikkauksen painopisteeseen 

ep Jänteiden etäisyys poikkileikkauksen painopisteeseen 

epp Poikkileikkauksen yläreunan etäisyys painopisteeseen  

es Raudoituksen etäisyys poikkileikkauksen painopisteeseen   

h Palkin korkeus 

hef 30 % pinta-alan Aef sisään piirretyn suurimman ympyrän säteestä  

k Kerroin 

kw Kerroin  

l0 Momentin nollapisteiden väli 

qd Tiesillan mitoituskuorma 

qik Tiesillan tasan jakautunut kuorma kuormakaistalla i 

qki Tiesillan muuttuva kuorma 

qrk Tiesillan tasan jakautunut kuorma kuormakaistojen ulkopuolella 

s Hakaväli 

sR,max Halkeamaväli 

tef Seinämän tehollinen paksuus 

u Poikkileikkauksen ulkopinnan piiri 

uef  Pitkittäisten vääntöraudoitusten painopisteiden kautta piirretty piiri 

uk Alan Ak piiri 

wk Halkeamaleveys 

x Neutraaliakselin etäisyys puristetusta reunasta 



z Rakenteen sisäinen momenttivarsi 

 

α Leikkausraudoituksen kulma vaakatasoon nähden 

αe  Betonin ja teräksen kimmokertoimien suhde 

αcw  Kerroin, jonka avulla otetaan huomioon poikkileikkauksen puristus-

jännitystilan vaikutus 

β Kerroin 

∆Fp Jänneteräksen lisävenymästä aiheutuva vetovoiman resultantti 

∆TM,heat Lämpötilaero ylä- ja alapinnan välillä 

∆εp Jänneteräksen lisävenymä 

γGj Pysyvän kuorman j osavarmuuskerroin 

γgi  Pysyvän kuorman i osavarmuuskerroin 

γki Muuttuvan kuorman i osavarmuuskerroin 

γp  Jännevoiman osavarmuuskerroin 

γQ,i  Muuttuvan kuorman i osavarmuuskerroin 

εcu Betonin murtopuristuma 

εdoo Jänneteräksen alkuvenymä tarkasteluajankohtana 

εs Teräksen venymä  

εsm Vetoraudoituksen keskimääräinen venymä  

εcm Halkeamien välille betoniin syntyvä keskimääräinen venymä 

η Betonin tehollisen puristuslujuuden määräävä kerroin 

λ Jännityssuorakaiteen tehollisen korkeuden määräävä kerroin   

ν Leikkaushalkeilleen betonin lujuuden pienennyskerroin   

ξ Epäedullisten pysyvien kuormien pienennyskerroin, tartuntalujuuksien 

suhde   

ρl Pääraudoituksen raudoitussuhde 

ρp,eff Terästen suhteellinen pinta-ala 

ρr Terästen suhteellinen pinta-ala 

θ Puristussauvojen kaltevuuskulman arvo 

θmin Pienin mahdollinen puristussauvojen kaltevuuskulman arvo 

σcp  Βetonin puristusjännitys 

σs  Βetoniteräksen vetojännitys 



σsr  Βetoniteräksen vetojännitys halkeaman avautumishetkellä haljenneessa 

tilassa 

τ Vääntömomentin aiheuttama leikkausjännitys 

φ Βetoniteräksen tai jänteen halkaisija 

ψi Yhdistelykerroin   

 
Lyhenteet: 
EN Eurokoodi-standardi 

TIEH Tiehallinto 

NDP Kansallisesti valittavat  parametrit (Nationally Determined Parameters) 

NA Kansallinen liite (National Annex) 

RakMK Suomen rakennusmääräyskokoelma 

LM1 Standardin EN1991-2 liikennekuormakaavio 1 

LM2  Standardin EN1991-2 liikennekuormakaavio 2 

LM3  Standardin EN1991-2 liikennekuormakaavio 3 

FLM3  Standardin EN1991-2 väsytyskuormakaavio 3 

Lk I   Tiehallinnon siltojen kuormat - ohjeen kuormakaavio 1 

Lk II   Tiehallinnon siltojen kuormat - ohjeen kuormakaavio 2 

Ek 1  Tiehallinnon siltojen kuormat - ohjeen raskaan erikoiskuorman 1 kaavio  

Ek 2  Tiehallinnon siltojen kuormat - ohjeen raskaan erikoiskuorman 2 kaavio 

TS Kuormakaavion LM1 telikuorma 

UDL Kuormakaavion LM1 tasan jakautunut kuorma 
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1. JOHDANTO 

1.1. LÄHTÖKOHDAT 

Eurokoodin rakennuksia koskevien sääntöjen kansallisten liitteiden laatimisen 

koordinointi Suomessa on Ympäristöministeriön vastuulla ja siltoja koskevien 

kansallisten liitteiden laatimisen koordinointi on puolestaan Liikenne- ja 

viestintäministeriön vastuulla. Siltojen kansallisten liitteiden laatimisesta vastaa 

Tiehallinto. [22] 

 

Eurokoodin ensimmäinen paketti otettiin Suomessa käyttöön 1.11.2007. Se pitää 

sisällään tärkeimmät talonrakennuksessa käytettävät eurokoodin osat sekä niiden 

kansalliset liitteet. Mitoituskäytännöille annettiin reilun kahden vuoden siirtymäaika, 

joka päättyy 1.4.2010. Tämän jälkeen eurokoodin kanssa ristiriitaisia suunnitteluohjeita 

ei voi enää käyttää. [11] 

 

Tätä johdantoa kirjoittaessani ei eurokoodin siltoja koskevia standardeja eikä niiden 

kansallisia liitteitä ole vielä otettu käyttöön Suomessa. Ne otetaan käyttöön viimeistään 

1.4.2010, jolloin siirtymäaika päättyy.  

 

Kansalliset liitteet sisältävät tietoa parametreista, jotka on jätetty eurokoodissa 

kansallisesti valittavaksi. Näitä ovat muun muassa eräät laskennassa käytettävät 

menetelmät sekä laskentakaavoissa käytettävät lukuarvot. Eurokoodi antaa niille 

suositusarvot tai menetelmät, joista voidaan poiketa kansallisissa liitteissä vain 

perustellusta syystä.  

 

1.2. TAVOITTEET JA RAJAUKSET 

Tutkimuksen tavoitteena on saada varmuus siltojen kansallisissa liitteissä vielä avoinna 

oleviin asioihin sekä selvittää miten eurokoodin laskentamenetelmät tulevat 

vaikuttamaan siltojen kantavuuksiin nykyisiin määräyksiin nähden. 
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Betonisiltoja koskevan eurokoodin EN 1992-2 avoimia asioita ovat muun muassa 

halkeamaleveyden laskenta, siltojen sallitut taipumat, pystysuorien liikennekuormien 

sovitus- ja yhdistelykertoimien arvot, sekä betonisiltojen väsyminen.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää eurokoodin vaikutuksia betonisten 

laattapalkkisiltojen mitoitukseen nykykäytäntöön verrattuna. Mitoituskäytännöt ja 

niiden erot on kerrottu omissa kappaleissaan. Tällä hetkellä betonirakenteiset tiesillat 

mitoitetaan Suomessa Tiehallinnon julkaisun betonirakenneohjeet 2006 [4] mukaisesti. 

Uudesta ohjeesta ei kuitenkaan ole kovinkaan paljon kokemusperäistä tietoa, joten tässä 

diplomityössä eurokoodin vertailukohteeksi on valittu Tiehallinnon betonirakenneohjeet 

[3], joka on julkaisun betonirakenneohjeet 2006 vanhempi versio. Tästä eteenpäin 

viitattauksella betonirakenneohjeisiin tarkoitetaan Tiehallinnon betonirakenneohjeen [3] 

vuonna 2000 julkaistua versiota, joka täydentää julkaisua betoninormit by15 [1] tai 

betonirakenneohjeiseen liittyvää Tiehallinnon siltojen kuormat [20] ohjetta ellei toisin 

mainita. Julkaisu betoninormit by15 perustuu Suomen rakennusmääräyskokoelman 

osaan B4 [19].  

 

Työssä on haluttu selvittää, miten eurokoodin kuormien eroavuus 

betonirakenneohjeiden kuormiin vaikuttaa mitoitukseen, sekä miten eurokoodissa 

kansallisesti valittavat sovitus- ja yhdistelykertoimet toimivat. Halkeamaleveyksien 

laskennassa on haluttu selvittää, miten eurokoodin laskennalliset halkeamaleveydet 

eroavat betonirakenneohjeiden halkeamaleveyksistä. Tutkimuksessa on tutkittu myös 

sitä, minkälaisia vaikutuksia aiheuttaa, jos eurokoodin liikennekuormakaavion LM1 

tasaisen pintakuorman pitkäaikaisen yhdistelykertoimen ψ2 arvon kasvattaa arvosta 0 

arvoon 0,3. Halkeamalaskennan yhteydessä joudutaan laskemaan rakenteessa 

vaikuttavat betoni- ja teräsjännitykset, joten on vertailtu, miten se suhtautuvat 

eurokoodin sallimiin arvoihin. Tutkimuksessa paneuduttiin myös siihen, miten 

siirtyminen eurokoodeihin vaikuttaa murtorajatilan leikkaus- ja vääntömitoitukseen. 

 

Työ suoritetaan tekemällä vertailulaskelmia tavanomaisista 1- ja 2-aukkoisista 

laattapalkkisilloista. Tutkitut sillat olivat 2-palkkisia. Laskelmista saadaan 

taivutusmomenttien, normaalivoimien ja taipumien lisäksi myös leikkausvoimat sekä 

vääntömomentit.  
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Kuva 1. Periaatekuva 2-palkkisen laattapalkkisillan poikkileikkauksesta. 

 
Kuvassa 1 on esitetty periaatekuva 2-palkkisen laattapalkkisillan poikkileikkauksesta. 
Poikkileikkaus on kuvassa 2 esitetystä 2-aukkoisesta sillasta. 
 

 

Kuva 2. Periaatekuva 1- ja 2-aukkoisten siltojen pituusleikkauksesta. 

 

Kuvassa 2 on esitetty periaatekuva 1- ja 2-aukkoisesta sillasta. Molemmat kuvan 2 

silloista on suunnitellut Finnmap Consulting Oy. Kuvan 2 1-aukkoinen silta on 

Oikoradan silta S41 ja 2-aukkoinen silta on maantien 100 silta S16. 

 
 

Työn aihe on suhteellisen laaja, joten on pyritty keskittymään vain pääkannattimia 

mitoittaviin kuormiin sekä mitoitusmenetelmiin.  
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2. OHJEIDEN VERTAILU 

2.1. YLEISTÄ 

Tämän luvun tarkoituksena on lyhyesti esitellä lukijalle tässä työssä käytettyjä 

eurokoodin mitoitusmenetelmiä ja verrata niitä betonirakenneohjeen mukaisiin. 

 

Kuormista on esitetty ne, jotka tuottavat määräävän vaikutuksen luvussa 3 esitetyllä 

rakennemallilla laskettaessa. Olen suosiolla jättänyt tutkimatta muun muassa standardin 

EN 1991-2 [8] kuormakaaviot LM2 ja LM4 sekä Tiehallinnon siltojen kuormat ohjeen 

[20] kuormakaaviot Lk II ja Ek 2. Liikennekuormista on otettu huomioon ainoastaan 

pystysuuntaiset vaikutukset. Liikennekuormat on esitelty omissa kappaleissaan. 

Normien erot tukien siirtymissä ja rakenteen lämpötilaeroissa on kerrottu omissa 

kappaleissaan. 

 

Eurokoodin liikennekuormakaaviot on tarkoitettu käytettäväksi kuormituspituudeltaan 

alle 200 m pituisten tiesiltojen mitoitukseen. [8] 

 

2.2. KUORMAT 

2.2.1. LM1 - EN 

Eurokoodin kuormakaavio LM1 koostuu pistekuormista ja tasan jakaantuneista 

kuormista. Kuormakaavion on tarkoitus kattaa suurin osa kuorma- ja 

henkilöautoliikenteen vaikutuksista. Sillan hyödyllisen leveyden ollessa yli 6 metriä 

sijoitetaan kuormat 3 metriä leveille kaistoille. Kuormakaistojen ulkopuoliselle alueelle 

sijoitetaan vain tasan jakautunut kuorma. Yhdelle kaistalle voidaan sijoittaan ainoastaan 

yksi akselipari. Akselikuormien sijoitus ja pyöräkuormien kosketuspinta-alat on esitetty 

kuvassa 3 ja kuormien ominaisarvojen intensiteetit taulukossa 1. [8] 
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Kuva 3. Kuormakaavion LM1 kuormittaminen standardin SFS-EN 1991-2 kuvien 4.2 a ja 4.2 b 
mukaisesti. 

 

Kuvassa 3 esitetyt sovituskertoimet αQi ja αqi ovat kansallisesti valittavia parametreja 

(NDP), joiden arvoiksi aikaisemmissa tutkimuksissa on päätetty ottaa αQi = αqi = 1. 

Vielä vahvistamattomassa eurokoodin standardin EN 1991-2 kansallisessa liitteessä on 

määritetty yksityisteiden silloille pienennetyt α−kertoimet (α = 0,7). [15] 

 

Taulukko 1. Kuormakaavion LM1 ominaisarvot standardin SFS-EN 1991-2 taulukon 4.2 
mukaisesti. 

Sijainti Telikuorma 
 

Tasan jakautunut 
kuorma 

Akselikuormat Qik (kN) qik (tai qrk) (kN/m2) 

Kuormakaista nro 1 300 9 
Kuormakaista nro 2 200 2,5 
Kuormakaista nro 3 100 2,5 
Muut kuormakaistat 0 2,5 

Kuormakaistojen 
ulkopuolinen alue (qrk) 

0 2,5 

 

2.2.2. LM3 - EN 

Kuormakaavio LM3 ottaa huomioon yliraskaiden erikoiskuormien vaikutukset. Sitä 

käytetään pääteillä sijaitsevien siltojen pääkannattimien mitoitukseen murtorajatilassa. 

[15] Kuormakaavion valinta on jätetty kansallisesti päätettäväksi (NDP). Eurokoodin 

EN 1991-2 liitteessä A on esitelty useita erilaisia suositusajoneuvoja erikoiskuormaksi. 

Suomen kansalliseen liitteeseen on kehitelty yksinkertaistettu kaavio erikoiskuormaksi, 



 

joka vastaa mahdollisimman hyvin todellisia eri

aikaisemmilla menetelmillä alimitoitetuksi tulleita siltatyyppejä. Tätä tullaan 

todennäköisesti käyttämään Suomessa kansallisesti valittavana parametrina (NDP). 

Kyseinen kuormakaavio

intensiteettin suuruus 

käyttöönottoa. 

Kuva 4. Ehdotettu kuormakaavio LM3 [1

2.2.3. FLM3 – EN 

Eurokoodissa on määritel

käsitellään kuormakaaviota 

väsytyskuormakaavio ja se mitoittaa 

neljästä akselista, joissa 

tasan kahdeksi pyöräkuormaksi. 

Tällöin toisen ajoneuvon akselikuorma on 36 kN ja ajoneuvojen keskipisteiden

etäisyyden on oltava vähintään 40

tietyillä jännemitoilla myös tukialueille saadaan mitoittava väsytysrasitus.

Väsytyskuormakaavion 3

on esitelty tässä kappaleessa, mutta tämän työn puitteissa sitä ei ole käsitelty enempää. 

[8]  

Kuva 5. Väsytyskuormakaavion FLM3 kuormittaminen standardin SFS EN 1991
mukaisesti. 

- 6 - 

joka vastaa mahdollisimman hyvin todellisia erikoiskuljetuksia ja mitoittaa eräitä 

aikaisemmilla menetelmillä alimitoitetuksi tulleita siltatyyppejä. Tätä tullaan 

todennäköisesti käyttämään Suomessa kansallisesti valittavana parametrina (NDP). 

uormakaavio on määrittely kuvassa 4. [18] Käytettävä kuorman 

 saattaa vielä tarkentua ennen eurokoodien lopullista 

uormakaavio LM3 [18]. 

määritelty viisi väsytyskuormakaaviota, joista tämän 

käsitellään kuormakaaviota FLM3. FLM3 tulee olemaan eniten käytetty 

väsytyskuormakaavio ja se mitoittaa valtaosan tapauksista. Kuormakaavio koostuu 

akselista, joissa jokaisen akselin kuorma on 120 kN. Akselikuorma jakaantuu 

ahdeksi pyöräkuormaksi. Samalla kaistalla voi vaikuttaa kaksi ajoneuvoa. 

Tällöin toisen ajoneuvon akselikuorma on 36 kN ja ajoneuvojen keskipisteiden

etäisyyden on oltava vähintään 40 m. Toisen ajoneuvon käyttö varmistaa sen, että 

toilla myös tukialueille saadaan mitoittava väsytysrasitus.

uormakaavion 3 mitat ovat esitelty kuvassa 5. Väsytyskuormakaaviota FLM3 

on esitelty tässä kappaleessa, mutta tämän työn puitteissa sitä ei ole käsitelty enempää. 

 
Väsytyskuormakaavion FLM3 kuormittaminen standardin SFS EN 1991

koiskuljetuksia ja mitoittaa eräitä 

aikaisemmilla menetelmillä alimitoitetuksi tulleita siltatyyppejä. Tätä tullaan 

todennäköisesti käyttämään Suomessa kansallisesti valittavana parametrina (NDP). 

Käytettävä kuorman 

tarkentua ennen eurokoodien lopullista 

 

väsytyskuormakaaviota, joista tämän työn puitteissa 

. FLM3 tulee olemaan eniten käytetty 

. Kuormakaavio koostuu 

akselin kuorma on 120 kN. Akselikuorma jakaantuu 

Samalla kaistalla voi vaikuttaa kaksi ajoneuvoa. 

Tällöin toisen ajoneuvon akselikuorma on 36 kN ja ajoneuvojen keskipisteiden välisen 

Toisen ajoneuvon käyttö varmistaa sen, että 

toilla myös tukialueille saadaan mitoittava väsytysrasitus. 

Väsytyskuormakaaviota FLM3 

on esitelty tässä kappaleessa, mutta tämän työn puitteissa sitä ei ole käsitelty enempää. 

Väsytyskuormakaavion FLM3 kuormittaminen standardin SFS EN 1991-2 kuvan 4.8 
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2.2.4. Lk I - TIEH 

 
Kuormakaaviossa 1 sillan hyödyllinen leveys jaetaan 3 metrin kaistoihin. Kaistojen 

lukumäärä on enintään sillalle mahtuva määrä nx3 m. Kuormakaavio koostuu kolmesta 

akselikuormasta F, joiden suuruus kuormaluokassa I on 210 kN sekä nauhakuormasta p, 

jonka suuruus on 3 kN/m2. Akseliryhmillä kuormitetaan enintään kaksi kuormakaistaa 

ja nauhakuormalla kaikki kuormakaistat, jos se tuottaa määräävän vaikutuksen. 

Kuormien sijoittelu ajokaistalle esitetään kuvassa 6. [20] 

 

 
Kuva 6. Kuormakaavion Lk1 kuormittaminen Tiehallinnon ohjeen siltojen kuormat [20] kuvan 1 
mukaisesti.  

2.2.5. Ek 1 - TIEH 

Raskaalla erikoiskuormakaaviolla Ek 1 otetaan huomioon erityisen raskaiden 

ajoneuvojen aiheuttamat kuormat. Kuormakaaviolla Ek 1 mitoitetaan rakenne 

ainoastaan murtorajatilassa. 

 

Raskas erikoiskuorma kuormaluokassa I on esitelty kuvassa 7. Kuvassa olevat arvot 

ovat ilman sysäyslisiä. Kuorman kuormittaessa rakennetta välittömästi sysäyslisän 

suuruus on 40 %, joten laskelmissa akselikuormana on käytetty arvoa 420 kN. [20] 
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Kuva 7. Kuormakaavion Ek 1 kuormittaminen Tiehallinnon ohjeen siltojen kuormat [20] kuvan 4 
mukaisesti. 

2.2.6. TUKIEN SIIRTYMINEN 

Eurokoodissa mitoituksessa käytettäville tukipainuman arvoille voidaan käyttää 

ennakoitavissa olevien painumien arvioitavissa olevia arvoja [9]. Tiehallinnon ohjeen 

siltojen kuormat [20] mukaan tukipainuman arvo on vähintään 10 mm kun tuki on 

perustettu maanvaraisesti, ellei tarkempia selvityksiä tehdä. Kallionvaraisesti perustetut 

tuet oletetaan painumattomaksi. 

2.2.7. LÄMPÖTILAERO 

Eurokoodissa poikkileikkauksen ylä- ja alapinnan välisen lämpötilaeron voidaan olettaa 

jakautuvan joko lineaarisesti tai epälineaarisesti. Tässä työssä rakenteen lämpötilaero on 

oletettu jakautuvan lineaarisesti. Lämpötilaeron suuruutta määritettäessä teräsbetoninen 

laattapalkkisilta on tyyppiä 3. Taulukosta 2 saadaan lämpötilaerojen arvot. Yläpinnan 

ollessa alapintaa lämpimämpi käytetään lämpötilaeron arvona ∆TM,heat = 15 oC ja 

alapinnan ollessa yläpintaa lämpimämpi käytetään arvoa ∆TM,heat = 8 oC. Nämä arvo 

koskevat 50 mm päällystepaksuutta. Vertailulaskelmissa käytetään 100 mm 

päällyspaksuutta, jolloin edelliset arvot on kerrottava termillä ksur, joka saadaan 

taulukosta 3. Termin arvo riippuu siitä, kumpi pinta on lämpimämpi. Sen arvo on 0,7, 

kun yläpinta on alapintaa lämpimämpi ja 1,0, kun alapinta on yläpintaa lämpimämpi. 

Näin ollen lämpötilaeron mitoitusarvoiksi saadaan 10,5 oC kun yläpinta on lämpimämpi 

ja alapinnan ollessa lämpimämpi arvoksi saadaan 8,0 oC. [7]  
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Taulukko 2. Lineaarisen lämpötilaeron suositusarvot standardin SFS EN 1991-1-5 taulukon 6.1 
mukaisesti. 

 

Taulukko 3. Kertoimen ksur suositusarvot standardin SFS EN 1991-1-5 taulukon 6.2 mukaisesti. 

 
Tiehallinnon ohjeen siltojen kuormat mukaisen lämpötilaeron laskenta on hieman 

yksinkertaisempaa, sillä siinä ei oteta huomioon päällysrakenteita. Lämpötilaeron 

ominaisarvo on 10 oC kun yläpinta on alapintaa lämpimämpi ja 5 oC kun alapinta on 

yläpintaa lämpimämpi. [20] 

 

2.3. KUORMIEN YHDISTELY 

2.3.1. EUROKOODI 

Yhdisteltäessä kuormia eurokoodin mukaisesti kootaan liikennekuormat ensin 

kuormaryhmiksi, joita on tiesiltojen tapauksessa yhteensä kuusi erilaista. 

Kuormaryhmillä määritellään pystysuuntaisten ja vaakasuuntaisten liikennekuormien 

samanaikaisuus sekä niistä muodostuvan kuormituksen ominaisarvot. Tässä 
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tutkielmassa mitoittavaksi kuormaryhmäksi tulee aina gr1a tai gr5, muut 

kuormayhdistelmät on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. Kuormaryhmät on esitetty 

taulukossa 4. Kansallisessa liitteessä taulukkoon on kirjoitettu standardin 

suositustaulukosta poiketen myös käytettävät yhdistelykertoimet luettavuuden 

helpottamiseksi. [12] 

 

Taulukko 4. Eurokoodin kuormaryhmien ominaisarvot standardin SFS EN 1992-1 Suomen 
kansallisen liitteen mukaisesti. 

Kevyen liiken-
teen väylä

LM2 LM3 LM4 Jarru Sivu Vain
Teli UDL Akseli Erikoiskuorma Ruuhkakuorma Pystykuorma

Määritelty(*
4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.4.1 4.4.2 5.3.2(1)

1 1
Ominaisarvo

1
Ominaisarvo Ominaisarvo

0,75 0,4 1 1
Ominaisarvo

1
Ominaisarvo Ominaisarvo

1 1
Ominaisarvo

1
*) Viittaa eurokoodin osaan EN 1991-2

gr1a Ominaisarvo

AJORATA PIENTAREINEEN
Pystykuormat Vaakakuormat

LM1

3.2.3

2 kN/m

gr5

gr2 Tavallinen arvo (ψ1)

gr3

gr4

gr1b

 
 

Eurokoodissa on käytössä myös yhdistelykertoimia, joilla määritellään muuttuvien 

kuormien ja kuormaryhmien edustavat arvot. Taulukosta 5 käyvät ilmi eurokoodin 

mukaiset yhdistelykertoimien arvot. Kansallisen liitteen taulukkoon on lisätty eräitä 

yhdistelykertoimia, joita ei ole eurokoodissa määritelty. Eräs tämän tutkimuksen 

tavoitteista oli tutkia kuormaryhmän gr1a pintakuorman pitkäaikaisen 

yhdistelykertoimen arvon vaikutusta halkeamamitoitukseen. Tässä tutkimuksessa on 

käytetty standardin EN 1990 liitteen A2 kansallisen liitteen valmistelutyössä ehdotettuja 

arvoja 0 [8] ja 0,3 [15]. 
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Taulukko 5. Tiesiltojen kuormien yhdistelykertoimien ψψψψi standardin SFS EN 1990 liitteen A2 
Suomen kansallisen liitteen mukaisesti. 

ψψψψ1

Tavallinen 
arvo

Kuorma (frequent)
Telit (LM1) 0,75
UDL (LM1) 0,4 - 0,3
Kevyen liikenteen kuorma (2kN/m) 0,4

gr1b Akselikuorma (LM2) 0,75
gr2 Vaakakuormat (LM1) - 0,5 -
gr3 Kevyen liikenteen kuorma -
gr4 Ruuhkakuorma 0,75
gr5 Erikoiskuorma (LM3) -

0,2
-
-

LÄMPÖTILAKUORMAT - 0,6 0,6

JÄÄKUORMAT 0,5
TUKIPAINUMAT / -SIIRTYMÄT

0,7
LIIKENNEKUORMAN MAANPAINE

MAANPAINEEN MUUTTUVA OSA

-
0,5

RAKENNUSAIKAISET KUORMAT -

ψψψψ0 ψψψψ2

Yhdistelyarvo Pitkäaikaisarvo

Merkintä (combination) (quasi-permanent)

LIIKENNEKUORMAT

gr1a

0,75 -
0,4
0,4 -

- -
- -

- -
-

- -

TUULIKUORMAT
  – Fwk,  Normaalisti vallitsevat mitoitustilanteet 0,6 -

  – Fwk, Rakentamisen aikaiset 0,8 -

  – F*w

IL (ks. sovellusohje) 0,7 0,2

S (ks. sovellusohje) pysyvä kuorma

1 -

T k 0,5

(ks. EN 1991-2 NA, 4.9.1 (1)) aiheuttavan kuorman mukaan

aiheuttavan kuorman mukaan

VEDENPINNAN ASEMA
W      –  NW-tasoon saakka pysyvä kuorma

            –  HW- ja NW-tason välinen osa 1 0,5

Q c 1 1

LUMIKUORMAT
Q Sn,k     –  Toteuttamisen aikana 0,8 -

                  –  Yhdessä liikennekuorman kanssa 0,8 0,2

 

Murtorajatila: 

Murtorajatilan kuormitusyhdistelmät on määritelty kaavoissa (1) ja (2), joissa 

alaindeksillä sup tarkoitetaan epäedullisia ja alaindeksillä inf edullisia kuormia. 

Kaavoista käytetään sitä, joka antaa määräävän vaikutuksen. Kaavat (1) ja (2) vastaavat 

standardin SFS EN 1990 liitteen A2 kaavoja 6.10a ja 6.10b. Kaavan 6.10a Suomen 

kansallisessa valinnassa (NDP) otetaan huomioon vain pysyvät kuormat. Murtorajatilan 

kuormitusyhdistelmä määritellään kaavan 

�
�

�
�
�

�
++= � �

= +=

m

j
P

n

mj
jGjjGjd PGGEE

1 1
inf,sup, γγγ    (1) 

tai kaavan 

�
�

�
�
�

�
++++= � ��

= =+=

m

j

k

i
ikiiQkQP

n

mj
jGjjGjd QQPGGEE

1 2
,,0,1,1,

1
inf,sup, ψγγγγξγ  (2) 

mukaisesti, joissa 

ξ = 0,85  on epäedullisten pysyvien kuormien pienennyskerroin 

γGj,sup = 1,35 on epäedullisten pysyvien kuormien osavarmuuskerroin 

γGj,inf = 1,0 on edullisten pysyvien kuormien osavarmuuskerroin 

γp,unfav = 1,2 on rakenteeseen epäedullisesti vaikuttavan jännevoiman osavarmuus-  

kerroin [9] 2.4.2.2 (3)) 
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γp,fav = 0,9 on rakenteeseen edullisesti vaikuttavan jännevoiman osavarmuuskerroin 

[16]  

γQ = 1,35  on kuorman osavarmuuskerroin epäedullisille tieliikenteen pysty- ja 

vaakasuuntaisille kuormille  

γQ = 1,50  on osavarmuuskerroin muille liikenteestä aiheutuville sekä muuttuville 

kuormille  

 

Käyttörajatila:    

Käyttörajatilan kuormitusyhdistelmät on määritelty taulukossa 6. 

Taulukko 6. Käyttörajatilan yhdistelmät standardin SFS-EN 1990/A1 liitteen A2 taulukon A2.6 
mukaisesti. 

Epäedulliset Edulliset Määräävä Muut
Ominaisyhdistelmä Gkj,sup Gkj,inf P Qk,1 ψ0,iQk,i

Tavallinen Gkj,sup Gkj,inf P ψ1,1Qk,1 ψ2,iQk,i

Pitkäaikaisyhdistelmä Gkj,sup Gkj,inf P ψ2,1Qk,1 ψ2,iQk,i

Pysyvät kuormat Muuttuvat kuormatYhdistelmä Esijännitys

 
 

Taulukosta nähdään, että eurokoodin käyttörajatilassa on kolme erilaista yhdistelmää. 

Ominaisyhdistelmää käytetään, kun tutkitaan rakenteen palautumattomia vaikutuksia. 

Yhdistelmää tulisi käyttää muun muassa silloin, kun tutkitaan poikkileikkauksen 

puristusjännitysten rajoittamista. [9] 

 

Tavallista yhdistelmää käytetään, kun tutkitaan rakenteen palautuvia vaikutuksia.  

Yhdistelmää tulisi käyttää muun muassa silloin, kun tutkitaan liikenteen aiheuttamaa 

taipumaa, tartuntajänteillä tai injektoiduilla ankkurijänteillä varustetun 

poikkileikkauksen halkeilua sekä tarkastettaessa onko rakenteen murtumismekanismi 

sitkeä. Tavallista yhdistelmää käytetään myös osana väsytysyhdistelmää. [9] 

 

Pitkäaikaisyhdistelmää käytetään tutkittaessa pitkäaikaisia vaikutuksia. 

Yhdistelmää tulisi käyttää muun muassa silloin, kun tutkitaan pysyvän kuorman 

aiheuttamaa taipumaa, betoniteräksillä tai tartunnattomilla jänteillä varustetun 

poikkileikkauksen halkeilua tai poikkileikkauksen puristusjännitysten rajoittamista. [9] 
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Väsyminen: 

Väsytysyhdistelyissä kuormitus jaetaan jaksottomiin ja väsymistä aiheuttaviin 

jaksollisiin kuormiin. Jaksottomien kuormien yhdistelmää kutsutaan perusyhdistelmäksi 

ja se on samanlainen kuin käyttörajatilan tavallinen yhdistelmä. Väsymisyhdistelmä 

saadaan kun perusyhdistelmään lisätään jaksollinen kuorma kaavan (3) mukaisesti. [9] 

�
�

�
�
�

�
++++= � �

= =

m

j
fat

n

i
ikikjkd QQQPGEE

1 2
,,21,1,1, ψψ ,   (3) 

jossa 

Qfat on väsytyskuorma.  

2.3.2. TIEHALLINNON SILTOJEN KUORMAT-OHJE [20] 

Betonirakenneohjeiden mukaan mitoitettaessa rakenteen kestävyys tarkastetaan 

murtorajatilassa ja sen toimivuus tarkastetaan käyttörajatiloissa. Kuormien yhdistelyssä 

käytetään kuormien ominaisarvoja. 

Murtorajatila: 

Murtorajatilayhdistelmässä kuormien ominaisarvot kerrotaan osavarmuuskertoimilla 

kaavojen (4) ja (5) mukaisesti. Kaavoista käytetään sitä, joka antaa määräävän 

vaikutuksen. Osavarmuuskertoimet saadaan taulukosta 7. [20] 

Taulukko 7. Kuorman osavarmuuskertoimet murtorajatilassa Tiehallinnon ohjeen siltojen 
kuormat [20] taulukon 4.1 mukaisesti. 

Kuorma
Kuorman 
symboli

Osavarmuus-
kertoimen symboli

Osavarmuus-
kerroin

Pysyvä kuormat gi γgi 1.2 tai 0.9
Pystysuora liikennekuorma
-Lk I qk1 γq1 1,8
-EK1 qk1 γq1 1,4
Yksi muu muuttuva kuorma qk2 γq2 1,6
Muut muuttuvat kuormat qki γqi 0,8  

� �
= =

+++=
m

i

n

i
kiqikqkqigid qqqgq

1 3
2211 γγγγ    (4) 

tai 

�
=

=
m

i
id gq

1

35,1      (5) 
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Käyttörajatila: 

Käyttörajatilan tarkastelut suoritetaan lyhytaikaiselle ja pitkäaikaiselle kuormitus-

yhdistelmälle. Lyhytaikainen kuormitusyhdistelmä on kaavan (6) mukainen.  

� �
= =

+++=
m

i

n

i
kikkid qqqgq

1 3
21 5,0     (6) 

 

Pitkäaikainen kuormitusyhdistelmä on kaavan (7) mukainen. Kuormien 

pitkäaikaisosuudet saadaan taulukosta 8.  

� �
= =

+=
m

i

n

i
kiiid qgq

1 1

ψ      (7) 

Taulukko 8. Kuormien pitkäaikaisosuudet ψψψψi Tiehallinnon ohjeen siltojen kuormat [20] taulukon 
4.2 mukaisesti. 

Kuorma
Pysyvä kuorma
Pystysuora liikennekuorma
Lämpötilaero
Tukien siirtyminen

Pitkäaikaisosuus
1

0 tai 0,3
0
1  

 

2.4. MURTORAJATILA (ULS) 

2.4.1. TAIVUTUS JA NORMAALIVOIMA 

 
Määriteltäessä jänne- tai teräsbetonipoikkileikkauksen taivutuskestävyyttä tehdään 

seuraavat oletukset: [9] 

 
• poikkileikkaustasot säilyvät tasoina. 
• tartunnallisen raudoituksen ja jänteiden muodonmuutos on vedossa sekä 

puristuksessa sama kuin sitä ympäröivän betonin muodonmuutos. 
• betonin vetolujuutta ei oteta huomioon. 
• jänneterästen jännityksiä määritettäessä otetaan huomioon niiden alkuvenymä. 

 
Eurokoodissa voidaan käyttää myös teräksen myötölujenevaa mallia, jota tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan ole käytetty. 

 

Tutkimuksessa betonin oletetaan käyttäytyvän bilineaarisen jännitys-muodonmuutos-

yhteyden mukaisesti. Suomen kansallisessa valinnassa (NPD) on määritelty seuraavat 

mitoitusoletukset: [16] 
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• Teräksen jännitys-venymäyhteyden mallina voidaan käyttää mallia, jossa 

myötörajan saavuttamisen jälkeen jännitys pysyy vakiona. Tällöin muodon-
muutoksen suuruutta ei tarvitse rajoittaa. 

• Teräksen jännitys-venymäyhteyden mallina voidaan käyttää mallia, jossa on 
nouseva jännitys muodonmuutoksen sallittuun ylärajaan εud = 1 % saakka. 

 
Tässä työssä käytetään mallia, jossa teräksen saavutettua myötölujuuden pysyy teräksen 

vetojännitys vakiona. 

 

Taivutetun ja puristetun poikkileikkauksen kapasiteetti tietyllä teräsmäärällä voidaan 

selvittää kuvan 8 mukaisilla jännitys-muodonmuutos yhteyksillä. Kaavat sopivat 

betoniluokalle C50/60 saakka. [9] 

 

 
Kuva 8. Poikkileikkauksen venymät ja niistä aiheutuvat voimat. 

 

jossa 
λ < 0,8 jännityssuorakaiteen tehollisen korkeuden määräävä kerroin 
x neutraaliakselin sijainti puristetusta reunasta [m] 
η  betonin tehollisen puristuslujuuden määräävä kerroin    
εcu  betonin murtopuristuma 
εs teräksen venymä 
εdoo jänneteräksen alkuvenymä tarkasteluajankohtana 
∆εp jänneteräksen lisävenymä 
epp poikkileikkauksen yläreunan etäisyys painopisteeseen [mm] 
ec betonin puristusresultantin etäisyys poikkileikkauksen painopisteeseen 

[mm] 
es raudoituksen etäisyys poikkileikkauksen painopisteeseen [mm] 
ep jänteiden etäisyys poikkileikkauksen painopisteeseen [mm] 
fcd betonin laskentalujuus [N/mm2] 
Fc betoniin aiheutuvan puristusvoiman resultantti [kN] 
Fs  teräksen vetovoiman resultantti [kN] 
∆Fp  jänneteräksen lisävenymästä aiheutuva vetovoiman resultantti [kN] 
Pd poikkileikkauksessa sijaitseva puristava voima, joka sisältää mahdollisen 

jännevoiman [kN] 
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Poikkileikkauksen vaakasuuntaisesta tasapainoehdosta saadaan yhtälö 

0=−∆++ cpds FFPF      (8) 
 
Momenttitasapainoehdosta poikkileikkauksen painopisteakselin suhteen saadaan  

poikkileikkauksen momenttikapasiteetin yhtälö 

ccppssu eFeFeFM +∆+=  [kNm]    (9) 
 
Jännitetyissä siltarakenteissa tulisi välttää jänteiden vaurioitumisesta aiheutuva 

rakenteen äkillisestä murtumisesta. Standardin SFS EN 1992-2 Betonisillat kappaleessa 

6.1 on määritelty kolme menetelmää, joita käyttämällä vältetään rakenteen äkillinen 

murtuminen. Menetelmät ovat pienennetyn jänteiden pinta-alan käyttäminen, kaavan 

(10) mukaisen betoniteräksen vähimmäispinta-alan käyttäminen tai sopiminen hanke-

kohtaisesti asianomaisen viranomaisen kanssa tarkoituksenmukaisesta tarkastus-

menetelmän käyttämisestä. Käytettävä menetelmä voidaan määrittää kansallisessa 

liitteessä. [10] 

 

Käytettäessä pienennettyä jänteiden pinta-alaa voimasuureet lasketaan tavallisella 

yhdistelmällä. Tällä kuormituksella haetaan sellainen jänteiden pinta-ala, jolla 

poikkileikkauksen reunan vetojännitys nousee arvoon fctm. Tällä pienennetyllä jänteiden 

pinta-alalla lasketaan rakenteen murtorajatilan mukainen taivutuskestävyys, jonka 

laskennassa käytetään onnettomuusmitoitustilanteita koskevia materiaalin osa-

varmuuslukuja. Onnettomuustilanteen materiaalien osavarmuuskertoimet saadaan 

standardin SFS EN 1992-2 kohdan 2.4.2.4 taulukosta 2.1N. Jänne- ja betoniteräkselle 

murtorajatilan osavarmuuskerroin on 1 ja betonille 1,2. Taivutuskestävyyden on 

ylitettävä tavallisen yhdistelmän aiheuttamat taivutusmomentit. Voimasuureiden 

uudelleen jakaantuminen voidaan ottaa huomioon. [10]  

 

Toinen eurokoodin antama menetelmä sitkeän murtumistavan varmistamiseksi on 

asentaa rakenteeseen kaavan (10) mukainen määrä betoniterästä. Menetelmä on 

ankkurijänteillä jännitetyllä silloilla nykyisinkin käytössä ja se on määritelty 

betonirakenneohjeiden kappaleessa 2.5.2.3, tosin hieman eri tavalla. [3, 10] 

 

yks

rep
mins, fz

M
A =  [mm2],     (10) 
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jossa Mrep on halkeamiskestävyys, jota laskettaessa käytettävän betonin vetolujuuden 

fctx arvo on kansallisesti valittava parametri (NDP). Eurokoodin suositusarvo on betonin 

aksiaalisen vetolujuuden keskiarvo fctm. Halkeamiskestävyyttä laskettaessa ei 

jännevoiman vaikutusta oteta huomioon. [10] 

 

2.4.2. LEIKKAUS 

 
Eurokoodi 

Betoniset rakenteet voidaan jakaa leikkauksen suhteen joko leikkausraudoittamattomiin 

tai leikkausraudoitettuihin rakenteisiin. Leikkausvoiman arvoa ei tarvitse tarkastaa 

lähempää kuin poikkileikkauksen tehollisen korkeuden d etäisyydeltä tuen reunasta. [9] 

 

Leikkausraudoittamattoman rakenteen leikkauskestävyys on esitetty standardin SFS-EN 

1992-1-1 kappaleessa 6.2.2 ja se voidaan laskea kaavalla 

( )[ ] dbkfkCV wcpcklcRdcRd σρ 1
3/1

,, 100 +=  [kN],   (11) 

jossa 

k 
�
	



�
�


+= 2;
200

1min
d

    (12) 

ρl 
�
	



�
�


= 02,0;min
db

A

w

sl     (13) 

CRd,c on kansallisesti valittava parametri (NDP), jonka suositusarvo on 0,18/γc 

bw on poikkileikkauksen vedetyn alueen pienin leveys [m] 

Asl on poikkileikkauksen vetoraudoituksen pinta-ala [mm2] 

σcp 
�
	



�
�


= cd
c

Ed f
A

N
2,0;min [N/ mm2]   (14) 

NEd on poikkileikkauksessa vaikuttava normaalivoima, jossa pakkosiirtymistä 

aiheutuvia voimia ei tarvitse huomioida [kN] 

k1 on kansallisesti valittava parametri, jonka suositusarvo (NDP) on 0,15 

 

Vetoraudoituksen pinta-alaan Asl voidaan laskea mukaan jänneraudoituksen pinta-ala, 

jolloin korkeuden d arvona voidaan käyttää painotettua keskiarvoa. 
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Leikkauskestävyys on kuitenkin vähintään 

( ) dbkvV wcpcRd σ1min, +=  [kN],    (15) 

jossa vmin on kansallisesti valittava parametri (NDP). Parametriin suositusarvo voidaan 

laskea kaavalla 
2/12/3

min 035,0 ckfkv = [N/mm2],    (16) 

joka on esitetty standardin EN 1992-1-1 kappaleessa 6.2.3  

 

Leikkausraudoitetun poikkileikkauksen mitoitus on esitetty standardin EN 1992-1-1 

kappaleessa 6.2.3. Eurokoodissa on esitetty erikseen kaavat sekä vertikaalille että 

vinolle leikkausraudoitukselle. Tässä kappaleessa on esitetty kaavat vinon 

leikkausraudoituksen laskentaan, sillä vertikaalin leikkausraudoituksen kaavat ovat vain 

erikoistapaus vinon leikkausraudoituksen kaavoista. Vinon leikkausraudoituksen kaavat 

sievenevät vertikaalin leikkausraudoituksen kaavoiksi kun asetetaan leikkaus-

raudoituksen kulman α arvoksi 90o. 

 

Rakenteen leikkauskapasiteetti on pienempi kaavojen (17) ja (18) arvoista. 

Betoninormista poiketen leikkausraudoitetun betonin tapauksessa betonin leikkaus-

kapasiteettia ei oteta huomioon. Leikkauskapasiteetin ylärajan kaava (18) ei saa ylittyä 

myöskään tuen kohdalla. Rakenteen leikkauskapasiteetti voidaan laskea kaavalla [9]()) 

 

( ) αθα sincotcot, += ywd
sw

sRd zf
s

A
V [kN],   (17) 

jossa 

Asw on leikkausraudoituksen pinta-ala poikkileikkauksessa [mm2] 

fywd on leikkausraudoituksen myötölujuuden mitoitusarvo [N/mm2] 

α on leikkausraudoituksen kulma vaakatasoon nähden 

z on taivutusmomenttia vastaava sisäinen momenttivarsi [m] 

θ on puristusdiagonaalin kulma, jonka arvo on jätetty kansallisesti 

valittavaksi parametriksi (NDP) standardissa EN 1992-1-1. Suomen 

kansallinen valinta on käyttää kulman arvolla suositusarvoa, jolloin 

kulman suuruuden voi vapaasti valita väliltä 1 < cot θ < 2,5 

 
Leikkauskapasiteetin yläraja lasketaan kaavalla 

( ) ( )θαθνα 2
1max, cot1/cotcot ++= cdwcwRd fzbV  [kN],   (18) 
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jossa 

bw on veto- ja puristuspaarteiden välinen pienin leveys [m] 

 

Kaavan (18) kerroin αcw ottaa huomioon puristusjännitystilan vaikutuksen. Standardin 

SFS-EN 1992-1-1 Suomen kansallinen valinta (NDP) αcw-kertoimelle on käyttää 

suositusarvoa, joka on 

 

1 kun rakenne on jännittämätön 

(1 + σcp/fcd) kun 0 < σcp < 0,25fcd 

1,25 kun 0,25fcd < σcp < 0,5fcd 

2,5(1 - σcp/fcd) kun 0,5fcd < σcp < 1,0fcd, 

jossa 
�cp on betonissa vallitsevan normaalivoiman mitoitusarvon aiheuttama keskimääräinen 

jännitys, puristus positiivisena. Tämä lasketaan käyttämällä betonipoikkileikkauksen 

bruttoalan keskiarvoa, raudoitus huomioon otettuna. Jännitystä �cp ei tarvitse laskea 

leikkauksissa, jotka ovat lähempänä kuin e < 0,5d cot� tuen reunalta. Etäisyys e on 

esitetty kuvassa 9. [9] 

 

Kuva 9. Puristusdiagonaalin kulma θθθθ ja etäisyys e, jonka jälkeen jännitys �cp tarvitsee laskea. 
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Standardin SFS-EN 1992-1-1 Suomen kansallinen valinta (NDP) betonin lujuuden 

pienennyskertoimelle v1 on käyttää suositusarvoa v, joka on määritelty kaavalla 

�
�

�
�
�

� −=
250

16,0 ckfν      (19) 

Mikäli leikkausraudoituksen mitoitusjännitys on pienempi kuin 80 % myötölujuuden fyk 

arvosta, voidaan pienennyskertoimelle v1 käyttää arvoja 

v1 = 0,6   kun fck < 60MPa 

v1 = max{0,9 - fck/200; 0,5} kun fck > 60MPa 

 

Betonin lujuuden pienennyskertoimen v1 käyttö saattaa tulla ajankohtaiseksi, jos 

leikkauskapasiteetin ylärajan ehto ei toteudu, jolloin voidaan leikkausraudoitusta 

lisäämällä kasvattaa leikkauskapasiteetin ylärajaa. [9] 

 

Betonirakenneohjeet [3] 

Leikkausraudoitetuilla betonisilloilla poikkileikkauksen leikkauskestävyyden mitoitus-

arvo lasketaan kaavalla  

Vu = Vs + 0,8Vc [kN],     (20) 

jossa Vs on raudoituksen kapasiteetti, joka lasketaan kaavalla [19] 

( )αα cossin9,0 += df
s

A
V yd

sv
s  [kN],    (21) 

jossa 

Asv  on rakenteeseen tasaisesti jaetun leikkausraudoituksen pinta-ala [mm2] 

 

betonin kapasiteetti lasketaan kaavalla [19] 

ctdwc dfbV ⋅= 50,0  [kN],     (22) 

jossa 

bw on uuman leveys [m] 

 

Käytettäessä normaalia betonia, leikkauskapasiteetin yläraja lasketaan kaavalla [19] 

cdwu dfkbV =max,  [kN],     (23) 

jossa 

k = min{0,25(1 + cotα); 0,45}  
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Jos rakenteeseen vaikuttaa puristava normaalivoima, voidaan betonin 

leikkauskapasiteettia suurentaa kertoimella [1] 

�
	



�
�


+= 2;1min 0
1

dM
Mβ ,     (24) 

jossa 

Md on tarkasteltavassa kohdassa esiintyvä leikkausvoimaa vastaava 

taivutusmomentti [kNm] 

M0 on nollavenymämomentti, joka yhdessä normaalivoiman kanssa aikaansaa 

jännityksettömän tilan poikkileikkauksen vedetyllä reunalla [kNm] 

 

Palkkien pääraudoitus tulee ympyröidä haoilla, joiden vähimmäismäärä voidaan laskea  

kaavalla [3] 

αsin25,0
yk

ctk

c

sv

f
f

A
A = ,     (25) 

jossa   

Ac on uuman vaakaleikkauksen pinta-ala [mm2] 

α on leikkausraudoituksen kaltevuus 

fctk = aK2/3 [N/ mm2],     (26) 

jossa 

K on betonin nimellislujuus [N/mm2] 

a = min{58εcu; 0,2} 

2.4.3. VÄÄNTÖ 

 
Eurokoodi 

Eurokoodin mukaan poikkileikkauksen vääntökestävyys voidaan laskea ohut-

seinämäisen kotelopoikkileikkauksen vääntövuon perusteella, missä tasapaino 

saavutetaan katkeamattomana kiertävän leikkausvuon avulla. Umpinainen 

poikkileikkaus voidaan mallintaa ekvivalentteina ohutseinämäisinä kotelopoikki-

leikkauksina. [9] 

 

Väännön aiheuttama leikkausvoima VEd,i seinämässä i lasketaan kaavalla: 

i
k

Ed
iiefitiEd z

A
T

ztV
2,,, == τ  [N/ mm2],    (27) 
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jossa 

τt,i on vääntömomentin aiheuttama leikkausjännitys seinämän osassa i 

[N/mm2] 

Ted on vääntömomentin mitoitusarvo [kNm] 

tef,i on seinämän tehollinen paksuus [m]. Tässä työssä on oletettu standardin 

SFS-EN 1992-1-1 tekstin antavan suunnittelijalle vapauden valita 

seinämän tehollisen paksuuden arvon väliltä, jonka alaraja on 

pääraudoituksen painopisteen ja reunan väliin jäävä alue kaksinkertaisena 

ja yläraja on A/u. Kotelopoikkileikkauksella kotelon seinämän vahvuus on 

yläraja. Seinämän tehollinen paksuus A/u on standardin eräänlainen 

suositusarvo. Samaa valittua seinämän tehollista paksuutta tulee käyttää 

myös vääntökapasiteetin ylärajan laskennassa. 

u on poikkileikkauksen ulkopinnan piiri [m] 

A on poikkileikkauksen ulkopintojen rajaama pinta-ala [m2] 

zi on seinämän sivun pituus, jonka rajoittavat seinämien keskilinjojen 

leikkauspisteet [m] 

Ak on seinämien sisäpuolelle jäävä pinta-ala [m2] 

 

Kuva 10. Vääntöä laskettaessa käytettäviä merkintöjä. 

 

Väännön ja leikkauksen vaikutukset voidaan laskea yhteen, jos puristussauvan 

kaltevuuskulmalle θ on valittu sama arvo. [9] 
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Väännön vaatima pitkittäisen raudoituksen pinta-ala saadaan kaavasta 

θcot
2 ydk

Edk
sl fA

Tu
A =

 
[N/mm2],    (28) 

jossa 

uk on alan Ak piiri [m] 

 

Väännön ja leikkauksen rasittaman poikkileikkauksen on täytettävä ehto 

1
max,max,

≤+
Rd

Ed

Rd

Ed

V
V

T
T

 ,     (29) 

jossa 

TRd,max on vääntökapasiteetin yläraja, joka voidaan laskea kaavalla 

θθα cossin2 ,max, iefkcdcwRd tAfvT =  [kNm]   (30) 

 

Betonirakenneohjeet [3] 

Mitoitettaessa poikkileikkausta vääntömomentille betonirakenneohjeiden mukaisesti 

muodostuu rakenteen vääntökapasiteetti yksinään, joko betonin vääntökapasiteetista tai 

raudoituksen vääntökapasiteetista. Jos rakennetta kuormittaa liikennekuorma ei betonin 

vääntökapasiteettia voida käyttää hyväksi. Betonin vääntökapasiteetti lasketaan kaavasta 

[19] 

 

Tc = 0,3 fctd Wte [kNm],     (31) 

jossa  

Wte  on poikkileikkauksen kimmoinen vääntövastus, jota laskettaessa laipan 

leveydeksi saadaan otaksua enintään kolminkertainen laipan paksuus [m3]  

 

Vääntöraudoitetun poikkileikkauksen vääntökapasiteetti saadaan kaavasta 

ef

yldslytdst
efs u

fA

s

fA
AT ⋅= 2  [kNm],    (32) 

jossa 

Ast on vääntöhaan yhden leikkeen pinta-ala [mm2] 

Asl on pitkittäisen vääntöraudoituksen pinta-ala [mm2] 

uef ja Aef ovat pitkittäisten vääntöraudoitusten painopisteiden kautta piirretty piiri 

[m] ja pinta-ala [m2] 
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fytd ja fyld ovat terästen laskentalujuuksia [N/mm2] 

 

Väännön vaatiman pitkittäisen raudoituksen ja hakaraudoituksen on täytettävä ehto 

3
3
1 ≤≤

efytdst

yldsl

ufA

sfA
     (33) 

 

Vääntökapasiteetin yläraja on  

efefcdtrcdu hAfWfT 5,025,0max ==  [kNm],   (34) 

jossa 

Wtr on vääntöhalkeilleen kotelopoikkileikkauksen vääntövastus [m3] 

hef on 30 % pinta-alan Aef sisään piirretyn suurimman ympyrän säteestä [m] 

 

 

Kuva 11. Vääntömitoituksessa käytettäviä parametreja. 

 

Vääntö- ja leikkausvoiman vaikuttaessa rakenteessa samanaikaisesti tulee toteutua ehto 

1
max,max,

≤+
u

d

u

d

V
V

T
T

,     (35) 

jossa voimasuureiden arvoina voidaan käyttää arvoja, jotka niillä on matkan d päässä 

tuelta. [3] 

  

Vääntö- ja taivutusvoiman vaikuttaessa rakenteessa samanaikaisesti tulee toteutua ehto 

1
max,max,

≤+
u

d

u

d

M
M

T
T

,     (36) 

jossa 

Mu,max on poikkileikkauksen taivutuskapasiteetin yläraja [kNm] 
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2.5. KÄYTTÖRAJATILA (SLS) 

2.5.1. HALKEILUN RAJOITTAMINEN 

 

Eurokoodi 

Betonirakenteiden halkeilun rajoittaminen käsitellään eurokoodin standardissa EN 

1992-1-1. Siltoja koskevissa standardissa EN 1992-2 annetaan suunnittelijalle 

mahdollisuus laskea halkeamaleveyden arvo yleisesti hyväksytyllä menetelmällä. Siinä 

kuitenkin suositellaan käytettäväksi standardin SFS-EN 1992-1-1 kaavaa (7.8). 

Ilmeisesti epähuomiossa kyseistä kaavaa ei ole otettu käyttöön standardin SFS-EN 

1992-2 halkeamaleveyden laskentaa käsittelevässä kohdassa. Tässä diplomityössä 

oletetaan kyseisen kaavan olevan voimassa myös silloilla.[9, 10] 

 

Standardin SFS-EN 1992-1-1 mukainen halkeamaleveyden suuruus lasketaan kaavalla 

)(max, cmsmRk sw εε −=  [mm],    (37) 

jossa  

sR,max on suurin halkeamaväli [mm] 

εsm on vetoraudoituksen keskimääräinen venymä 

εcm on halkeamien välille betoniin syntyvä keskimääräinen venymä 

venymien erotus lasketaan kaavalla 

�
�

�

�
�

	




�
�

�

�
�

�


+−

=−
s

s

s

effpe
effp

effct
ts

cmsm EE

f
k

σ
ρα

ρ
σ

εε 6,0;

)1(

max)(
,

,

,

,  (38) 

jossa 

kt = 0,6 on lyhytaikaiskuormitukselle 

kt = 0,4 on pitkäaikaiskuormitukselle 

αe = Es /Ecm  

σs on betoniterästen jännitys haljenneessa poikkileikkauksessa [N/mm2] 

effc

ps
effp A

AA

,

2
1

,

'ξ
ρ

+
= ,     (39) 

jossa 
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Ac,eff on teräksiä ympäröivän betonipeitteen tehollinen pinta-ala [m2], jonka 

korkeus hc,ef = min{h/2; (h-x)/2; 2,5(h-d)} 

A’p on jänteiden pinta-ala alueella Ac,eff [mm2] 

p

s

φ
φξξ =1  on muunnettujen tartuntalujuuksien suhde, 

jossa 

ξ = 0,8 on jänne- ja betoniterästen tartuntalujuuksien suhde 

 

Kun terästen jakoväli on pienempi kuin 5(c+φ/2), voidaan suurin rakenteeseen syntyvä 

halkeamaväli laskea kaavalla 

effp
R kkkcks

,
4213max, ρ

φ+=   [mm],    (40) 

jossa  

φ on tangon halkaisija [mm] 

c on vetoraudoituksen betonipeitteen paksuus taivutussuunnassa [mm] 

k1 on kerroin, joka ottaa huomioon teräksen tartuntaominaisuudet. Sen arvo 

on sileillä tangoilla 1,6 ja 0,8 tangoilla, joilla on hyvät 

tartuntaominaisuudet 

k2 on kerroin, joka ottaa huomioon rasitustyypin. Sen arvo on 0,5 kun poikki-

leikkausta rasittaa taivutusmomentti ja 1,0 kun rasituksena on puhdas veto. 

k3 = 3,4 on kerroin, jonka arvona käytetään suositusarvoa 

k4 = 0,425 on kerroin, jonka arvona käytetään suositusarvoa 

 

Betonirakenneohjeet [3] 

Halkeaman ominaisleveys lasketaan kaavalla  

��
�

�
��
�

�
+=

r
wsmk kcw

ρ
φε 5,3  [mm],    (41) 

jossa  

c on pääraudoituksen betonipeitteen paksuus taivutussuunnassa [mm] 

kw = 0,085 on muuttujan arvo harjateräkselle 

ρr = As/Ace,      (42) 

jossa 
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Ace on poikkileikkauksen vetovyöhykkeen pinta-ala, jota rajoittavat suorat 

etäisyyden 7,5 φ päässä teräksen keskipisteestä [mm2] 

 

Teräksen keskimääräinen venymä haljenneessa poikkileikkauksessa voidaan laskea 

kaavalla 

��

�
	



��

�
�


�
�

�

�

�
�

�

�

��
�

�
��
�

�
−=

s

s

s

sr

ws

s
sm EkE

σ
σ
σσε 7,0;

25
1

1max
2

,   (43) 

jossa 

σs on teräsjännitys haljenneessa poikkileikkauksessa [N/mm2] 

σsr on teräsjännitys halkeaman avautumishetkellä haljenneessa tilassa 

[N/mm2] 

 

Halkeamaleveyksien sallitut arvot jännitetyille silloille ovat 

wk = 0 mm pitkäaikaiskuormilla jänteiden tulee sijaita puristetussa vyöhykkeessä 

wk < 0,1 mm lyhytaikaiskuormilla 

 

Halkeamaleveyksien sallitut arvot teräsbetonisille silloille ovat 

wk < 0,2 mm pitkäaikaiskuormilla 

wk < 0,3 mm lyhytaikaiskuormilla 

 

Jos betonipeitteen paksuus on vaadittua betonipeitettä suurempi, voidaan sallittuja 

halkeamaleveyksien arvoja kasvattaa kertomalla ne suhteella 

5,1
min

≤
c

c
, jossa cmin on vaadittu betonipeitteen paksuus [mm] 

 

Jos silta lasketaan betonirakenneohjeiden 2006 mukaisesti, käytetään laskennassa edellä 

olevia kaavoja (41), (42) ja (43). Tällöin kaavan (41) muuttuja c on pääraudoituksen 

betonipeitteen vähimmäisarvo taivutussuunnassa, kuitenkin enintään 1,5*cmin. [4] 

 

Halkeamaleveyksien sallitut arvot jännitetyille silloille olisivat [4] 

wk = 0 mm pitkäaikaiskuormilla jänteiden tulee sijaita puristetussa vyöhykkeessä 

wk < 0,07 mm lyhytaikaiskuormilla 
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Halkeamaleveyksien sallitut arvot jännittämättömille silloille olisivat [4] 

wk < 0,14 mm pitkäaikaiskuormilla 

wk < 0,2 mm   lyhytaikaiskuormilla 

 

Halkeamaleveyksien rajat betonirakenneohjeissa 2006 ovat huomattavasti tiukemmat 

kuin betonirakenneohjeissa 2000, mikä johtuu 100 vuoden käyttöikävaatimuksesta. 

Tämä ei silti välttämättä tiukenna vaatimuksia kaikilla silloilla, sillä kaavassa (43) on 

betonirakenneohjeessa 2006 teräksen keskimääräiselle venymälle haljenneessa 

poikkileikkauksessa annettu huomattavasti lievempi vaatimus, sillä sen täytyy olla 

suurempi kuin 0,4 * σs/Es. Tällöin halkeamaleveyden kaavassa (41) voidaan tietyillä 

rakenteilla käyttää 43 % pienempiä keskimääräisen venymän arvoja kuin 

betonirakenneohjeiden 2000 mukaan laskettaessa. Tässä työssä ei tutkittu eurokoodin 

vaikutuksia betonirakenneohjeisiin 2006. [3, 4] 

 

2.5.2. JÄNNITYSTEN RAJOITTAMINEN 

 

Eurokoodi 

Eurokoodin mukaan kuormien ominaisyhdistelmän vallitessa betonin puristusjännitys 

tulisi rajoittaa arvoon k1fck, jossa k1 on kansallisesti valittava parametri. Parametrin 

arvona käytetään suositusarvoa, joka on 0,6. Jos käytetään betonin laajenemisen estoa, 

voidaan sallittua puristusjännityksen arvoa kasvattaa. Ylityksen suuruus voidaan esittää 

kansallisessa liitteessä. Suomen kansallisessa liitteessä ei sallita sallitun puristus-

jännityksen kasvattamista. [9, 10, 16] 

 

Kun pitkäaikaiskuormien aiheuttama betonin jännitys ylittää arvon k2fck, on otettava 

huomioon betonin epälineaarinen viruminen. Parametri k2 on kansallisesti valittava 

parametri, jonka suositusarvo (NDP) on 0,45. Suomessa käytetään suositusarvoa. [9] 

 

Teräsjännitysten rajoittaminen määritellään standardissa SFS-EN 1992-1-1 seuraavasti: 

”Halkeilu tai taipuminen, joka ei ole ulkonäön kannalta hyväksyttävää, 

katsotaan vältetyksi, jos raudoituksen vetojännitys kuormien ominais-

yhdistelmän vallitessa on enintään arvon k3fyk suuruinen. Kun jännitys 

aiheutuu pakkomuodonmuutoksista tai pakkosiirtymistä, saa vetojännitys 
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olla enintään arvon k4fyk suuruinen. Jänneteräksissä vaikuttava 

keskimääräinen jännitys saa olla enintään arvon k5fpk suuruinen.” 

 

Suomen kansallinen valinta (NDP) ja suositusarvot parametreille ovat [16] 

k3 = 0,6 suositusarvo on 0,8 

k4 = 0,8 suositusarvo on 1 

k5 = 0,6  suositusarvo on 0,75 

 

Kyseiset kansalliset valinnat on tehty pelkästään talorakenteita silmällä pitäen johtuen 

useista rakennevaurioista, joita on todettu jännitetyissä palkeissa Suomessa. Siltoihin 

kansallisesti valitut tiukemmat rajat eivät sovellu. Jää kuitenkin epäselväksi miten tämä 

tullaan toteuttamaan, sillä kyseiset parametrit on määritelty standardissa EN 1992-1-1 

eikä standardi EN 1992-2 anna mahdollisuutta kyseisten parametrien määrittämiseen 

kansallisessa liitteessä. [9, 10] 

 

Betonirakenneohjeet [3] 

Betonisilloilla saa betonin puristusjännitys olla enintään 0,7 fck. Pysyvillä kuormilla 

jännitys saa olla enintään 0,5 fck. 

2.5.3. TAIPUMIEN RAJOITTAMINEN 

 

Eurokoodi 

Standardin SFS EN 1992-1-1 mukaan: ”Rakenneosan tai rakenteen siirtymätila ei saa 

olla sellainen, että se haittaa rakenneosan tai rakenteen tarkoituksen mukaista 

toimintaa tai ulkonäköä.”  

Standardin SFS EN 1990-A2 mukaan taipumarajat olisi määriteltävä tiesilloille tapaus-

kohtaisesti. 

 

Betonirakenneohjeet [3] 

Betonirakenneohjeiden mukaan liikennekuorman aiheuttama sillan pääkannattimen 

taipuma saa kentässä olla enintään L/500. 
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3. VERTAILULASKELMAT 

3.1. POIKKILEIKKAUSTEN ALUSTAVA MITOITUS 

Ennen lopullisten rakennemallien tekoa siltojen dimensiot sekä tarvittava jänneteräksen 

määrä on määritelty alustavan mitoituksen perusteella. Alustava mitoitus on suoritettu 

Finnmap Consulting Oy:n kehittämällä Sjanne-ohjelmalla. Ohjelma laskee 

differenssimenetelmällä jatkuvien palkkien voimasuureet ja taipumat. Laskettujen 

voimasuureiden sekä käyttäjän antamien lähtötietojen perusteella ohjelma mitoittaa 

poikkileikkaukset. Annettavia lähtötietoja ovat muun muassa kuormitus- ja materiaali-

tiedot, betoni- ja jänneteräsmäärät, jännegeometria sekä poikkileikkauksen muoto. 

 

Tutkimuksessa laskettiin 1- ja 2-aukkoisia laattapalkkisiltoja. Sillat laskettiin sekä 

jännitettyinä betonirakenteina että jännittämättöminä teräsbetonirakenteina. Siltojen 

voimasuureita laskettiin kasvattamalla jännemittoja 4 m askeleella. 1-aukkoisia siltoja 

laskettiin jänneväleillä 8…28 m. 2-aukkoisten siltojen jännemitat olivat jännitettyinä 

20…40 m ja teräsbetonisina 12…32 m. 2-aukkoisissa silloissa molemmat aukot valittiin 

yhtä suuriksi. Siltojen hyödylliseksi leveydeksi valittiin 12 m, jotta sillalle mahtuisi 

kulkemaan neljä kaistaa. Siltojen laskennassa käytetyt toimivat leveydet käyvät ilmi 

taulukosta 9 ja toimivan leveyden laskennassa käytetyt termit ovat esitetty kuvissa 12 ja 

13. Betonirakenneohjeen mukaan laatan toimiva leveys lasketaan kaavalla 

 
 { }blbb weff ;5/min 0+=  [m],    (44) 
jossa  
bw on uuman leveys [m] 
l0 on momentin nollapisteiden väli [m] 
b on laatan todellinen leveys [m] 
 
Eurokoodissa laatan toimiva leveys lasketaan kaavalla [9] 

{ }bbbb wieffeff ;min , += �  [m],    (45) 
jossa 

{ }iiieff bllbb ;2,0;1,02,0min 00, +=  [m],    (46) 
jossa 
bi on laipan i todellinen leveys [m] 
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Kuva 12. Toimivan leveyden merkinnät standardin SFS EN 1992-1-1 kuvan 5.3 mukaisesti. 

 

 
Kuva 13. Momentin nollapisteiden väli toimivan leveyden laskemiseksi standardin SFS EN 1992-1-
1 kuvan 5.2 mukaisesti. 

 
Taulukoissa 9 ja 10 ja kuvissa 14 ja 15 on esitetty tutkittujen siltojen eurokoodin ja 

betonirakenneohjeen mukaiset laattojen toimivat leveydet. Taulukoistaja kuvista 

nähdään, että eurokoodin laatan toimivan leveyden kaava 45 antaa suurempia toimivan 

leveyden arvoja kuin betonirakenneohjeiden kaava 44.  

 

Taulukko 9. Siltojen toimivat leveydet kentässä. 

Jännemitta BN EN BN EN BN EN BN EN

8 3,2 4,08 3,9 4,64
12 4 4,88 4,6 5,36 3,54 4,44
16 4,5 5,44 5,4 6 4,22 5,12
20 5,3 6 6 6 5,6 6 5,6 6
24 6 6 6 6 5,68 6 6 6
28 6 6 6 6 6 6 6 6
32 6 6 6 6
36 6 6
40 6 6

jännitetty teräsbetoninen

Toimiva leveys kentässä [m]

teräsbetoninenjännitetty
1-aukkoinen 2-aukkoinen
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Taulukko 10. Siltojen toimivat leveydet tuen kohdalla. 

Jännemitta BN EN BN EN
12 2,22 3,12
16 2,46 3,36
20 2,4 3,36 3,4 4,16
24 2,94 3,84 3,64 4,4
28 3,28 4,16 4,28 4,96
32 3,52 4,4 4,52 5,2
36 3,76 4,64
40 4,6 5,36

jännitetty teräsbetoninen

Toimiva leveys tuella [m]
2-aukkoinen

 
 

 

Kuva 14. Toimivat leveydet kentässä. 

 

 
Kuva 15. Toimivat leveydet tuella. 
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Siltojen alustava mitoitus on suoritettu betoninormien mukaisesti käyttäen Tiehallinnon 

ohjeen siltojen kuormat [20] mukaisia kuormia. Alustavassa mitoituksessa poikki-

leikkausten dimensiot on määritelty käyttörajatilamitoituksen sekä murtorajatilan 

taivutus-momenttien perusteella. 

 

Ohjelma laskee sillan palkkimallilla, joten se ei ota huomioon viereisen palkin 

keventävää vaikutusta. Tämän vuoksi alustavassa mitoituksessa mallinnettiin palkeista 

vain toinen, jolle kuormat tulevat kuusi metriä leveältä alueelta. Voimasuureiden 

laskennassa ja mitoituksessa laipan leveyden arvona on käytetty laipan toimivaa 

leveyttä. Loppuosa laipasta on mallinnettu pysyvänä kuormana. Siltojen poikki-

leikkaukset on mitoitettu alustavassa laskennassa siten, että mitoitusvoimasuureet 

ylittävät hieman kapasiteetit. Lopullisessa mitoituksessa viereisen palkin on oletettu 

kantavan osan hyötykuormasta. Taulukoihin 11 ja 12 on koottu alustavan mitoituksen 

perusteella määritetyt poikkileikkaussuureet, laskennassa käytettävä jänneteräsmäärä 

sekä ylä- ja alapintaan sijoitetut teräsmäärät. 

Taulukko 11. 1-aukkoisten siltojen poikkileikkaustiedot sekä teräsmäärät. 

L bw h L/h As,ap bw h L/h As,ap Ap

8 1,6 0,60 13,3 11259 1 0,60 13,3 3456 3150
12 1,8 0,90 16,0 16085 1,2 0,60 20,0 8042 7200
16 2,2 1,2 15,2 21715 1,3 0,75 21,3 12868 9000
20 2,2 1,6 14,8 25736 1,3 0,95 21,1 10455 11700
24 2,2 2 13,7 29757 1,6 1,1 21,8 12064 13200
28 2,3 2,3 13,7 36191 1,6 1,4 20,0 11259 13950
m m m mm2

m m mm2 mm2

Teräsbetoninen Jännitetty

 
Taulukko 12. 2-aukkoisten siltojen poikkileikkaustiedot sekä teräsmäärät. 

L bw h L/h As,ap As,yp bw h L/h As,ap As,yp Ap

12 1,5 1,00 12,0 8847 11781

16 1,5 1,30 12,3 14476 16085

20 2,2 1,7 11,8 17693 23323 1,2 0,95 21,1 11259 7540 8250

24 2,2 2 12,0 24127 28953 1,5 1,10 21,8 11259 4712 10500

28 2,6 2,3 12,2 27344 34583 1,6 1,3 21,5 10193 5969 12600

32 2,6 2,6 12,3 34583 45842 1,6 1,45 22,1 8836 5341 15750

36 1,6 1,65 21,8 10788 9327 15750

40 2,2 1,85 21,6 8345 12763 20250

m m m mm2 mm2
m m mm2 mm2 mm2

Teräsbetoninen Jännitetty

 
 
joissa 
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L on jännemitta [m] 
bw on uuman leveys [m] 
h on palkin korkeus [m] 
Ap on rakenteen jänneteräsmäärä [mm2] 
As,yp on teräsmäärä rakenteen yläpinnassa [mm2] 
As,ap on teräsmäärä rakenteen alapinnassa [mm2] 
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3.2. RAKENNEMALLI JA LÄHTÖTIEDOT 

Lopullisissa laskelmissa siltojen mallintamiseen on käytetty Gt Strudl ohjelman versiota 

29.1. Ohjelma laskee voimasuureet ja siirtymät elementtimenetelmällä. Voimasuureet 

on yhdistelty Excel-taulukkolaskentaohjelmistolla. 

 

Rakennemalleissa poikkileikkausten on oletettu toimivan pituussuunnassa 

halkeamattomina ja kansilaatta on oletettu poikkisuunnassa halkeilleeksi. Kansilaatan 

poikkisuuntaisena jäykkyytenä on käytetty puolta halkeamattoman poikkileikkauksen 

jäykkyydestä. [3]  

 

Sillat on mallinnettu palkkielementeillä ns. arinarakenteena. Rakennemallit koostuvat 

pääasiassa kahdesta sillan suuntaisesta sauvajonosta, joille on annettu palkkia vastaavat 

jäykkyydet. Sauvat on laitettu palkin painopisteeseen. Lisäksi malliin on laitettu sillan 

pituussuuntaisia apusauvoja, joiden jäykkyydet ovat erittäin pienet. Näille apusauvoille 

on sijoitettu liikennekuormat. Liikennekuormien poikkisuuntaista jakautumista varten 

malliin on laitettu poikittaiset sauvat, joilla on pelkästään taivutusjäykkyyttä. 

Poikittaisten sauvojen tarkoitus on kuvata kansilaatan toimintaa. Sauvojen jäykkyytenä 

on käytetty puolta niiden todellisesta jäykkyydestä. Kansilaatan paksuutena on käytetty 

arvoa 0,3 m, joka vastaa 12 metriä leveän sillan keskimääräistä paksuutta. Poikkeuksena 

ovat palkkien kohdalla sijaitsevat laatat. Näiden paksuuden arvona on käytetty palkin 

korkeutta. Poikittaisilla sauvoilla ei ole massaa. Poikittaiset sauvat sijaitsevat laatan 

painopisteessä ja ne on kiinnitetty primääripalkkien kohdalla hyvin jäykällä 

pystysuuntaisella sauvalla primääripalkkeihin. Sillan päihin on laitettu päätypalkkeja 

varten poikittaiset sauvat. Näille sauvoille on annettu niiden geometriaa vastaavat 

jäykkyysarvot. Gt Strudl ohjelmassa sauvojen jäykkyydet voidaan antaa joko 

jäykkyyksinä tai sauvan sivumittoina, joista ohjelma laskee sauvalle jäykkyydet. Näissä 

malleissa primääri- ja päätypalkit on mallinnettu antamalla sauvalle palkin sivumitat ja 

muut sauvat on mallinnettu antamalla niiden jäykkyydet. 

 

Elementtien jako sillan pituussuuntaan vaihtelee välillä 0,25… 1 m. Välituen kohdalla 

elementtijakoa on tihennetty, jotta jännevoiman vaikutus saadaan tarkemmin kuvattua. 

Laskettujen siltojen jännemitat ja dimensiot käyvät ilmi taulukoista 11 ja 12.  
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Kuvassa 16 on esitetty 3D-rakennemalli 2-aukkoisesta jännitetystä sillasta, jonka 

jännemitat ovat 28 m. Rakennemallin kuvasta on jätetty solmut esittämättä, jotta kuva 

olisi selvempi. Rakennemallien poikkisuuntainen solmujako on kaikissa rakenne-

malleissa periaatteessa sama. Poikkeuksen tekevät solmut, jotka määrittelevät palkin 

leveyden. Rakennemallin poikkisuuntainen solmujako sekä kuormat ilmenevät kuvista 

17… 20. 

 

Kuva 16. Laattapalkin 3D sauvoista koostuva rakennemalli. 

 

Kuormat 

Rakenteen omapaino on määritelty rakennemallissa elementtien tilavuuspainona. 

Toimivan leveyden ulkopuolelle jäävän laattaosan kuormat on annettu pääpalkeille 

nauhakuormana.  

 

Sillan kannella on oletettu olevan 100 mm paksu pintarakennekerros, jonka 

tilavuuspainoksi on käytety arvoa 24 kN/m3. Pintarakenteet ovat annettu viivakuormina 

poikittaisille sauvoille. 

 

Jännitettyjen siltojen jännevoimat ovat annettu pystysuuntaisiksi ohjausvoimiksi 

elementeille ja palkkia puristaviksi aksiaalivoimiksi solmuille. Jännevoimat on annettu 

poikkileikkauksen painopisteessä sijaitseviin solmuihin. Jännevoimat on saatu Sjanne 

ohjelman tuloksista ja ne pitävät sisällään alkuhäviöt. 
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Taulukossa 13 esitetään laskennassa käytetyt kuormitustapaukset sekä niiden 

numerointi.  

Taulukko 13. Rakennemallien kuormat ja niiden numerointi. 

Kuormat alku loppu Kuorma alku loppu
Pysyvät 1 ... 1 Pysyvät 1 ... 1

Pintarakenteet 2 ... 2 Pintarakenteet 2 ... 2
Jännevoima 3 ... 3 Jännevoima 3 ... 3

Lämpötilaero    -8 4 ... 4 Lämpötilaero   -5 4 ... 4
Lämpötilaero 10.5 5 ... 5 Lämpötilaero 10 5 ... 5

Tukipainuma 6 ... 8 Tukipainuma 6 ... 8
LM 1 UDL 9 ... 16 Lk1 nauhat 9 ... 16
LM1 1TS 17 ... 94 Lk1 1 akselit 17 ... 94
LM1 2TS 95 ... 172 Lk1 2 akselit 95 ... 172
LM1 3TS 173 ... 249 Lk1 3 akselit 173 ... 249
LM1 4TS 250 ... 326 Lk1 4 akselit 250 ... 326

LM3 1 401 ... 438 EkI 1 401 ... 439
LM3 2 439 ... 477 EkI 2 440 ... 478
LM3 3 478 ... 511 EkI 3 479 ... 517

Eurokoodi Nykyiset ohjeet

   

Lämpötilaerolla tarkoitetaan rakenteen yläpinnan ja alapinnan välistä lämpötilaeroa. 

Liikennekuormat on annettu apusauvoihin vaikuttaviksi pistekuormiksi. Tällöin 

solmujako ei ole riippuvainen akselikuormien etäisyyksistä. Nauhakuormat on annettu 

viivakuormina apusauvoille. 

 

Kuvan 17 yläosassa on esitetty eurokoodin liikennekuormakaavion ominaisarvot 

olettaen kaistojen olevan määrääviä vasemmalta oikealle. Kuvassa on esitetty, miten 

liikennekuormakaavion LM1 kuormat on annettu rakennemallissa. Pyöräkuormat on 

annettu pistekuormina sillan suuntaisille apusauvoille. Pistekuorman arvo on 50 kN, 

joka vastaa kolmanneksi määräävän kaistan akselikuorman arvoa. Yksi telikuorma 

koostuu kahdesta akselikuormasta, jotka sijaitsevat pituussuunnassa 1,2 m etäisyydellä 

toisistaan. Telikuormat on ajettu sillan yli käyttäen noin metrin askeljakoa. Jokaisen 

kaistan telikuorma muodostaa oman kuormitustapauksensa.  

 

Tasan jakautunut kuorma on annettu nauhakuormana kaistan keskelle. Nauhakuorman 

intensiteettinä on käytetty arvoa 7,5 kN/m, mikä vastaa muiden kuin määräävän 

kuormakaistan kuormaa. Tasan jakautunut kuorma on annettu aukoittain. 2-aukkoisilla 

silloilla yhden kaistan tasan jakautunut kuorma on jaettu kahdeksi kuormaksi. Jokainen 

kaista muodostaa myös erillisen kuormatapauksen.  
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Kuormien yhdistelyn yhteydessä määräävimmän kaistan telikuormista aiheutuneet 

rasitukset on kerrottu kolmella ja toiseksi määräävimmän kahdella. Näin päädytään 

eurokoodin kuormakaavion LM1 ominaisarvojen aiheuttamiin rasituksiin. Tasan 

jakaantuneen kuorman osalta määräävimmän kaistan arvo on yhdistelyn yhteydessä 

kerrottu luvulla 3,6, jolloin se vastaa tasan jakautuneen kuorman määräävimmän kaistan 

ominaisarvoa. 

Kuva 17. Kuormakaavion LM1 mallintaminen.  

 

Kuvassa 18 on esitelty, miten eurokoodin Suomen kansallisessa liitteessä (NA) 

esitettävä kuormakaavio LM3 [18] on annettu rakennemallissa. Rakennemallissa 

kuormakaavio LM3 on ajettu kolmea vaihtoehtoista reittiä pitkin sillan yli. Kahdessa 

tapauksessa kuorma on laitettu mahdollisimman reunaan ja kolmannessa tapauksessa se 

on laitettu sillan keskelle. Kuvan yläosassa on esitetty kuormakaavion LM3 pinta-

alakuormien sijainti ja intensiteetti. Sen alapuolella on esitetty sen mallintaminen. Pinta-

alakuorma on jaettu kahdeksi nauhakuormaksi, joiden etäisyys on puoli metriä kuorman 

keskipisteen keskeltä. Pituussuunnassa molemmat pinta-alakuormat ovat ajettu 

peräkkäin toisissaan kiinni. LM3 on ajettu sillan yli käyttäen noin metrin askelpituutta. 

Välituet on tutkittu asettamalla ensin kuormakaavion LM3 pinta-alakuormat tuen 

molemmin puolin. Tämän jälkeen kuormia on loitonnettu toisistaan noin 0,5… 1 m 

askeleella, kunnes kuormien etäisyys toisistaan on 15 m. 
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Kuva 18. Kuormakaavion LM3 mallintaminen. 

 
Kuvan 19 yläosassa on esitetty betonirakenneohjeiden liikennekuormakaavion Lk I 

kuormat. Kuvassa on esitetty miten liikennekuormakaavion Lk I kuormat on annettu 

rakennemallissa. Pyöräkuormat on annettu pistekuormina sillan suuntaisille 

apusauvoille. Pistekuorman eli pyöräkuoman arvo on 105 kN. Akseli koostuu 

poikkisuunnassa kahdesta pyöräkuormasta. Akseleita voi olla sillalla vain kahdella 

kuormakaistalla samanaikaisesti sekä yhdelle kuormakaistalle voi sijoittaa enintään 3 

akselikuormaa samanaikaisesti. Akselit on annettu 2,5 ja 6,0 m etäisyydelle toisistaan. 

Ajoneuvot on ajettu sillan yli noin metrin askeljaolla. 

 

Pintakuorma on annettu vastaavasti kuin kuormakaavion LM1 tasainen pintakuorma. Lk 

I pintakuorman intensiteetti on jokaisella kaistalla 3 kN/m2, jolloin nauhakuorman 

arvoksi muodostuu 9 kN/m. Kaikki nauhakuormat voivat vaikuttaa samanaikaisesti 

sillalla. 

 

 
Kuva 19. Kuormakaavion Lk 1 mallintaminen. 

 
Kuvan 20 yläosassa on esitetty betonirakenneohjeiden raskaan erikoiskuorman Ek 1 

kuormat. Kuormakaistat on sijoitettu samalla periaatteella kuin eurokoodin 
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kuormakaavio LM3. Kuorma koostuu kahdesta telistä, jotka on annettu 6 m etäisyydelle 

toisistaan. Teli koostuu kahdesta akselista, joiden leveys on 2,5 m. Yhden akselin 

kuoma on 300 kN. Akselikuormaan on lisätty 40 % sysäyslisä, jolloin akselikuorman 

arvoksi muodostuu 420 kN. Akselikuormat ovat annettu apusauvoihin pistekuormina, 

joiden etäisyydet sillan suunnassa on 1,2 m ja sillan poikkisuuntaan 1m. Ek 1 on ajettu 

sillan yli käyttäen noin metrin askeljakoa. 

 

 

Kuva 20. Raskaan erikoiskuorma kaavion Ek 1 mallintaminen. 

 

Materiaalit 

Alla olevassa taulukossa on esitetty laskelmissa käytettyjä materiaaliominaisuuksia 

betonille, harja- ja jänneteräkselle.  

Taulukko 14. Rakennemalleissa ja laskennassa käytetyt materiaaliominaisuudet. 

fck 35 N/mm2 fck 31,5 N/mm2

fcd 22,0 N/mm2 fcd 23,3 N/mm2

fcm 43 N/mm2 fctk 2,5 N/mm2

fctml 3,2 N/mm2 fctd 1,9 N/mm2

fctm,fl 3,2 N/mm2 Ec 33541 N/mm2

Ecm 34000 N/mm2

Ec 35700 N/mm2

fyk 500 N/mm2 fyk 500 N/mm2

fyd 455 N/mm2 fyd 455 N/mm2

fpk 1770 N/mm2 fpyk 1770 N/mm2

f0.1k 1520 N/mm2 f0.2k 1570 N/mm2

fpd 1322 N/mm2 fpyd 1365 N/mm2

Ep 195000 N/mm2 Ep 195000 N/mm2

Es 200000 N/mm2 Es 200000 N/mm2

Betoni C35/45
Eurokoodi Betonirakenneohjeet

Eurokoodi Betonirakenneohjeet
Teräs
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3.3. TAIVUTUSMOMENTIT 

Tässä luvussa esitellään laskettujen taivutusmomenttien mitoitussuureita. Esitetyt 

voimasuureet ovat murtorajatilasta sekä käyttörajatilan lyhyt- ja pitkäaikaisista 

yhdistelmistä. Tämän kappaleen taulukoissa ja kuvissa on esitetty taivutusmomenttien 

yhdistelmien ääriarvot, joten kenttämomenttien arvot eivät välttämättä ole samasta 

kohtaa kenttää. Taulukossa esitetään myös eurokoodin momenttien eroavuus 

betonirakenneohjeiden mukaisiin momentteihin. Taulukoissa vertaillaan eurokoodin 

kuormitusyhdistelmien taivutusmomentteja betonirakenneohjeiden mukaisiin 

kuormitusyhdistelmiin. Käyttörajatilan yhdistelmistä eurokoodin tavallista yhdistelmää 

verrataan betonirakenneohjeiden käyttörajatilan lyhytaikaiseen yhdistelmään ja 

eurokoodin pitkäaikaista yhdistelmää verrataan betonirakenneohjeiden käyttörajatilan 

pitkäaikaiseen yhdistelmään. 2-aukkoisilla silloilla tukimomenttien arvot on esitetty 

negatiivisina. 

 
3.3.1. Jännitetyt 2-aukkoiset laattapalkkisillat 
 
Murtorajatila 
Taulukosta 15 näemme, että jännitetyillä silloilla eurokoodi aiheuttaa 3-26 % 

suuremmat tukimomentit murtorajatilassa. Ero kasvaa jännemitan pienentyessä. 

Kentässä eurokoodi aiheuttaa 2-7 % pienempiä momenttien arvoja 

betonirakenneohjeisiin nähden, 20 m jännemittaista siltaa lukuunottamatta. 

 

Taulukko 15. Jännitettyjen 2-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
murtorajatilassa. 

MRT
jännemitat tuki kenttä tuki kenttä

40+40 -31594 22740 -30649 24549 945 3 1809 -7
36+36 -21410 17779 -20084 18617 1326 7 839 -5
32+32 -15674 13939 -14212 14268 1462 10 329 -2
28+28 -13360 11871 -11709 12073 1651 14 202 -2
24+24 -10434 9250 -8718 9485 1715 20 234 -2
20+20 -8468 7093 -6738 6991 1729 26 -101 1

m kNm kNm kNm kNm kNm % kNm %

Taulukossa verrataan eurokoodin murtorajatilan momentteja betonirakenneohjeen vastaaviin 
momentteihin.
Taulukossa keltainen väri tarkoittaa, että kuormakaavio LM3 on ollut määräävä. Vihreän 
värisissä soluissa kuormakaavio LM1 on ollut määräävä

EN BN tuki kenttä
ero ero
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Kuvasta 21 ja taulukosta 15 nähdään murtorajatilan taivutusmomenttien riippuvuus 

jännemitasta.  

 

 
Kuva 21. Jännitettyjen 2-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit murtorajatilassa. 

 

Tukimomenttia tarkasteltaessa 20 m jännemitalla LM3 aiheuttaa 22 % suuremman 

taivutusmomentin kuin kuormakaavio LM1. Ero pienenee jännemitan kasvaessa 32 m 

asti, jonka jälkeen kuormakaaviosta LM1 tulee määräävä. Suurimmillaan, 40 m 

jännemitalla, LM1 on 14 % suurempi kuin LM3. Kentässä LM3 on kaikkialla muualla 

määräävä paitsi jännemitalla 20m, jolloin LM1 on 6 % kuormakaaviota LM3 suurempi. 

Suurimmillaan LM3 aiheutti 5 % kuormakaaviota LM1 suurempia taivtusmomentteja. 

Taulukossa keltaisella värillä merkityissä soluissa kuormakaavio LM3 on ollut 

määräävä ja vihreällä värisissä soluissa määräävänä on ollut kuormakaavio LM1.  

 
Käyttörajatilan lyhytaikaiset kuormat 
 
Kuormakaavion LM1 koostuu tasan jakaantuneesta pintakuormasta (UDL) sekä 

akselikuormista (TS). Tutkittaessa kuormakaavion LM1 ominaiskuormasta aiheutuvia 

momentteja voidaan todeta, että tasaisen pintakuorman (UDL) osuus kuormakaavion 

aiheuttamasta tukimomentista kasvaa jännemitan kasvaessa arvosta 50 % arvoon 66 %. 

Kentässä tasan jakaantuneen pintakuorman osuus kasvaa arvosta 26 % arvoon 41 %. 

Tavallisessa yhdistelyssä tasan jakaantuneen kuorman yhdistelykertoimen arvo on 0,4 ja 

akselikuormien yhdistelykertoimen arvo on 0,75 [6]. 

 

Kuvassa 22 ja taulukossa 16 esitetään jännitettyjen 2-aukkoisten siltojen eurokoodin 

tavallisen yhdistelmän sekä betonirakenneohjeiden käyttörajatilan lyhytaikaisten 
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kuormien taivutusmomentit tuella ja kentässä. Eurokoodin aiheuttamat 

mitoitusmomentit ovat pienemmät kuin betonirakenneohjeiden. Eurokoodin 

kenttämomenttien arvot ovat 15… 26 % pienempiä ja ero näyttäisi hieman kasvavan 

jännemitan kasvaessa. Eurokoodin tukimomenttien arvot ovat 15… 24 % Tiehallinnon 

ohjeen momentteja pienempiä. Ero pienenee jännemitan kasvaessa. Eurokoodin 

aiheuttamat pienemmät taivutusmomentit pienentävät osaltaan eurokoodin 

laskennallisia halkeamaleveyksiä käyttörajatilassa betonirakenneohjeeseen verrattuna. 

 

Taulukko 16. Jännitettyjen 2-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
käyttörajatilan lyhytaikaisista kuormista. 

KRT
jännemitat tuki kenttä tuki kenttä

40+40 -12754 8776 -14997 11931 -2243 -15 3155 -26
36+36 -7482 6354 -9007 8690 -1525 -17 2337 -27
32+32 -4176 4580 -5279 6284 -1104 -21 1703 -27
28+28 -3688 4162 -4780 5522 -1092 -23 1361 -25
24+24 -2763 3470 -3614 4406 -851 -24 936 -21
20+20 -2141 2823 -2806 3335 -666 -24 512 -15

m kNm kNm kNm kNm kNm % kNm %

Taulukossa verrataan eurokoodin tavallisen yhdistelmän momentteja betonirakenneohjeen 

tuki kenttäEN BN
ero ero

käyttörajatilan lyhytaikaisiin momentteihin.  
 

 
Kuva 22. Jännitettyjen 2-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit käyttörajatilan 
lyhytaikaisista kuormitusyhdistelmistä. 
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Käyttörajatilan pitkäaikaiset kuormat 
 
Taulukosta 17 ja kuvasta 23 näemme käyttörajatilan pitkäaikaisten kuormien 

aiheuttamat taivutusmomentit. Tuloksista voidaan todeta eurokoodin pitkäaikaisten 

taivutusmomenttien arvojen olevan samaa suuruusluokkaa betonirakenneohjeen mukaan 

laskettujen momenttien kanssa tai sitä suurempia.  

 

Tämä johtuu osittain siitä, että betonirakenneohjeen [3] mukaisessa pitkäaikaisessa 

yhdistelyssä lämpötilakuormien pitkäaikaisosuus on 0 ja eurokoodin pitkäaikaisessa 

yhdistelyssä lämpötilakuormien pitkäaikaisosuus on 0,5. Eurokoodin pitkäaikaisissa 

taivutusmomenteissa on kuormakaavion LM1 tasan jakaantuneen kuorman (UDL) 

pitkäaikaisen yhdistelykertoimen arvona käytetty lukua 0,3, mikä saattaa olla yksi 

Suomen kansallisista valinnoista (NDP) kansalliseen liitteeseen.  

 

Lyhyemmillä silloilla tukimomenttien ero on hyvin pieni. Ero alkaa kasvaa jännemitan 

32 m jälkeen, ollen suurimmillaan 36 %. Kenttämomenttien kohdalla ero on 

suurimmillaan lyhyemmillä jännemitoilla. Jännemitoilla 36 m ja 40 m ero on hyvin 

pieni ~3 %. Suurimmillaan eurokoodin kenttämomentit ovat 66 % suurempia. 

Eurokoodin aiheuttamat suuremmat taivutusmomentit pitkäaikaisesta 

kuormitusyhdistelmästä tulee hieman vaikeuttamaan jännitettyjen siltojen mitoitusta, 

sillä jännitettyjen siltojen tulee pysyä puristettuina pitkäaikaisella 

kuormitusyhdistelmällä. Tällöin olisi perusteltua käyttää kuorman pitkäaikaisosuuden 

arvona eurokoodin suositusarvoa 0.  

 

Taulukko 17. Jännitettyjen 2-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
käyttörajatilan pitkäaikaisista kuormista. 

KRT
jännemitat tuki kenttä tuki kenttä

40+40 -9579 3960 -7695 3840 1884 24 -121 3
36+36 -4624 2199 -3400 2138 1224 36 -61 3
32+32 -2532 3010 -2599 2125 -67 -3 -884 42
28+28 -1693 2135 -1677 1287 17 1 -848 66
24+24 -1287 1586 -1304 1007 -17 -1 -579 58
20+20 -976 1241 -1012 873 -37 -4 -368 42

m kNm kNm kNm kNm kNm % kNm %

Taulukossa verrataan eurokoodin pitkäaikaisen yhdistelmän momentteja betonirakenneohjeen 

EN tuki kenttä
ero ero

käyttörajatilan pitkäaikaisiin momentteihin.

BN
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Kuva 23. Jännitettyjen 2-aukkoisten siltojen taivutusmomentit käyttörajatilan pitkäaikaisista 
kuormitusyhdistelmistä. 

 
3.3.2. Teräsbetoniset 2-aukkoiset laattapalkkisillat 
 
Murtorajatila 
 
Taulukossa 18 ja kuvassa 24 on esitetty teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen 

taivutusmomentit murtorajatilassa. Tuloksista voidaan todeta eurokoodin kuormitus-

yhdistelmien tukimomenttien arvojen olevan murtorajatilassa kaikilla lasketuilla 

jännemitoilla 7… 21 % suuremmat. Kentässä pidemmillä jännemitoilla 

betonirakenneohjeiden mukaan laskettujen taivutusmomenttien arvot ovat hieman 

eurokoodin mukaan laskettujen taivutusmomenttien arvoja suurempia 2...3 %. 

Jännemitan 16 m jälkeen betonirakenneohjeiden kuormista [20] tulee määrääviä. Ero on 

suurimmillaan 12 m jännemitalla, jolloin eurokoodi aiheuttaa 14 % suuremman 

murtorajatilan kenttämomentin kuin betonirakenneohjeet. Tämä lisää hieman 

eurokoodin murtorajatilan taivutusmomentin vaatimaa teräsmäärää, jos se on 

mitoituksessa määräävä. 

 

Tulosten perusteella kuormakaavio LM3 näyttäisi toimivan suunnitellusti eli se tuottaa 

suurempia momentteja tuella. Kuormakaavion LM3 tukimomentit ovat määrääviä 

kaikilla jännemitoilla. Kuormakaavion LM3 taivutusmomentit kentässä ovat määrääviä 

jännemitoilla, jotka ovat välillä 24… 32 m. Kuormakaavion LM3 aiheuttamat 

tukimomentit ovat 3… 27 % kuormakaavion LM1 tukimomentteja suurempia. Ero 

pienenee jännemitan kasvaessa. 
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Taulukko 18. Teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
murtorajatilassa. 

MRT
jännemitat tuki kenttä tuki kenttä

32+32 -52720 36125 -49158 37255 3562 7 1130 -3
28+28 -39815 27613 -36884 28314 2930 8 701 -2
24+24 -26620 19500 -23923 19867 2697 11 367 -2
20+20 -18669 13951 -16175 14226 2495 15 275 -2
16+16 -10933 8276 -9026 8090 1907 21 -186 2
12+12 -5769 4102 -5002 3586 767 15 -516 14

m kNm kNm kNm kNm kNm % kNm %

Taulukossa verrataan eurokoodin murtorajatilan momentteja betonirakenneohjeen vastaaviin 

Taulukossa keltainen väri tarkoittaa että kuormakaavio LM3 on ollut määräävä. Vihreän

ero ero
EN BN tuki kenttä

momentteihin.

värisissä kohdissa kuormakaavio LM1 on ollut määräävä  
 

 
Kuva 24. Teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
murtorajatilassa. 
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Käyttörajatilan lyhytaikaiset kuormat 
 
Taulukossa 19 ja kuvassa 25 on esitetty teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen 

betonirakenneohjeen käyttörajatilan lyhytaikaisten kuormien sekä eurokoodin tavallisen 

yhdistelmän kuormien aiheuttamat tuki- ja kenttämomentit. Lasketuissa silloissa 

betonirakenneohjeet aiheuttavat suurempia momentteja. Suurimmillaan ero on 18 %. 

Ainoastaan 12 metrin jännemitalla eurokoodin aiheuttama kenttämomentti on hieman 

suurempi 4 %. Toisaalta eurokoodissa teräsbetonisille rakenteille ei tarvitse suorittaa 

mitoitusta tavallisen yhdistelmän taivutusmomenteille. 

 

Taulukko 19. Teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
käyttörajatilan lyhytaikaisista kuormista. 

 

 
Kuva 25. Teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit käyttörajatilan 
lyhytaikaisista kuormista. 
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KRT
jännemitat tuki kenttä tuki kenttä

32+32 -34904 23004 -36774 26394 -1870 -5 3389 -13
28+28 -25257 17093 -27226 19732 -1968 -7 2639 -13
24+24 -15833 11692 -17280 13503 -1447 -8 1811 -13
20+20 -10427 8231 -11471 9458 -1045 -9 1227 -13
16+16 -5490 4644 -6123 5148 -632 -10 504 -10
12+12 -2583 2228 -3138 2151 -555 -18 -78 4

m kNm kNm kNm kNm kNm % kNm %

Taulukossa verrataan eurokoodin tavallisen yhdistelmän momentteja betonirakenneohjeen 
käyttörajatilan lyhytaikaisiin momentteihin. 

tuki kenttäEN BN
ero ero 
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Käyttörajatilan pitkäaikaiset kuormat 
 
Taulukossa 20 ja kuvassa 26 on esitetty eurokoodin ja betonirakenneohjeiden 

käyttörajatilan pitkäaikaisten kuormien taivutusmomentit. Eurokoodin mukaan lasketut 

tukimomentit ovat jännemitaltaan 12 m siltaa lukuun ottamatta suuremmat kuin 

betonirakenneohjeiden. Suurimmillaan ero on 15 %. Kentässä eurokoodin mukaan 

laskettujen momenttien arvot ovat lyhyemmillä jännemitoilla betonirakenneohjeen 

mukaan laskettujen momenttien arvoja pienempiä 7...30 % ja pidemmillä jännemitoilla 

eurokoodin aiheuttamien momenttien arvot ovat betonirakenneohjeen arvoja hieman 

suurempia 1...5 %. Suurin ero 30 % syntyy jännemitalla 12m. Suurimmalla osalla 

lasketuista 2-aukkoisista teräsbetonisista silloista eurokoodin mukaan lasketut 

suuremmat momentit tulevat kasvattamaan laskennallisia halkeamaleveyksiä 

betonirakenneohjeen mukaan laskettuihin halkeamaleveyksiin nähden.  

 

Taulukko 20. Teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
käyttörajatilan pitkäaikaisista kuormista. 

KRT
jännemitat tuki kenttä tuki kenttä

32+32 -32342 18752 -28420 18038 3922 14 -714 4
28+28 -23008 13356 -20292 12772 2716 13 -583 5
24+24 -13934 8348 -12200 8143 1734 14 -205 3
20+20 -8861 5396 -7680 5350 1181 15 -46 1
16+16 -4181 2369 -3746 2557 435 12 188 -7
12+12 -1418 636 -1612 908 -194 -12 273 -30

m kNm kNm kNm kNm kNm % kNm %

Taulukossa verrataan eurokoodin pitkäaikaisen yhdistelmän momentteja betonirakenneohjeen 
käyttörajatilan pitkäaikaisiin momentteihin.

ero ero 
BNEN tuki kenttä

 
 

 
Kuva 26. Teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit käyttörajatilan 
pitkäaikaisista kuormista. 
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3.3.3. Jännitetyt 1-aukkoiset laattapalkkisillat 
 
Murtorajatila 
 
Taulukossa 21 ja kuvassa 27 on esitetty jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen 

murtorajatilan taivutusmomentteja. Kuvasta nähdään eurokoodin taivutusmomenttien 

olevan määrääviä lyhyemmillä jännemitoilla ja betonirakenneohjeiden pidemmillä. 

Momenttikäyrät leikkaavat toisensa jännemitan 16 m kohdalla. Jännemitalla 8 m 

eurokoodi aiheuttaa 24 % suuremman taivutusmomentin. ja toisaalta 28 m jännemitalla 

eurokoodi aiheuttaa 7 % pienemmän momentin. Eurokoodissa kuormakaavio LM3 tulee 

kuormakaaviota LM1 määräävämmäksi yli 20 m jännemitoilla. LM3 aiheuttaa 8 m 

jännemitalla 49 % kuormakaaviota LM1 pienemmän momentin ja 28 m jännemitalla 6 

% suuremman taivutusmomentin. Kuormakaavion LM1 tasan jakautunut kuorma 

(UDL) aiheuttaa 14 % kuormakaavion LM1 ominaisarvojen kokonaismomentista kun 

jännemitta on 8 m. Tasaisesti jakaantuneen kuorman (UDL) aiheuttaman 

taivutusmomentin osuus kasvaa kuormakaavion LM1 aiheuttamasta 

kokonaismomentista jännemitan kasvaessa, jännemitalla 28 m se on 35 %.  

Taulukko 21. Jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
murtorajatilassa. 

MRT
jännemitat kenttä kenttä

28 14167 15253 1087 -7
24 10686 11512 827 -7
20 7481 7762 281 -4
16 5925 5975 50 -1
12 3941 3487 -454 13
8 2091 1690 -401 24
m kNm kNm kNm %

Taulukossa verrataan eurokoodin murtorajatilan momentteja

Taulukossa keltainen väri tarkoittaa, että kuormakaavio LM3 on ollut määräävä. 

ero 
EN BN kenttä

 betonirakenneohjeen vastaaviin momentteihin.

Vihreän värisissä kohdissa kuormakaavio LM1 on ollut määräävä
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Kuva 27 Jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit murtorajatilassa. 

 

Käyttörajatilan lyhytaikaiset kuormat 
 
Taulukossa 22 ja kuvassa 28 on esitetty jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen 

betonirakenneohjeen käyttörajatilan lyhytaikaisten kuormien sekä eurokoodin tavallisen 

yhdistelmän kuormien aiheuttamat kenttämomentit. Kuvasta ja taulukosta nähdään 

eurokoodin aiheuttavan lyhyemmillä jännemitoilla suuremman ja pidemmillä 

jännemitoilla pienemmän taivutusmomentin. Jännemitalla 8 m eurokoodin aiheuttamien 

momenttien arvot on 30 % suurempi ja 28 m jännemitalla momentit on 23 % pienempiä. 

Momentti kuvaajat leikkaavat toisensa jännemittojen 12 m ja 16 m välissä. Tämä 

pienentää eurokoodin laskennallisia halkeamaleveyksiä pidemmillä jännemitoilla ja 

kasvattaa niitä lyhyemmillä. 

 

Taulukko 22. Jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
käyttörajatilan lyhytaikaisista kuormista. 

KRT
jännemitat kenttä kenttä

28 4756 6153 1397 -23
24 3594 4518 924 -20
20 2190 2493 304 -12
16 2229 2387 158 -7
12 1531 1353 -178 13
8 800 616 -184 30
m kNm kNm kNm %

Taulukossa verrataan eurokoodin tavallisen yhdistelmän momentteja 

ero

betonirakenneohjeen käyttörajatilan lyhytaikaisiin momentteihin. 

EN BN kenttä

 
 

0

5000

10000

15000

28242016128

M
 [k

N
m

]

Jännemitta [m]

EN

BN



- 51 - 
 

 
Kuva 28. Jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit käyttörajatilan 
lyhytaikaisista kuormista. 

 

Käyttörajatilan pitkäaikaiset kuormat 
 

Taulukossa 23 ja kuvassa 29 on esitetty jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen 

käyttörajatilan pitkäaikaisten kuormien aiheuttamia kenttämomentteja. Kuvasta nähdään 

eurokoodin momenttien olevan kautta linjan betonirakenneohjeen mukaan laskettuja 

momentteja pienempiä. Tämä johtuu siitä, ettei lämpötilaero aiheuta staattisesti 

määrättyyn rakenteeseen pakkomomentteja ja toisaalta siitä, että eurokoodin mukaan 

lasketuissa silloissa on otettu liikennekuormista huomioon vain kuormakaavion LM1 

tasan jakautuneesta kuormasta (UDL) 30 %, mikä tulee olemaan todennäköisesti yksi 

Suomen kansallisista valinnoista (NDP) [14].  

 

Eurokoodin mukaan kuormakaavion LM1 tasan jakautunut kuorma (UDL) vastaa 

yleisempiä liikenne-ennusteita, kun kuorma-autoliikenne saattaa ruuhkautua. 

Eurokoodin kansallisessa liitteessä voidaan määrätä pitkäaikaista kuormitusta 

laskettaessa LM1:n tasan jakautuneelle kuormalle nollasta poikkeava 

yhdistelykertoimen arvo. Alustavasti Suomen kansallisessa liitteessä on valittu arvoksi 

ψ2 = 0,3. Yksityisteiden silloilla käytetään suositusarvoa ψ2 = 0. Ks. taulukko 5. [14] 
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Taulukko 23. Jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
käyttörajatilan pitkäaikaisista kuormista. 

KRT
jännemitat kenttä kenttä

28 424 1517 1093 -72
24 37 708 672 -95
20 34 76 42 -55
16 24 208 184 -88
12 15 45 30 -66
8 14 54 40 -73
m kNm kNm kNm %

Taulukossa verrataan eurokoodin pitkäaikaisen yhdistelmän momentteja 

ero BNEN

betonirakenneohjeen käyttörajatilan pitkäaikaisiin momentteihin.

kenttä

 
 

 
Kuva 29. Jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit käyttörajatilan 
pitkäaikaisista kuormista. 
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3.3.4. Teräsbetoniset 1-aukkoiset laattapalkkisillat 
 
Murtorajatila 
 
Taulukossa 24 ja kuvassa 30 on esitetty teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen 

taivutusmomentit murtorajatilassa. Taulukosta ja kuvasta nähdään eurokoodin 

murtorajatilan kuormitusyhdistelmien taivutusmomenttien arvojen olevan lyhyemmillä 

jännemitoilla 2… 20 % betonirakenneohjetta suuremmat. Taivutusmomenttien käyrät 

leikkaavat toisensa jännemittojen 20 m ja 24 m välissä, jonka jälkeen eurokoodin 

kuormien aiheuttamat momentit ovat 2… 3 % pienempiä. Siirtyminen eurokoodeihin 

kasvattaa hieman murtorajatilan vaatimaa teräsmäärää lyhyemmillä jännemitoilla. 

Pidemmillä jännemitoilla ero ei ole merkittävä. 

 
Taulukko 24. Teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
murtorajatilassa. 

MRT
jännemitat kenttä kenttä

28 32999 33958 958 -3
24 23644 24235 590 -2
20 15878 15525 -353 2
16 10474 10230 -244 2
12 6288 5589 -698 12
8 2919 2428 -491 20
m kNm kNm kNm %

Taulukossa keltainen väri tarkoittaa että kuormakaavio LM3 on ollut määräävä. 
Vihreän värisissä kohdissa kuormakaavio LM1 on ollut määräävä.

betonirakenneohjeen vastaaviin momentteihin.
Taulukossa verrataan eurokoodin murtorajatilan momentteja 

kenttä
EN BN ero 

 
 

 
Kuva 30. Teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
murtorajatilassa. 
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Käyttörajatilan lyhytaikaiset kuormat 
 
Taulukossa 25 ja kuvassa 31 on esitetty teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen 

betonirakenneohjeen käyttörajatilan lyhytaikaisten kuormien sekä eurokoodin tavallisen 

yhdistelmän kuormien aiheuttamat taivutusmomentit. Lyhyemmillä jännemitoilla 

eurokoodin aiheuttamien taivutusmomenttien arvot ovat betonirakenneohjeen arvoja 

suurempia ja pidemmillä jännemitoilla ne ovat pienempiä. Toisaalta eurokoodissa 

teräsbetonisille rakenteille ei tarvitse suorittaa mitoitusta tavallisen yhdistelmän 

taivutusmomenteille. 

Taulukko 25. Teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
käyttörajatilan lyhytaikaisista kuormista. 

KRT
jännemitat kenttä kenttä

28 23385 24896 1511 -6
24 16278 17378 1100 -6
20 10816 10747 -69 1
16 6824 6886 62 -1
12 3851 3600 -251 7
8 1651 1461 -190 13
m kNm kNm kNm %

Taulukossa verrataan eurokoodin tavallisen yhdistelmän momentteja 
betonirakenneohjeen käyttörajatilan lyhytaikaisiin momentteihin. 

ero 
EN BN kenttä

 
 

 
Kuva 31. Teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit käyttörajatilan 
lyhytaikaisista kuormista. 

 
Käyttörajatilan pitkäaikaiset kuormat 
 

Taulukossa 26 ja kuvassa 32 on esitetty tutkittujen teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen 

käyttörajatilan pitkäaikaisten kuormien aiheuttamia taivutusmomentteja. Kuvasta 

nähdään eurokoodin mukaan laskettujen taivutusmomenttien arvojen olevan kautta 
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linjan betonirakenneohjeen mukaan laskettuja momentteja pienempiä. Ero näyttäisi 

laskettujen siltojen osalta olevan suurin lyhyillä jännemitoilla ja hieman pienempi 

pidemmillä jännemitoilla. Taivutusmomenttien arvojen ero vaihtelee välillä 2… 49 %. 

Tämä johtuu pitkälti siitä, että liikennekuormakaavion akselikuormat dominoivat 

lyhyemmillä jännemitoilla ja pidemmillä jännemitoilla tasan jakaantuneen 

pintakuorman osuus liikennekuormasta kasvaa. Momenttien ero on kohtalaisen suuri, 

joten voidaan todeta kansalliseen liitteeseen mahdollisesti tulevan kuormakaavion LM1 

tasan jakaantuneen pintakuorman pitkäaikaisen yhdistelyarvon nostamisen arvoon 0,3 

olevan tarkoituksen mukainen, muuten 1-aukkoisilla silloilla momenttien ero olisi 

vieläkin suurempi. 

 

Taulukko 26. Teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit 
käyttörajatilan pitkäaikaisista kuormista. 

KRT
jännemitat kenttä kenttä

28 18972 20134 1162 -6
24 12414 13434 1021 -8
20 7539 7682 143 -2
16 4137 4600 463 -10
12 1800 2119 318 -15
8 341 673 332 -49
m kNm kNm kNm %

Taulukossa verrataan eurokoodin pitkäaikaisen yhdistelmän momentteja 
betonirakenneohjeen käyttörajatilan pitkäaikaisiin momentteihin.

EN BN ero 
kenttä

 
 

 
Kuva 32. Teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit käyttörajatilan 
pitkäaikaisista kuormista. 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

28242016128

M
 [k

N
m

]

Jännemitta [m]

EN

BN



- 56 - 
 

3.4. LEIKKAUSVOIMAT 

 
3.4.1. 2-aukkoiset laattapalkkisillat 
 
Seuraaviin taulukoihin ja kuvaajiin on koottu tutkittujen siltojen suurimmat 

murtorajatilan leikkausvoimat poikkileikkauksen tehollisen korkeuden d etäisyydellä 

tuen reunasta sekä tuen kohdalta. 2-aukkoisilla silloilla suurin leikkausvoima syntyy 

välituelle. Eurokoodin kuormakaaviota LM3 ei ole otettu mukaan taulukoissa 

esitettyihin kaavan (2) mukaan laskettuihin mitoitusleikkausvoimiin. Eurokoodin 

kuormakaavioiden LM1 ja LM3 aiheuttamien leikkausvoimien vertailun vuoksi on 

niiden aiheuttamat murtorajatilan leikkausvoimat esitetty kuvaajissa. 

 
Taulukosta 27 sekä kuvista 33 ja 34 nähdään betonirakenneohjeiden aiheuttavan 

eurokoodia suuremmat leikkausvoimat 2-aukkoisilla silloilla, lukuunottamatta lyhintä 

teräsbetonista siltaa. Jännitetyillä silloilla ohjeiden välinen ero oli hieman suurempi. 

Suurimmillaan ero oli 8 %. Jännemittojen kasvaessa liikennekuormien osuus 

leikkausvoimasta pienenee selvästi, mikä käy hyvin ilmi kuvaajista 33 ja 34. 

 

Taulukko 27. 2-aukkoisten siltojen leikkausvoimat poikkileikkauksen tehollisen korkeuden d 
etäisyydellä tuen reunasta. 

MRT
jännemitat Jännitetty Teräsbetoninen Jännitetty Teräsbetoninen

40+40 4499 4814 315 -7
36+36 3532 3767 235 -6
32+32 2906 7237 3117 7250 211 -7 13 0
28+28 2565 5876 2791 6334 226 -8 458 -7
24+24 2444 4600 2528 4734 84 -3 135 -3
20+20 2229 3862 2422 4051 193 -8 189 -5
16+16 3029 3063 34 -1
12+12 2115 2040 -75 4

m kN kN kN kN kN % kN %

EN BN ���

Jännitetty Teräsbetoninen
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Kuva 33. Jännitettyjen 2-aukkoisten siltojen leikkausvoimat poikkileikkauksen tehollisen 
korkeuden d etäisyydellä tuen reunasta. 

 
Kuva 34. Teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen leikkausvoimat poikkileikkauksen tehollisen 
korkeuden d etäisyydellä tuen reunasta. 

 

Jännitetyillä silloilla eurokoodin kuormakaavio LM3 aiheuttaa 4… 11 % 

kuormakaaviota LM1 suuremmat leikkausvoimat. Lasketuilla silloilla kuorma-

kaavioiden LM1 ja LM3 aiheuttamien leikkausvoimien suhteellinen ero näyttäisi olevan 

suurimmillaan siltapituuksien puolivälissä.  

 

Lyhyempi jännemittaisilla teräsbetonisilla silloilla kuormakaavion LM1 leikkausvoimat 

olivat määrääviä, jolloin jännemitalla 12 m kuormakaavion LM3 aiheuttama 

leikkausvoima on 9 % kuormakaavion LM1 aiheuttamaa leikkausvoimaa pienempi. 

Jännemitan kasvaessa yli 18 m muodostuu kuormakaaviosta LM3 määräävä. 

Pisimmällä tutkitulla jännemitalla 28 m on kuormakaavion LM3 aiheuttama leikkaus-

voima on 8 % suurempi kuin kuormakaavion LM1 aiheuttama. 
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Suurimmalla osalla 2-aukkoisista silloista eurokoodin kuormat aiheuttavat hieman 

pienempiä leikkausvoiman arvoja tuella kuin betonirakenneohjeet. Lasketuilla silloilla 

leikkausvoiman ero vaihteli välillä -5… 6 %. Teräsbetonisilla silloilla leikkausvoimien 

ero oli hieman jännitettyjä siltoja pienempi, mikä johtuu teräsbetonisten siltojen 

suuremmasta massasta. 

 

Taulukossa 28 on esitetty eurokoodin ja betonirakenneohjeiden kuormien aiheuttamat 

leikkausvoimat tuen kohdalla. Taulukosta nähdään, että eurokoodin kuormat aiheuttavat 

suurimmalla osalla lasketuista 2-aukkoisista sillosta vähemmän leikkausvoimaa kuin 

betonirakenneohjeiden kuormat. Leikkausvoiman ero on keskimäärin 3 %.  

 

Taulukko 28. 2-aukkoisten siltojen leikkausvoimat tuella. 

MRT
jännemitat Jännitetty Teräsbetoninen Jännitetty Teräsbetoninen

40+40 7295 6894 -401 6
36+36 5913 6133 220 -4
32+32 5298 7783 5525 8034 227 -4 250 -3
28+28 4750 6643 4975 6897 226 -5 254 -4
24+24 4156 5197 4376 5425 220 -5 228 -4
20+20 3653 4331 3847 4525 194 -5 194 -4
16+16 3240 3387 146 -4
12+12 2323 2288 -36 2

m kN kN kN kN kN % kN %

EN BN ���

Jännitetty Teräsbetoninen

 
 
3.4.2. 1-aukkoiset laattapalkkisillat 
 
Tutkituilla 1-aukkoisilla silloilla eurokoodin mukaiset kuormat aiheuttavat suurimmalla 

osalla siltoja betonirakenneohjeiden kuormia pienempiä leikkausvoiman arvoja 

murtorajatilassa. Lyhyemmillä jännemitoilla ero on hyvin pieni ja se kasvaa jännemitan 

kasvaessa. Suurimmillaan ero oli teräsbetonisella sillalla, jonka jännemitta oli 24 m. 

Eurokoodin kuormat aiheuttivat tällöin 15 % pienemmän leikkausvoiman arvon.  
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Taulukko 29. 1-aukkoisten siltojen leikkausvoimat poikkileikkauksen tehollisen korkeuden d 
etäisyydellä tuen reunasta. 

MRT
jännemitat Jännitetty Teräsbetoninen Jännitetty Teräsbetoninen

28 2110 4240 2411 4881 301 -12 641 -13
24 1890 3430 2116 4044 227 -11 614 -15
20 1708 2944 1767 3144 59 -3 200 -6
16 1563 2502 1710 2723 146 -9 221 -8
12 1447 1996 1458 2067 11 -1 71 -3
8 1233 1523 1225 1515 -7 1 -7 0

m kN kN kN kN kN % kN %

EN BN ���

Jännitetty Teräsbetoninen

 
 

 
Kuva 35. Jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen leikkausvoimat poikkileikkauksen tehollisen 
korkeuden d etäisyydellä tuen reunasta. 

 

 
Kuva 36. Teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen leikkausvoimat poikkileikkauksen tehollisen 
korkeuden d etäisyydellä tuen reunasta. 
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Eurokoodin kuormakaavio LM1 aiheuttaa kuormakaaviota LM3 suuremman 

leikkausvoiman suurimmalla osalla tutkittuja siltoja. Ainoastaan silloilla, joiden 

jännemitat olivat 24 ja 28 m, aiheutti kuormakaavio LM3 suuremman leikkausvoiman. 

Leikkausvoimien ero pienenee jännemitan kasvaessa ja kuormakaavion LM3 

aiheuttama leikkausvoima on 46 % kuormakaaviota LM1 pienempi sillassa, jonka 

jännemitta on 8 m. Pisimmällä tutkitulla sillalla (jännemitta 28 m) LM3 aiheuttaa 7 % 

kuormakaaviota LM1 suuremman leikkausvoiman. Jännitettyjen ja teräsbetonisten 

siltojen välillä ei näytä olevan suurtakaan eroa liikennekuormien välillä. 

 
Taulukossa 30 on esitetty laskettujen 1-aukkoisten siltojen leikkausvoiman arvot tuella. 

Taulukosta nähdään, että eurokoodin kuormat aiheuttavat pääasiassa pienempiä 

leikkausvoiman arvoja tuen kohdalla kuin betonirakenneohjeen kuormat. Lasketuilla 

silloilla leikkausvoimien ero vaihtelee välillä -8… 10 %. Jännemitaltaan 8 m sillalla 

eurokoodi näyttäisi antavan 9...10 % enemmän leikkausvoimaa ja jo jännemitan 12 m 

kohdalla betonirakenneohjeen mukaisesti lasketut leikkausvoimat ovat suurempia. 

Jännemitan 20 m jälkeen prosentuaalinen ero näyttäisi pysyvän samansuuruisena. 

  

Eurokoodin mitoitusleikkausvoimissa kuormakaaviota LM3 ei ole huomioitu. 

Kuvaajista nähdään, että osalla tutkituista silloista LM3 aiheuttaa kuormakaaviota LM1 

suuremman leikkausvoiman arvon. Tällöin olisi perusteltua käyttää kuormakaaviota 

LM3 leikkausmitoituksessa, jotta ero ohjeiden aiheuttamien leikkausvoimien välillä 

pienenisi. 

 

Taulukko 30. 1-aukkoisten siltojen leikkausvoimat tuella. 

MRT
jännemitat Jännitetty Teräsbetoninen Jännitetty Teräsbetoninen

28 3732 4843 4056 5247 325 -8 404 -8
24 3275 4044 3560 4392 285 -8 348 -8
20 2903 3338 3104 3470 201 -6 132 -4
16 2511 2746 2696 2897 185 -7 151 -5
12 2115 2182 2174 2222 59 -3 40 -2
8 1702 1669 1550 1527 -152 10 -142 9

m kN kN kN kN kN % kN %

Jännitetty Teräsbetoninen
BNEN ���
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3.5. VÄÄNTÖMOMENTIT 

Tässä kappaleessa on esitetty silloissa vaikuttavien murtorajatilan vääntömomenttien 

arvoja. Taulukoissa ja kuvaajissa on esitelty murtorajatilan mitoitusvääntömomentit 

eurokoodin ja betonirakenneohjeen kuormista. Kuvaajissa on eritelty myös eurokoodin 

liikennekuormien LM1 ja LM3 aiheuttamat murtorajatilan vääntömomentit. Eurokoodin 

taulukoidut vääntömomentin arvot eivät pidä sisällään kuormakaavion LM3 aiheuttamia 

vääntömomentin arvoja. 

 
3.5.1. 2-aukkoiset laattapalkkisillat 
 
Taulukosta 31 ja kuvaajasta 37 näemme jännitetyillä 2-aukkoisilla silloilla eurokoodin 

aiheuttavan 3… 14 % pienempiä vääntömomentin arvoja betonirakenneohjeiden mukaan 

laskuttuihin arvoihin nähden. Toisaalta LM3 aiheuttaa 18… 54 % suurempia 

vääntömomentin arvoja kuin LM1 ja 4… 37 % suurempia arvoja kuin 

betonirakenneohjeiden mukaiset vääntömomentit.  

 

Taulukko 31. 2-aukkoisten siltojen vääntömomentit. 

MRT
jännemitat Jännitetty Teräsbetoninen Jännitetty Teräsbetoninen

40+40 3276 3371 95 -3
36+36 2963 3093 130 -4
32+32 2613 2970 2823 3184 210 -7 214 -7
28+28 2286 2631 2522 2925 236 -9 294 -10
24+24 1836 2392 2129 2666 293 -14 274 -10
20+20 1594 2075 1684 2278 91 -5 203 -9
16+16 1775 1805 30 -2
12+12 1380 1140 -240 21

m kN kN kN kN kN % kN %

EN BN
Jännitetty Teräsbetoninen

���
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Kuva 37. Jännitettyjen 2-aukkoisten siltojen vääntömomentit. 

 
Taulukosta 31 ja kuvaajasta 38 näemme, että teräsbetonisilla 2-aukkoisilla silloilla 

eurokoodi aiheuttaa lyhimmällä lasketulla sillalla betonirakenneohjetta suurempia 

vääntömomentin arvoja. Momenttien ero tasoittuu jännemitalla 12 m, jonka jälkeen 

eurokoodi antavat pienempiä vääntömomenttien arvoja. Lyhimmällä jännemitalla 

eurokoodin aiheuttama vääntömomentin arvo on 21 % suurempi ja pidemmillä 

jännemitoilla eurokoodit antavat n. 2...10 % pienempiä vääntömomentin arvoja. 

Eurokoodin liikennekuormakaavioista LM3 tulisi määrääväksi 15 metrin jännemitan 

jälkeen ja jännemitan 32 m kohdalla kuormakaavio LM3 aiheuttaa jo 53 % suuremman 

vääntömomentin kuin kuormakaavio LM1. 

 

 
Kuva 38. Teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen vääntömomentit. 

  

1000

2000

3000

4000

5000

20 25 30 35 40

M
t [

kN
m

]

Jännemitta [m]

EN

LM 1

BN

LM 3

0

1000

2000

3000

4000

12 14 16 18 20 22 24 26 28

M
t [

kN
m

]

Jännemitta [m]

LM 1

EN

LM 3

BN



- 63 - 
 

3.5.2. 1-aukkoiset laattapalkkisillat 
 
Taulukon 32 ja kuvien 39 ja 40 perusteella voidaan todeta eurokoodin aiheuttavan 1-

aukkoisilla silloilla pienempiä vääntömomenttien arvoja kuin betonirakenneohjeet. 8 m 

jännemitalla vääntömomenttien arvot ovat kutakuinkin samoja. Suurin prosentuaalinen 

ero on jännemitaltaan 24 m pitkällä jännitetyllä sillalla, jolloin ero on 18 %. 

 
Taulukko 32. 1-aukkoisten siltojen vääntömomentit. 

KRT
jännemitat Jännitetty Teräsbetoninen Jännitetty Teräsbetoninen

28 2451 2769 2812 3177 361 -13 408 -13
24 1904 2453 2323 2887 419 -18 435 -15
20 1666 2090 1919 2334 252 -13 244 -10
16 1289 1653 1469 1940 180 -12 287 -15
12 1015 1331 1030 1374 15 -1 43 -3
8 725 805 682 765 -43 6 -40 5

m kN kN kN kN kN % kN %

EN BN
Jännitetty Teräsbetoninen

���

 
 

 
Kuva 39. Jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen vääntömomentit. 

 
Eurokoodin kuormakaavio LM3 aiheuttaa lyhyemmillä jännemitoilla pienempiä 

vääntömomentin arvoja kuin kuormakaavio LM1 ja 16 m jännemitan jälkeen 

kuormakaavion LM3 aiheuttama vääntömomentti on suurempi kuin kuormakaavion 

LM1 aiheuttama. Ero suurenee jännemitan kasvaessa. Jännemitalla 8 m LM3 aiheuttaa 

~50 % pienemmän vääntömomentin ja jännemitalla 28 se aiheuttaa ~50 % suuremman 

vääntömomentin. Vääntömomenttien prosentuaalinen ero jännitettyjen ja 

teräsbetonisten siltojen välillä on suhteellisen pieni. 
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Eurokoodi näyttäisi aiheuttavan pienempiä vääntömomenttien arvoja kuin 

betonirakenneohjeet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Suurimmat erot ovat 18 %. 

Tilanne muuttuisi päinvastaiseksi, jos LM3 otettaisiin vääntömitoituksessa huomioon.  

Jos kuormakaaviota LM3 käytettäisiin vääntömitoituksessa, johtaisi se huomattavasti 

nykykäytäntöä rankempaan mitoitukseen. Kysessä on kuitenkin erittäin raskas 

erikoiskuljetus, jolloin on perusteltua olettaa, että kuljetus suoritetaan ohjattuna 

edullisinta reittiä siten, että minimoidaan palkeille syntyvä vääntörasitus.  

 

 
Kuva 40. Teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen vääntömomentit. 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on tultu siihen johtopäätökseen, että kuormakaavio LM3 

voisi kulkea 0,5 metrin etäisyydellä sillan reunasta. Edellä esitetyistä laskelmista käy 

kuitenkin ilmi, että se johtaisi mitoituksen huomattavaan kiristymiseen nykyisiin 

normeihin nähden. Jotta mitoituksen kiristymiseltä vältyttäisiin voitaisiin kansallisen 

liitteen kuormakaaviota LM3 muuttaa siten, että kuorma kulkisi hieman kauempana 

sillan reunasta kuin on aikaisemmin esitetty. Diplomityön puitteissa tutkin kahta 2-

aukkoista laattapalkkisiltaa, joiden jännemitat olivat 20+20 m ja 40+40 m. Silloista 

20+20 m jännemittainen oli teräsbetoninen ja 40+40 m jännemittainen oli jännitetty. 

Tutkittujen siltojen hyödyllinen leveys on 12 m ja niiden palkkiväli on 5 m. 

Jännemitaltaan 20 metrisellä sillalla kuormakaavion LM3 on kuljettava noin 0,97 m 

päässä sillan reunasta, jotta kuormakaaviot LM1 ja LM3 aiheuttaisivat yhtä suuret 

vääntömomentin arvot kun taas jännemitaltaan 40 metrisellä sillalla kuormakaavion 

LM3 tulisi kulkea noin 1,33 m etäisyydellä sillan reunasta, jotta päästäisiin 

samanlaiseen lopputulokseen.  
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4. TULOSTEN VERTAILU 

4.1. MURTORAJATILA (ULS) 

4.1.1. TAIVUTUS JA NORMAALIVOIMA 

Tässä kappaleessa on esitetty tutkittujen siltojen murtorajatilan taivutusmomenttien 

laskenta-arvot sekä niitä vastaavat taivutuskapasiteetit. Taulukoihin on myös laskettu 

taivutuskapasiteetin ja –momentin laskenta-arvon välinen erotus. Eurokoodin ja 

betonirakenneohjeiden mukaan laskettujen taivutuskapasiteettien välillä ei ole suuria 

eroavuuksia. Merkittävimmät erot muodostuvat laatan toimivasta leveydestä sekä 

taivutusmomenttien laskenta-arvojen suuruudesta. Eurokoodin mukaan laskettu 

suurempi laatan toimiva leveys kentässä pienentää betonin puristusvyöhykkeen 

korkeutta, jolloin rakenteen laskennallinen taivutuskapasiteetti kasvaa ja toisaalta 

betoniteräkset voidaan levittää tuella leveämmälle alueelle. Toisaalta laatan toimivan 

leveyden kasvattaminen lisää laipan leikkautumisen vaatimaa teräsmäärää.  

  

Siltojen teräsmäärä on valittu sellaiseksi, että betonirakenneohjeiden murto- ja 

käyttörajatilan mukaiset vaatimukset täyttyvät. Tämän jälkeen siltojen 

momenttikapasiteetit ovat laskettu eurokoodin mukaisesti, jonka jälkeen on tarkistettu 

siltojen momenttikapasiteetin riittävyys eurokoodin murtorajatilan kuormitus-

yhdistelmän aiheuttamalle taivutusmomentille. Mitoituksessa käytetyt teräsmäärät ovat 

esitetty taulukoissa 11 ja 12.  

 

Siltojen pääkannattimille ei ole suoritettu tukimomentin pyöristystä, joka olisi 

eurokoodin mukaan laskettaessa sallittua. Taulukoiden 33… 36 kohdissa ∆As,yp tai 

∆As,ap on esitetty teräsmäärän prosentuaalinen muutos eurokoodin murtoraja-

tilamitoituksen mukaisesti mitoitettaessa verrattuna betonirakenneohjeiden mukakaisesti 

mitoitettuihin siltapoikkileikkauksiin. Termillä ∆As,yp tarkoitetaan yläpinnan 

teräsmäärän muutosta ja termillä ∆As,ap tarkoitetaan alapinnan teräsmäärän muutosta. 

 

Taulukossa 33 on esitetty jännitettyjen 2-aukkoisten siltojen murtorajatilan 

taivutusmomenttien ääriarvot sekä niitä vastaavat taivutuskapasiteetit. Taulukon 

voimasuureista sekä kapasiteeteista voidaan päätellä, että pidempien siltojen tukialueilla 
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kapasiteetit ja momentit ovat samaa suuruusluokkaa. Lyhyemmillä jännemitoilla 

eurokoodin mukaisesti lasketut tukimomentit ovat hieman suuremmat, mikä kasvattaa 

huomattavasti tukialueiden raudoitusta eurokoodiin siirryttäessä. Tämän johdosta voisi 

olla suotavaa ottaa huomioon standardin EN 1992-2 kohdan 5.5 mukainen momentin 

uudelleen jakaantuminen. 

Taulukko 33. Jännitettyjen 2-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit sekä niitä 
vastaavat momenttikapasiteetit. 

MRT

jännemitat Md Mu ��� Md Mu ���

40+40 31594 30842 ��	 22740 26984 �	�� 15 -65
36+36 21410 20228 ���	 17779 20757 	��� 32 -44
32+32 15674 15491 ��� 13939 16938 �


 12 -61
28+28 13360 13010 ��� 11871 13572 ��

 26 -30
24+24 10434 9131 ��
	 9250 10444 ���� 113 -21
20+20 8468 6883 ���� 7093 7767 ��� 179 -14

[m]

jännemitat Md Mu ��� Md Mu ���

40+40 31077 31312 	�� 24862 25829 ���

36+36 20619 20952 ��� 19148 19800 ��	

32+32 15289 15637 ��� 14825 15872 �
��

28+28 12332 12645 ��� 12395 13063 ���

24+24 9058 9325 	�� 9753 10162 �
�

20+20 6964 7090 �	� 7146 7609 ���

[m]

BN
[kNm]

∆As,yp ∆As,ap

EN

[%]

[kNm]

Tuki Kenttä

Tuki Kenttä

 
Kentässä eurokoodin kuormien aiheuttamien taivutusmomenttien arvot ovat hieman 

pienempiä, mikä puolestaan vähentää murtorajatilan tarvitsemaa teräsmäärää. Ero 

näyttäisi kasvavan jännemitan kasvaessa. 

 

Taulukosta 34 nähdään, että siirtyminen eurokoodeihin kasvattaa murtorajatilan 

vaatimaa teräsmäärää suurimmalla osalla tutkituista teräsbetonisista 2-aukkoisista 

silloista. Suurimmat ylitykset syntyvät tuilla. 
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Taulukko 34. Teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit sekä niitä 
vastaavat momenttikapasiteetit. 

MRT

jännemitat Md Mu ��� Md Mu ���

32+32 52720 48497 �		� 36125 38343 		�� 11 -5
28+28 39815 32879 ���� 27613 26775 ��� 23 6
24+24 26620 23598 �
		 19500 20426 �	� 17 -3
20+20 18669 16110 	��
 13951 12784 ���� 21 14
16+16 10933 8176 	��� 8276 7836 ��
 40 11
12+12 5769 4558 �	�� 4102 3617 ��� 33 18
[m] 

jännemitat Md Mu ��� Md Mu ���

32+32 49153 49345 ��	 37254 37944 ��


28+28 33241 33303 �	 25682 26604 �		

24+24 23919 24088 ��� 19867 20290 �	�

20+20 16088 16425 ��� 11851 12717 ���

16+16 8255 8374 ��� 7379 7739 ��


12+12 4659 4671 �	 3340 3568 		�

[m]

∆As,ap

[%]

EN

[kNm]

Tuki Kenttä

Tuki Kenttä

BN
[kNm]

∆As,yp

 
 
 

Taulukoista 33 ja 34 havaitaan, että eurokoodin kuormakaavio LM3 toimii 

suunnitellusti eli se kasvattaa mitoitusmomentin suuruutta välituilla nykykäytäntöön 

verrattuna.  

 

 
Taulukoista 35 ja 36 nähdään eurokoodin aiheuttavan suurempia taivutusmomentin 

arvoja murtorajatilassa lyhyemmillä jännemitoilla ja betonirakenneohjeet pidemmillä 

jännemitoilla, jolloin 1-aukkoisilla silloilla siirtyminen eurokoodeihin kasvattaa 

murtorajatilan vaatimaa teräsmäärää lyhyemmillä jännemitoilla. Toisaalta 

betonirakenneohjeiden mukainen raudoitus ei riitä pidempi jännemittaisilla 

teräsbetonisilla silloilla, sillä niiden halkeamaleveydet ylittävät sallitut arvot. Tämä käy 

ilmi taulukosta 46.  
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Taulukko 35. Jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit sekä niitä 
vastaavat momenttikapasiteetit. 

MRT
Jännemitta Md Mu ��� ∆As,ap Md Mu ���

28 14167 16660 	��� -36 15334 15661 �	�

24 10686 12317 ���	 -33 11578 11843 	��

20 7481 8510 �
	� 0 7981 8160 ���

16 5925 6072 ��� 0 5957 6002 ��

12 3941 3543 ��� 30 3484 3511 	�

8 2091 1707 ��� 55 1661 1719 ��

[m ] [%]

EN BN

[kNm] [kNm]  
Taulukko 36. Teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen pääkannattimien taivutusmomentit sekä niitä 
vastaavat momenttikapasiteetit. 

MRT
Jännemitta Md Mu ��� ∆As,ap Md Mu ���

28 32999 34970 ���� -4 33957 34786 �	�

24 23644 24956 ���	 -5 24234 24811 ���

20 15878 17088 �	�� -6 16768 16994 		�

16 10474 10686 	�	 0 10229 10586 ���

12 6288 5667 �	� 15 5589 5705 ���

8 2919 2516 �
� 21 2428 2493 ��

[m] [%]

EN BN

[kNm] [kNm]  
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4.1.2. LEIKKAUS JA VÄÄNTÖ 

Betonirakenneohjeiden mukaisesti mitoitetuissa poikkileikkauksissa väännön vaatiman 

pitkittäis- ja hakaraudoituksen suhteena käytetään arvoa 1. Pitkittäis- ja 

hakaraudoituksen suhteen ehtolauseke on esitetty lausekkeessa (33). Jos vääntö- ja 

leikkausmitoituksen antama hakamäärä on ollut pienempi kuin kaavan (25) mukainen 

vähimmäismäärä on terästen yhteenlaskussa käytetty kaavan (25) mukaista teräsmäärää.  

 
Taulukossa 37 on esitetty poikkileikkausten tarvitsema raudoitus leikkausvoimalle sekä 

vääntömomentille. Viimeisessä sarakkeessa on esitetty yhdistettyjen rasitusten vaatima 

kokonaisteräsmäärä, jossa uloimmat haat on varattu väännölle ja niiden välissä olevat 

haat leikkaukselle. Hakojen teräsmäärät on kerrottu niiden arvioiduilla pituuksilla, 

jolloin pystytään vertailemaan hakojen ja pitkittäisen raudoituksen teräsmäärän suhdetta 

keskenään. Taulukon teräsmäärät on laskettu taulukossa esitetyillä puristussauvojen 

kaltevuuskulmilla θ. Eurokoodista on tulkittavissa, että vääntömitoituksessa käytettävän 

seinämän tehollisen paksuuden tef,i ylärajana voidaan pitää arvoa A/u ja alarajana arvoa, 

joka on seinän ulkoreunan ja pääraudoituksen painopisteen välinen etäisyys 

kaksinkertaisena. Seinämän tehollisen paksuuden arvo on nähtävästi valittavissa sen 

ylä- ja alarajan välistä. Seinämän tehollisen paksuuden kasvattaminen lisää 

vääntömitoituksen vaatimaa teräsmäärää ja toisaalta se kasvattaa vääntökestävyyden 

mitoitusarvon ylärajaa. Tässä tutkimuksessa on käytetty vääntömitoituksessa seinämän 

tehollisen paksuuden arvona eurokoodin ”suositusarvoa” tef = A/u. Kuvassa 42 on 

esitetty, miten seinämän tehollinen paksuus tef ja puristussauvojen kaltevuuskulma θ 

vaikuttaa mitoituksen vaatimaan teräsmäärään. Mikäli optimoitaisiin seinämän 

tehollinen paksuus tef, saataisiin väännön ja leikkauksen aiheuttamat raudoitusmäärät 

~20 % pienemmäksi. Tässä työssä on tutkittu hieman teräsmäärien optimointia 

puristussauvojen kaltevuuskulman ja seinämän tehollisen paksuuden funktiona. 

Aiheesta olisi kuitenkin suositeltavaa tehdä lisää jatkotutkimusta, jossa otettaisiin 

huomioon leikkaus- ja vääntörasitusten suhteelliset osuudet, leikkausvoiman vaikutus 

pituussuuntaisten terästen ankkurointitarpeeseen, sekä sillan ulokkeen pituuden ja 

hyödyllisen leveyden vaikutus leikkausvoiman ja vääntömomentin 

mitoitusvoimasuureisiin. [9] 

 

Mitoitukset on suoritettu poikkileikkauksen tehollisen korkeuden d etäisyydellä tuen 

reunasta olevista leikkauksista. 
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Taulukon 37 teräsmäärät ovat laskettu taulukossa esitetyllä puristussauvojen 

kaltevuuskulman θ arvoilla. Taulukosta nähdään, että betonirakenneohjeiden vääntö- ja 

leikkausmitoitus vaatii huomattavasti vähemmän raudoitusta kuin eurokoodin vastaava 

mitoitus. Eurokoodin mukaan lasketuissa silloissa on 41… 102 % enemmän raudoitusta 

leikkaukselle ja väännölle kuin betonirakenneohjeiden mukaan lasketuissa. Keskimäärin 

leikkaus- ja vääntöraudoitusta on 67 % enemmän eurokoodin mukaan mitoitetuissa 

silloissa. Toisaalta eurokoodin mukaista teräsmäärää voitaisiin pienentää, käyttämällä 

laskennassa ohuempaa seinämän tehollista paksuutta.  

 

Taulukkoon 37 on kerätty betonirakenneohjeiden ja eurokoodi-standardin vaatimat 

teräsmäärät. Taulukosta 37 sekä kuvasta 41 nähdään, että uuman puristettujen 

vinosauvojen kaltevuuskulman θ arvoksi kannattaa valita mahdollisimman pieni arvo 

kun rakenteeseen ei vaikuta vääntömomenttia. Toisaalta vääntömomentin määrän 

kasvaessa kannattaa laskennassa kasvattaa kaltevuuskulman arvoa. Tämä johtuu 

kaavasta 28, jossa pitkittäisen vääntöraudoituksen määrä kasvaa 2,5-kertaiseksi 

vääntökulman pienentyessä 45 asteesta 21,8 asteeseen, mikä on nähtävissä kuvista 41 ja 

42. 

 

Taulukossa 37 eurokoodin teräsmäärät on laskettu sellaisella kaltevuuskulman θ arvolla, 

jolla saadaan poikkileikkaus mitoitettua väännölle ja leikkaukselle mahdollisimman 

pienellä teräsmäärällä. Kuvasta 41 nähdään miten kaltevuuskulman arvo vaikuttaa 

mitoituksen vaatimaan teräsmäärään. Kaltevuuskulman kasvattaminen lisää 

leikkausvoiman ja väännön aiheuttaman hakaraudoituksen tarvetta, mutta samalla se 

vähentää huomattavasti väännön aiheuttamaa pitkittäisraudoitustarvetta. Tämä ilmiö on 

nähtävissä parhaiten kuvasta 41.  
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Taulukko 37. Vääntö ja leikkausraudoitus. 

Leikkaus Yhdistetty Leikkaus Yhdistetty
jännemitat Asw Ast Asl As Asv Ast Asl As

40+40 32 22 3847 1716 13351 26702 1051 1774 6790 13570
36+36 34 22 3634 2457 13400 26800 1668 2546 7692 14162
32+32 35 22 3560 2608 12337 24674 1038 2648 7467 12191
28+28 35 22 3571 2602 11421 22843 1115 2540 6930 11342
24+24 34 22 4099 2412 10744 21487 2677 2624 6369 12951
20+20 34 32 4083 2908 10632 21119 3655 3202 6335 14219

32+32 26 22 3151 728 12322 24542 2091 1174 5371 15888
28+28 27 22 3209 771 11343 22686 2061 1278 5331 14846
24+24 29 22 3161 989 10502 21005 1943 1506 5375 12579
20+20 29 22 3245 1028 9534 19068 1363 1484 4857 11213
16+16 29 22 3324 1468 9996 18861 3028 2006 4758 12215
12+12 34 22 3659 2054 8856 17712 2472 2128 4302 9604

28 38 22 2982 3206 12067 24135 0 3130 8772 14876
24 38 22 3540 3097 10744 21695 0 3310 8285 11675
20 38 28 3691 4177 11401 22803 792 3970 8148 12185
16 37 34 4409 3707 10180 20732 2533 4006 7424 13192
12 36 45 5123 3837 9875 19753 3086 3996 6404 12251
8 35 45 4161 2919 7470 15612 2811 3000 4209 9625

28 31 22 2817 1239 11560 23120 1351 1602 6696 15113
24 33 22 2811 1409 10525 21050 1021 1804 6818 14022
20 34 22 3114 1542 10010 20021 1078 2232 7319 14238
16 34 22 3677 1670 9357 18715 1509 2292 6594 11538
12 35 22 4148 2239 9261 18522 2693 2304 5940 11492
8 34 34 4954 2079 8088 16176 4081 2008 4071 11215

[m] o o mm2/m mm2/m mm2 mm3/m mm2/m mm2/m mm2 mm3/m

MRT
θ

VääntöVääntö
BNEN

θmin

Jännitetyt 2-aukkoiset

Teräsbetoniset 2-aukkoiset

Jännitetyt 1-aukkoiset

Teräsbetoniset 1-aukkoiset

 
 
 

Teräsmäärän suhteen optimaalinen kaltevuuskulman arvo löytyy funktion As(θ) 

derivaatan nollakohdasta, kun θ � �45o, 21,7o]. Kokonaisteräsmäärän funktio As(θ) 

saadaan johdettua kaavojen (17), (27) ja (28) avulla muotoon 
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Vhaka on hakojen yhteenlaskettu tilavuus pituusyksikköä kohti 

Vpit on pituussuuntaisten terästen yhteenlaskettu tilavuus pituusyksikköä kohti 
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Funktion As(θ) derivaatan nollakohdan avulla voidaan johtaa lauseke (48) teräsmäärän 

suhteen optimaaliselle kaltevuuskulmalle. 
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On myös huomioitava, että poikkileikkauksen tulee täyttää väännön ja leikkauksen 

yhteisvaikutuksen ehto (29), josta voidaan johtaa lauseke pienimmälle mahdolliselle 

kaltevuuskulman arvolle. Käytettäessä pystysuuntaista hakaraudoitusta (α = 90º) 

voidaan ehtolausekkeeseen (29) sijoittaa kaavat (18) ja (30), jolloin saadaan triviaali 

ratkaisu pienimmälle mahdolliselle kaltevuuskulman arvolle  
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Jos θmin > 45o, ei yhteisvaikutusehto toteudu. Tällöin joudutaan kasvattamaan 

poikkileikkauksen dimensioita, käyttämään laskennassa suurempaa seinämän tehollista 

paksuutta tai lisäämään leikkausraudoitusta niin paljon, että leikkausraudoituksen 

käyttöaste on pienempi kuin 80 %, jolloin voidaan käyttää pienennyskertoimen ν sijasta 

pienennyskerrointa ν1 [9]. 

 

Taulukossa 37 on myös esitetty pienimmät sallitut kaltevuuskulman θmin arvot tutkituille 

silloille. Taulukosta nähdään, ettei ehto toteudu jännitetyillä 1-aukkoisilla silloilla, 

joiden jännemitat ovat 8 ja 12 metriä. Tämä voitaisiin korjata siirtämällä palkkeja 

lähemmäs reunoja, jolloin vääntömomentin arvo pienenisi. Toisaalta laattapalkkisilta ei 

välttämättä ole oikea rakenne noin lyhyille ja leveille silloille. 

 
Kuvassa 41 on esitetty teräsbetonisen 1-aukkoisen sillan tarvitsema teräsmäärä 

kaltevuuskulman funktiona. Kuvasta nähdään miten vääntö- ja leikkausraudoituksen 

kokonaisteräsmäärä muodostuu teräsbetonisella sillalla, jonka jännemitta on 20 metriä 

ja hakateräksen yhden leikkeen keskimääräisen pituuden on arvioitu olevan 2,15 m. 

Lasketun palkin korkeus on 1,6 metriä ja leveys on 2,2 metriä. Poikkileikkauksessa 

oletetaan olevan 6-leikkeiset haat, joiden jako sillan poikkisuunnassa on noin 400 mm. 
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Kuvassa käyrä Asw ilmaisee tarvittavaa leikkaushakojen määrää, käyrä Ast tarvittavaa 

vääntöhakojen määrää, käyrä Asl vääntömomentin vaatimaa pitkittäisteräsmäärää ja 

käyrä As väännön ja leikkauksen vaatimaa kokonaisteräsmäärää. 

 

 
Kuva 41. Kokonaisteräsmäärän muodostuminen leikkauksesta ja väännöstä teräsbetonisella 
sillalla, jonka jännemitta on 20 m. 

 

Kuvassa 42 on esitetty poikkileikkauksen kokonaisteräsmäärän kasvu prosentteina 

puristusdiagonaalin kaltevuuskulman θ ja tehollisen paksuuden tef funktiona, kun 

lähtökohdaksi otetaan pienin mahdollinen teräsmäärä. Pienin teräsmäärä löytyy 

kohdasta, jossa tehollisen paksuuden arvo on ~0,15 m ja kaltevuuskulman arvo on ~31 

astetta. Kuvasta 42 nähdään hyvin kuinka tärkeää on valita tehollisen paksuuden ja 

kaltevuuskulman arvo oikein. Kyseisellä sillalla huonosti valituilla arvoilla joudutaan 

käyttämään noin 25 % enemmän terästä leikkaukselle ja väännölle. Kuvan 41 käyrät ja 

kuvan 42 pinta on laskettu samasta sillasta.  
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Kuva 42 Kokonaisteräsmäärän muutos
jännemitta on 20m..  

 

Taulukoissa 38 ja 39

yhteisvaikutusehdon tulokset

kaavalla (35). Yhteisvaikuse

käyttöastetta. 

 

Taulukko 38. 2-aukkoisten siltojen yhdistetyt rasitukset väännölle ja leikkaukselle

MRT
jännemitat Jännitetty Teräsbetoninen

40+40 0,41
36+36 0,53
32+32 0,55
28+28 0,57
24+24 0,72
20+20 0,99
16+16
12+12

EN
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Kokonaisteräsmäärän muutos prosenteissa teräsbetonisella 1-aukkoisella sillalla, jonka 

39 on esitetty laskettujen siltojen väännön ja leikkauksen 

tulokset, eurokoodilla kaavalla (29) ja betonirakenneohjessa 

Yhteisvaikusehdon tulee olla välillä 0… 1, joten se kuvaa myös rakenteen 

aukkoisten siltojen yhdistetyt rasitukset väännölle ja leikkaukselle

Teräsbetoninen Jännitetty Teräsbetoninen
0,50
0,78

0,38 0,85 0,37
0,37 0,88 0,44
0,41 1,12 0,55
0,42 1,54 0,66
0,73 1,07
0,77 1,43

BN
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tulee olla välillä 0… 1, joten se kuvaa myös rakenteen 

aukkoisten siltojen yhdistetyt rasitukset väännölle ja leikkaukselle. 
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Taulukko 39. 1-aukkoisten siltojen yhdistetyt rasituksen väännölle ja leikkaukselle. 

MRT
jännemitat Jännitetty Teräsbetoninen Jännitetty Teräsbetoninen

28 0,59 0,33 0,82 0,37
24 0,66 0,35 1,09 0,44
20 0,93 0,41 1,52 0,57
16 1,08 0,49 1,96 0,80
12 1,37 0,76 2,47 1,18
8 1,41 1,05 2,08 1,37

EN BN

 
 
Yllä olevista taulukoista voidaan havaita, että betonirakenneohjeiden mukaisesti 

mitoitettujen siltojen yhteisvaikutusehdosta saadut tulokset ovat huomattavasti 

suurempia kuin eurokoodin mukaan mitoitettujen eikä yhteisvaikutusehto täyty kaikilla 

silloilla. Eurokoodin yhteisvaikutusehto on laskettu käyttäen kaavassa 30 seinämän 

tehollisena paksuutena arvoa A/u ja puristusdiagonaalin kulmana arvoa θ, joka on 

esitetty taulukossa 37. Yhteisvaikutusehdon ylityksiltä olisi luultavasti vältytty, jos 

rakennemallissa palkit olisivat sijainneet hieman lähempänä rakenteen reunaa. Tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan ole optimoitu rakenteita erikseen väännölle, vaan tyydyttiin 

vertailemaan eri mitoitusmenetelmiä laskennallisesti keskenään. Jos eurokoodin 

mitoituksessa olisi seinämän teholliseksi paksuudeksi valittu pienin eurokoodin sallima 

paksuus, olisivat taulukoissa 38 ja 39 esitetyt eurokoodin tulokset olleet huomattavasti 

betoninormin tuloksia suurempia. Tällöin eurokoodin vaatimat teräsmäärät olisivat 

olleet suuremmat kuin taulukossa 37 esitetyt. Tämä nähdään myös kuvasta 43. 

Optimaalisen teräsmäärän selvittämiseksi olisi teräsmääriä ja yhteisvaukutusehtoja 

laskettava eri seinämän tehollisen paksuuden arvoilla. 

 

Jos suunnittelija haluaan optimoida rakennetta eurokoodin mukaan mitoittaessaan, hän 

voi valita puristudiagonaalin kulman sekä seinämän tehollisen paksuuden arvon. Tämä 

vaatii kuitenkin huomattavasti enemmän laskentaa kuin betoninormin mukaisesti 

mitoitettu rakenne. Jos rakennetta ei haluta erityisesti optimoida on eurokoodin 

mukaisesti mitoitetun rakenteen työmäärä samaan suuruusluokkaa kuin betoninormeilla 

mitoitetun. 

Kuvassa 43 on esitetty käyttöasteen muuttuminen prosentteina puristusdiagonaalin 

kulman θ ja seinämän tehollisen paksuuden tef funktiona. Kuvaajan lähtötasoksi on 

valittu puristusdiagonaalin kulma 45° ja seinämän tehollinen paksuus A/u. Kuvaajasta 

nähdään, että käyttöaste kasvaa puristusdiagonaalin kulman sekä tehollisen paksuuden 

pienentyessä. 



 

Kuva 43 Käyttöasteen muutos prosent

 
Taulukoissa 40 ja 41 on esitetty, mistä taulukoiden 38 ja 39 käyttöasteet muodostuvat.
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yttöasteen muutos prosentteina. 

Taulukoissa 40 ja 41 on esitetty, mistä taulukoiden 38 ja 39 käyttöasteet muodostuvat.
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Taulukoissa 40 ja 41 on esitetty, mistä taulukoiden 38 ja 39 käyttöasteet muodostuvat. 
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Taulukko 40. Erittely leikkausvoiman käyttöasteen laskennasta. 

MRT

jännemitat
Vrd,max 

(θ=45o)

Vrd,max 

(θ=33o)

Vrd,max 

(θ=21.8o)
VEd VED/Vrd,max Vu,max Vd Vd/Vu,max

40+40 24355 22250 16796 4499 0,20 23081 4814 0,21
36+36 15776 14413 10880 3532 0,25 14919 3767 0,25
32+32 14004 12793 9658 2906 0,23 13053 3117 0,24
28+28 12142 11092 8373 2565 0,23 11653 2791 0,24
24+24 9457 8639 6521 2444 0,28 9174 2606 0,28
20+20 6374 5823 4396 2229 0,38 6290 2422 0,39

MRT

jännemitat
Vrd,max 

(θ=45o)

Vrd,max 

(θ=33o)

Vrd,max 

(θ=21.8o)
VEd VED/Vrd,max Vu,max Vd Vd/Vu,max

32+32 33766 30847 23286 7783 0,25 38652 8034 0,21
28+28 29775 27201 20533 6643 0,24 34102 6897 0,20
24+24 21817 19931 15045 5197 0,26 25006 5425 0,22
20+20 18440 16845 12716 4331 0,26 21156 4525 0,21
16+16 9502 8681 6553 3240 0,37 10924 3387 0,31
12+12 7200 6577 4965 2323 0,35 8299 2288 0,28

MRT

jännemitat
Vrd,max 

(θ=45o)

Vrd,max 

(θ=33o)

Vrd,max 

(θ=21.8o)
VEd VED/Vrd,max Vu,max Vd Vd/Vu,max

28 13319 12167 9185 2110 0,17 12586 2411 0,19
24 10572 9658 7290 1890 0,20 9786 2116 0,22
20 7403 6763 5105 1708 0,25 6814 1831 0,27
16 5662 5173 3905 1563 0,30 5297 1710 0,32
12 4122 3766 2843 1447 0,38 3840 1458 0,38
8 3137 2865 2163 1233 0,43 3200 1225 0,38

MRT

jännemitat

Vrd,max 

(θ=45o)

Vrd,max 

(θ=33o)

Vrd,max 

(θ=21.8o)
VEd VED/Vrd,max Vu,max Vd Vd/Vu,max

28 26339 24062 18164 4240 0,18 30167 4881 0,16
24 21817 19931 15045 3430 0,17 25006 4044 0,16
20 17314 15817 11940 2944 0,19 19872 3187 0,16
16 12811 11703 8835 2502 0,21 14739 2723 0,18
12 7718 7051 5323 1996 0,28 7919 2067 0,26
8 4405 4024 3038 1523 0,38 5119 1515 0,30

Jännitetyt 2-aukkoiset

Teräsbetoniset 2-aukkoiset

Jännitetyt 1-aukkoiset

Teräsbetoniset 1-aukkoiset

EN BN

EN BN

EN BN

EN BN
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Taulukko 41. Erittely vääntömomentin käyttöasteen laskennasta. 

MRT

jännemitat

Trd,max 

(θ=45o)

Trd,max 

(θ=33o)

Trd,max 

(θ=21.8o)
TEd TED/Trd,max Tu,max Td Td/Tu,max

40+40 15814 14447 10906 3276 0,23 11066 3278 0,30
36+36 8322 7603 5739 2963 0,39 5908 3093 0,52
32+32 6953 6352 4795 2613 0,41 4652 2823 0,61
28+28 5709 5215 3937 2286 0,44 3926 2522 0,64
24+24 3964 3622 2734 1836 0,51 2561 2129 0,83
20+20 2256 2061 1556 1594 0,77 1461 1684 1,15

MRT

jännemitat

Trd,max 

(θ=45o)

Trd,max 

(θ=33o)

Trd,max 

(θ=21.8o)
TEd TED/Trd,max Tu,max Td Td/Tu,max

32+32 28105 25675 19382 2970 0,12 19053 3184 0,17
28+28 23330 21313 16089 2631 0,12 12373 2925 0,24
24+24 14738 13464 10164 2392 0,18 8065 2666 0,33
20+20 11449 10459 7896 2075 0,20 5142 2278 0,44
16+16 4341 3965 2993 1775 0,45 2360 1805 0,76
12+12 2866 2618 1976 1380 0,53 989 1140 1,15

MRT

jännemitat

Trd,max 

(θ=45o)

Trd,max 

(θ=33o)

Trd,max 

(θ=21.8o)
TEd TED/Trd,max Tu,max Td Td/Tu,max

28 6500 5938 4483 2451 0,41 4470 2812 0,63
24 4525 4134 3121 1904 0,46 2653 2323 0,88
20 2694 2461 1858 1666 0,68 1529 1919 1,25
16 1807 1651 1246 1289 0,78 898 1469 1,64
12 1125 1027 776 1015 0,99 492 1030 2,09
8 807 737 556 725 0,98 403 682 1,69

MRT

jännemitat
Trd,max 

(θ=45o)

Trd,max 

(θ=33o)

Trd,max 

(θ=21.8o)
TEd TED/Trd,max Tu,max Td Td/Tu,max

28 19456 17774 13417 2769 0,16 14968 3177 0,21
24 14738 13464 10164 2453 0,18 10264 2887 0,28
20 10399 9500 7171 2090 0,22 5650 2334 0,41
16 6493 5931 4478 1653 0,28 3128 1940 0,62
12 3070 2805 2117 1331 0,47 1489 1374 0,92
8 1309 1196 903 805 0,67 712 765 1,07

EN BN

Jännitetyt 2-aukkoiset

Teräsbetoniset 2-aukkoiset

Jännitetyt 1-aukkoiset

Teräsbetoniset 1-aukkoiset

EN BN

EN BN

EN BN

 
 
Kuvan 44 vuokaaviossa on esitetty esimerkki siitä, miten voidaan edetä mitoitettaessa 

poikkileikkausta leikkaukselle ja väännölle. Vuokaaviossa lasketaan ensin 

mitoitusvoimasuureet leikkaukselle ja väännölle, jonka jälkeen lasketaan kaavan (49) 

avulla pienin mahdollinen kaltevuuskulma θmin, jolla yhteisvaikutusehto toteutuu. Ehto 

toteutuu jos kulma on alle 45 astetta. Ehtolauseke soveltuu hakaraudoitukselle, jonka 

kaltevuuskulma α = 90º. Tämän jälkeen suunnitellaan alustavasti poikkileikkauksen 

hakaraudoitus, jonka avulla selvitetään pitkittäisen raudoituksen ja hakaraudoituksen 
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kokonaismäärien suhde. Tämä voidaan suorittaa laskemalla raudoitusten tilavuudet 

pituusyksikköä kohti. Tämän jälkeen lasketaan kaavalla (48) optimaalinen 

kaltevuuskulman arvo θ. Arvoista θ ja θmin valitaan suurempi, jolla lasketaan rakenteen 

vaatima teräsmäärä. 

 

Ei

Määritellään θmin epäyhtälöllä: 

Määritellään mitoitusvoimasuureet VEd
ja TEd d:n etäisyydeltä tuelta 

Määritellään hakaraudoituksen 
keskimääräinen pituus Lhaka

Onko θmin < 45o ?

Muutetaan 
poikkileikkausta tai 
kasvatetaan seinämän
tehollista paksuutta

Määritellään  θ yhtälöstä:

Käytetään suurempaa kulmista θ tai θmin.
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Kuva 44. Vuokaavio leikkaus- ja vääntömitoituksen etenemisestä eurokoodissa. 
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4.2. KÄYTTÖRAJATILA (SLS) 

4.2.1. HALKEILUN RAJOITTAMINEN 

Jäljempänä olevissa taulukoissa on laskettu halkeamaleveyksiä sekä lyhyt- että 

pitkäaikaisista kuormituksista. Eurokoodissa halkeamia rajoitetaan teräsbetonisissa 

rakenteissa vain pitkäaikaisilla kuormilla. Taulukkoon 46 on laskettu vertailun vuoksi 

halkeamat myös tavallisen yhdistelmän aiheuttamista voimasuureista. Taulukoiden 

sarakkeissa, jotka alkavat EN tunnuksella on kuormitusyhdistelmässä käytetty 

standardin EN 1991-2 mukaisia suositusarvoja. Sarakkeessa, joka alkaa NA tunnuksella 

on kuormitusyhdistelmässä käytetty standardin EN 1990 A2 kansallisen liitteen 

valmistelutyössä ehdotettuja arvoja, jotka ovat esitetty taulukossa 5. Halkeamia ja 

jännityksiä laskettaessa käytettiin taulukoissa 11 ja 12 esitettyjä teräsmääriä. 

 

Eurokoodin mukaiset halkeamaleveyksien raja-arvot ovat teräsbetonisilla silloilla 0,3 

mm pitkäaikaisesta kuormitusyhdistelmästä ja jännitetyillä 0,2 mm tavallisesta 

yhdistelmästä. Lisäksi jännitetyillä rakenteilla vaaditaan, että jänteiden läheisyydessä 

oleva betoni pysyy puristettuna pitkäaikaisella kuormitusyhdistelmällä. Etäisyys 

jänteestä, joka pitää olla puristettuna, voidaan esittää kansallisessa liitteessä. 

Eurokoodin suositusarvo on 100 mm [10]. 

 

Betonirakenneohjeiden [3] mukaiset halkeamaleveyden raja-arvot ovat teräsbetonisille 

silloille 0,2 mm pitkäaikaisesta kuormayhdistelmästä ja 0,3 mm lyhytaikaisesta 

kuormayhdistelmästä. Jännitetyillä rakenteilla raja-arvot ovat lyhytaikaisesta 

kuormayhdistelmästä 0,1 mm ja pitkäaikaisesta kuormayhdistelmästä ei jänteisiin saa 

muodostua vetojännityksiä.  

 

Betonirakenneohjeiden 2006 [4] mukaiset raja-arvot olisivat teräsbetonisille silloille 

0,14 mm pitkäaikaisesta kuormayhdistelmästä ja 0,21 mm lyhytaikaisesta 

kuormayhdistelmästä. Jännitetyillä rakenteilla raja-arvot ovat lyhytaikaisesta 

kuormayhdistelmästä 0,07 mm ja pitkäaikaisesta kuormayhdistelmästä ei jänteisiin saa 

muodostua vetojännityksiä. Betonirakenneohjeiden 2006 mukaisia halkeamia ei tässä 

työssä kuitenkaan tutkittu. 
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Betonirakenneohjeiden ja betonirakenneohjeiden 2006 mukaan lasketuilla silloilla 

pääraudoitusta suojaava betonipeite on yli 52,5 mm, joten sallitut raja-arvot voidaan 

kertoa luvulla 1,5. Eurokoodissa ei vastaavaa kerrointa ole. 

 
Taulukossa 42 on esitetty jännitettyjen 2–aukkoisten siltojen halkeamaleveydet 

lyhytaikaisesta kuormituksesta. Jännitykset pitkäaikaisesta kuormituksesta on esitetty 

taulukossa 43. Taulukon 42 halkeamaleveyksistä voidaan todeta eurokoodin antavan 

pienempiä halkeamaleveyksiä kuin betonirakenneohjeiden, mikä johtuu käyttörajatilan 

momenttien eroista ohjeiden välillä. Eurokoodin halkeamaleveydet pysyvät hyvin 

sallittujen halkeamaleveyksien sisäpuolella. Betonirakenneohjeilla lasketut arvot ovat 

puolestaan sallitun rajan tuntumassa.  

 

Taulukko 42. Jännitettyjen 2–aukkoisten siltojen halkeamaleveydet lyhytaikaisesta 
kuormituksesta. 

KRT
jännemitat Tuki Kenttä Tuki Kenttä Tuki Kenttä

40+40 0,02 0,01 0,02 0,01 0,08 0,09
36+36 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,11
32+32 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,11
28+28 0,02 0,04 0,02 0,04 0,05 0,13
24+24 0,00 0,10 0,00 0,10 0,03 0,14
20+20 0,00 0,13 0,00 0,13 0,03 0,15

[m] [mm]

NAEN BN

 

 

Taulukosta 43 nähdään, että betonirakenneohjeiden ja eurokoodin mukaan laskettujen 

siltojen poikkileikkaukset pysyvät puristettuina pitkäaikaisesta kuormitusyhdistelmästä. 

Suomen kansallisen liitteen ehdotuksen mukaisilla kuormilla laskettaessa näyttäisi 

jännemitaltaan 40 metrisen sillan yläpintaan tukialueille muodostuvan vetoa 

pitkäaikaisesta kuormituksesta. Tämä johtuu osittain siitä, että eurokoodit ottavat 

huomioon 50 % lämpötilakuormasta pitkäaikaisessa yhdistelyssä, sekä siitä, että 

Suomen kansallisessa valinnassa (NDP) ollaan ottamassa huomioon 30 % 

kuormakaavion LM1 tasaisen pintakuorman pitkäaikaisesta yhdistelmästä. 
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Taulukko 43. Jännitettyjen 2–aukkoisten siltojen jännitykset pitkäaikaisesta kuormituksesta. 

KRT
jännemitat Tuki Kenttä Tuki Kenttä Tuki Kenttä

40+40 -0,85 -2,37 0,13 -1,61 -0,26 -1,18
36+36 -2,55 -2,42 -1,36 -1,92 -1,76 -1,04
32+32 -2,73 -0,92 -2,63 -0,91 -5,51 -1,35
28+28 -2,29 -0,61 -2,18 -0,58 -4,57 -0,61
24+24 -2,15 -0,23 -2,04 -0,22 -3,96 -0,04
20+20 -1,65 -0,72 -1,55 -0,24 -0,20 -2,10

[m]

NA BNEN

[N/mm2]  

 

Taulukossa 44 on esitetty eurokoodin pitkäaikaisten kuormien aiheuttamat 

halkeamaleveydet eri laskentamenetelmillä sekä betonirakenneohjeiden mukaiset 

halkeamat pitkä- ja lyhytaikaisista kuormista. Betonirakenneohjeiden mukaisesti 

mitoitetut sillat täyttävät niille asetetut halkeamaleveyden vaatimukset. Eurokoodin 

mukaisesti mitoitetuista silloista ainoastaan lyhin silta täyttää 

halkeamaleveysvaatimukset tukialueilla ja neljä lyhintä siltaa täyttää vaatimukset 

kentässä. Taulukon 44 perusteella voidaan todeta eurokoodin vaatimusten olevan 

betonirakenneohjeen 2000 vaatimuksia tiukemmat teräsbetonisilla 2-aukkoisilla 

silloilla.  

 

Taulukko 44. Teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen halkeamaleveydet. 

KRT
jännemitat Tuki Kenttä Tuki Kenttä Tuki Kenttä Tuki Kenttä

32+32 0,45 0,31 0,47 0,33 0,29 0,29 0,43 0,42
28+28 0,46 0,33 0,48 0,35 0,26 0,24 0,40 0,44
24+24 0,37 0,25 0,40 0,27 0,22 0,22 0,38 0,44
20+20 0,34 0,24 0,38 0,29 0,19 0,16 0,29 0,24
16+16 0,32 0,16 0,36 0,18 0,21 0,14 0,42 0,35
12+12 0,14 0,08 0,17 0,10 0,15 0,13 0,35 0,34

[m]

NA BN lyhBN pitk

[mm]

EN

 
 
Taulukossa 45 on esitetty jännitettyjen 1–aukkoisten siltojen halkeamaleveydet 

lyhytaikaisesta kuormituksesta sekä niiden poikkileikkausten reunajännitykset 

pitkäaikaisesta kuormituksesta. Taulukon 45 halkeamaleveyksistä voidaan todeta 

eurokoodin antavan pienempiä halkeamaleveyksiä kuin betonirakenneohjeiden, mikä 

johtuu käyttörajatilan momenttien suuruuksien eroista ohjeiden välillä. Eurokoodin 

halkeamaleveydet pysyvät hyvin sallittujen halkeamaleveyksien sisäpuolella ja 

betonirakenneohjeilla lasketut arvot ovat puolestaan sallitun rajan tuntumassa.  
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Betonirakenneohjeiden ja eurokoodin mukaan laskettujen siltojen poikkileikkaukset 

pysyvät puristettuina pitkäaikaisesta kuormitusyhdistelmästä. 

Taulukko 45. 1–aukkoisten jännitettyjen siltojen halkeamaleveydet lyhytaikaisesta kuormituksesta 
ja jännitykset pitkäaikaisesta kuormituksesta. 

KRT
jännemitat Tav Pitk Tav Pitk Lyh Pitk

28 0,02 -4,20 0,03 -3,66 0,10 -2,59
24 0,04 -4,69 0,04 -4,60 0,11 -3,24
20 0,04 -4,84 0,04 -4,71 0,10 -6,31
16 0,11 -4,50 0,11 -4,36 0,13 -3,51
12 0,12 -4,66 0,12 -4,50 0,13 -5,41
8 0,12 -2,58 0,12 -2,40 0,10 -6,33

[m] [mm] [N/mm2] [mm] [N/mm2] [mm] [N/mm2]

NA BNEN

 
 
Taulukossa 46 on esitetty eurokoodin ja betonirakenneohjeiden aiheuttamat 

halkeamaleveydet lyhyt- ja pitkäaikaisesta kuormitusyhdistelmästä. Betonirakenne-

ohjeiden mukaisesti mitoitetut sillat täyttävät niille asetetut halkeamaleveyden 

vaatimukset. Eurokoodin mukaisesti mitoitetuista silloista ainoastaan kaksi 

pitkäjänteisintä ei täytä niille annettuja halkeamaleveyden vaatimuksia. Eurokoodissa ei 

teräsbetonisia rakenteita kuitenkaan mitoiteta käyttörajatilan tavallisen 

kuormayhdistelmän aiheuttamille halkeamille. Taulukkoon on tulostettu tavallisen 

kuormitustapauksen halkeamaleveydet vain havainnollistamisen vuoksi. 

 

Taulukko 46. Teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen halkeamaleveydet. 

KRT
jännemitat Tav Pitk Tav Pitk Lyh Pitk

28 0,44 0,35 0,44 0,37 0,42 0,32
24 0,45 0,33 0,45 0,35 0,41 0,29
20 0,42 0,27 0,42 0,29 0,40 0,26
16 0,42 0,22 0,42 0,25 0,37 0,22
12 0,48 0,17 0,48 0,20 0,41 0,21
8 0,44 0,07 0,44 0,07 0,43 0,15

[m]

BNNAEN

[mm]  
 
Edellä olevista tuloksista voidaan päätellä, että jännitetyillä rakenteilla eurokoodi antaa 

betonirakenneohjetta pienempiä halkeamaleveyden arvoja. Pitkäaikaisesta kuormitus-

yhdistelmästä molemmilla ohjeilla poikkileikkaukset pysyivät puristettuna. Yhdellä 

sillalla esiintyi hieman vetoa tuella rakenteen yläpinnassa, kun käytettiin Suomen 

kansalliseen liitteeseen mahdollisesti tulevaa pitkäaikaisen kuormitusyhdistelmän 

kerrointa ψ2 = 0,3. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta teräsbetonisilla silloilla 

eurokoodin mukaisesti mitoitetut sillat aiheuttivat suurempia halkeamaleveyden arvoja 
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kuin betonirakenneohjeiden mukaisesti mitoitetut. Eurokoodin mukaan mitoitetuista 

silloista vain noin puolet täyttivät niille asetetut halkeamaleveyden vaatimukset. 

Eurokoodin mukaan mitoitetut sillat, jotka eivät täyttäneet niille asetettuja 

halkeamaleveyden vaatimuksia, olivat kaikki vertailun pitkäjänteisinpiä ja 

lyhytjänteisimmillä silloilla olivat halkeamaleveydet pienempiä kuin 

betonirakenneohjeiden mukaan mitoitetuilla. Näin ollen ei voida olla varmoja, että onko 

standardin EN 1990 A2 Suomen kansalliseen liitteeseen mahdollisesti tulevan 

pitkäaikaisen kuormitusyhdistelmän kertoimen ψ2 arvo 0,3 perusteltu. Lyhyemmillä 

silloilla se näyttäisi olevan, mutta ei pidemmillä silloilla. 

 

4.2.2. JÄNNITYSTEN RAJOITTAMINEN 

Eurokoodissa on annettu rajoituksia poikkileikkauksen betonin puristusjännityksille 

sekä terästen vetojännityksille. Suomen kansallisessa liitteessä on kiristetty 

huomattavasti eurokoodin suositusrajoja. Betonin puristusjännityksen rajoittamisella 

estetään betonin puristuspuolen halkeilua sekä pienennetään viruman vaikutusta. 

Terästen jännitysten rajoittamisella estetään rakenteeseen ulkonäöllisesti haitallisten 

taipumien ja halkeamien muodostumisen. [9] 

 

Tämän kappaleen taulukoiden pitkäaikaisyhdistelmän jännitykset ovat laskettu 

kuormitusyhdistelmästä, jossa kuormakaavion LM1 tasaisen pintakuorman (UDL) 

yhdistelykertoimen pitkäaikaisarvona on käytetty arvoa 0,3, joka on alustavasti tulossa 

Suomen kansalliseen liitteeseen. Taulukoissa esitetyt raja-arvot ovat standardin EN 

1992-1-1 kansallisen liitteen mukaisia arvoja ja eurokoodin suositusarvot ovat suluissa 

niiden alapuolella. 2-aukkoisilla silloilla ominaisyhdistelmän teräsjännitykset on 

laskettu pakkomuodonmuutoksien kanssa sekä ilman niitä, koska eurokoodissa on 

määritelty suuremmat sallitut arvot, jos jännitykset aiheutuvat 

pakkomuodonmuutoksista. 1-aukkoisilla vapaasti tuetuilla silloilla ei 

pakkomuodonmuutoksista aiheudu rasituksia, joten niiden sallittujen jännitysten raja-

arvojen laskennassa on käytetty kerrointa k3. 

 

Taulukossa 47 on esitetty 2-aukkoisille jännitettyille silloille lasketut betoni- ja teräs-

jännitykset. Pitkäaikaisyhdistelmällä betonin puristusjännitykset alittavat raja-arvon. 

Teräsjännitykset pysyvät myös sallittujen rajojen sisäpuolella. Ominaisyhdistelmällä 
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kuormitetun sillan betonin puristusjännitykset ovat erittäin lähellä sallittua jännitystä 

lukuun ottamatta jännemitaltaan 20 metristä siltaa, jossa sallitut jännitykset ylittyvät 

tuella selvästi. Tuen alapinta kuuluu rasitusluokkaan XD ja XF, joten kyseisen sillan 

palkin leveyttä olisi kasvatettava, jotta betonin puristusjännitys alittaisi sallitut arvot. 

 

Taulukko 47. 2-aukkoisten jännitettyjen siltojen jännitykset. 

Pitkäaikaisyhdistelmä Pitkäaikaisyhdistelmä
Jännemitat Betoni Betoni Betoni Betoni

40+40 10 20 44 87 6 12 46 86
36+36 10 21 66 69 6 14 122 175
32+32 8 17 16 16 8 14 153 153
28+28 7 17 4 22 7 15 165 215
24+24 7 20 17 47 7 19 202 246
20+20 7 28 96 98 12 18 261 275

Sallitut arvot
[N/mm2]

300 
(400)

15,75 21 300 
(400)

400 
(500)

400 
(500)

15,75 21

Teräs Teräs

Tuki Kenttä
Ominaisyhdistelmä Ominaisyhdistelmä

 
 
Taulukosta 48 nähdään jännitysten ylittävän selvästi sallitut arvot. Jännemitaltaan 32- ja 

28-metristen siltojen tukialueiden betonin puristusjännitykset pitkäaikaisyhdistelmästä 

ylittävät hieman sallitut arvot, jolloin laskennassa olisi otettava huomioon 

epälineaarinen viruminen. 

 

Taulukko 48. 2-aukkoisten teräsbetonisten siltojen jännitykset. 

Pitkäaikaisyhdistelmä Pitkäaikaisyhdistelmä
Jännemitat Betoni Betoni Betoni Betoni

32+32 17 21 326 375 7 10 303 333
28+28 17 21 352 411 7 10 325 359
24+24 15 21 320 376 6 10 298 329
20+20 14 21 332 382 5 10 334 368
16+16 15 28 371 436 4 11 327 355
12+12 9 27 398 430 2 12 380 391

Sallitut arvot
[N/mm2]

Tuki Kenttä
Ominaisyhdistelmä Ominaisyhdistelmä

15,75 21 300 
(400)

15,75 21 300 
(400)

TeräsTeräs

400 
(500)

400 
(500)  

 

Pidempien siltojen tukialueiden betonin puristusjännitykset ominaisyhdistelmästä ovat 

lähellä sallittuja arvoja ja jännemitoilla 12 ja 16 metriä sallitut jännitykset ylittyvät, 

jolloin niiden palkkien leveyttä olisi kasvatettava. Kentässä betonin puristusjännitykset 

pysyivät sallittujen jännitysten sisäpuolella. 
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Ominaisyhdistelmän teräsjännitykset ylittävät sallitut jännitykset välituella puolella 

silloista, kun yhdistelyssä otetaan pakkovoimat huomioon ja käytetään kansallisen 

liitteen kerrointa k4 sallittuja jännityksiä laskettaessa. Kun pakkovoimia ei yhdistelyssä 

huomioida ja sallituja jännityksiä laskettaessa käytetään kerrointa k3, ylittyvät sallitut 

jännitykset kaikkien siltojen tukialueilla ja kentässä 24 m jännemittaista siltaa lukuun 

ottamatta, jossa jännitykset ylittyvät vain tuella. Jos käytettäisiin eurokoodin 

suositusarvojen mukaisia raja-arvoja, olisivat jännitykset raja-arvojen sisäpuolella 

kaikilla silloilla. Jotta kansallisen liitteen raja-arvot täyttyisivät, olisi siltoihin lisättävä 

huomattava määrä terästä. 

 

Taulukossa 49 on esitetty jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen jännitykset. Betonin 

puristusjännitykset pitkäaikaiskuormista täyttävät sallitut arvot helposti.  

 

Taulukko 49. 1–aukkoisten jännitettyjen siltojen jännitykset. 

Pitkäaikaisyhdistelmä
jännemitat betoni betoni teräs

28 5 15 197
24 5 18 217
20 5 18 222
16 5 23 257
12 5 27 247
8 3 20 226

Sallitut arvot
[N/mm2]

Ominaisyhdistelmä

15,75 21 300 (400)
 

 
Eurokoodin ominaisyhdistelmän aiheuttamat betonin puristusjännitykset ylittävät 

sallitut arvot silloilla, joiden jännemitat ovat 12 ja 16 metriä. Näillä silloilla jännemitan 

suhde rakenteen korkeuteen on suurempi kuin muilla jännemitoilla, joten palkin 

korkeutta kasvattamalla päästäisiin sallittuihin arvoihin. Terästen vetojännitykset 

alittivat sallitut jännitykset kaikilla jännemitoilla. 

 

Taulukossa 50 on esitetty 1-aukkoisten jännittämättömien siltojen lasketut jännitykset. 

Taulukosta nähtään, että 1-aukkoisilla teräsbetonisilla silloilla betonin puristus-

jännitykset eivät ylitä sallittuja arvoja. Ominaisyhdistelmän betoniterästen jännitykset 

ylittävät selvästi sallittujen jännitysten raja-arvot. Kentän alapinnan teräsmäärää olisi 

huomattavasti kasvatettava, jotta teräsjännitykset alittaisivat sallitut jännitykset. 
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Taulukko 50. 1-aukkoisten jännittämättömien siltojen jännitykset. 

Pitkäaikaisyhdistelmä
jännemitat betoni betoni teräs

28 9 12 369
24 8 12 369
20 7 12 354
16 7 13 364
12 6 17 410
8 3 20 408

Sallitut arvot
[N/mm2]

Ominaisyhdistelmä

15,75 21 300 (400)
 

 
Tuloksista voidaan päätellä, etteivät standardin EN 1992-1-1 kansallisessa liitteessä 

määritellyt kertoimet sovellu betonisille laattapalkkisilloille. Jos kansallisen liitteen 

kertoimia käytettäisiin betonisilloissa, jouduttaisiin rakennekorkeutta kasvattamaan 

huomattavasti, sillä terästen vetojännitysten alentaminen raudoitusta huomattavasti 

lisäämällä johtaisi tilanteeseen, jossa rakenteen murtumistapa olisi hauras. Jos 

jänneterästen keskimääräinen jännitys ominaisyhdistelmästä rajoitetaan arvoon 0,6 fpk, 

voidaan päätyä tilanteeseen, jossa jänneteräs ei myödä ennen betonin puristusmurtoa. 

 

4.2.3. TAIPUMIEN RAJOITTAMINEN 

Pysyvien kuormien aiheuttamat taipumat hoidetaan teräsbetonisilla silloilla kannen 

esikohotuksella ja jännitetyillä silloilla kannen jännittämisellä. Betonirakenneohjeiden 

mukaisesti sillan taipuma saa liikennekuormasta olla L/500. 

 

Sillat mitoitetaan eurokoodissa standardin EN 1992-1-1 kohdan 7.4.1 ja 7.4.3 

mukaisesti. Standardi EN 1992-2 kuitenkin poistaa standardin EN 1992-1-1 kohdan 

7.4.1 kappaleet (3), (4), (5) ja (6). Standardin EN 1992-1-1 kohdan 7.4.1 kappaleessa 5 

on annettu rakentamisen jälkeiselle taipumalle raja-arvo L/500 pitkäaikaisesta kuormi-

tusyhdistelmästä. Kohtaa ei kuitenkaan sovelleta siltoihin. Standardin EN 1992-1-1 

kohdasta 7.4.1 ovat silloilla voimassa (1) ja (2), jossa taipumien rajoittaminen on 

määritelty seuraavasti: 

 

” (1)P Rakenneosan tai rakenteen siirtymätila ei saa olla sellainen, että se 

haittaa rakenneosan tai rakenteen tarkoituksenmukaista 

toimintaa tai ulkonäköä. 
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(2) Asianomaiset siirtymätilan raja-arvot asetetaan erikseen, jolloin 

otetaan huomioon rakenteen, sen pinnoitteiden, väliseinien 

ja kiinnikkeiden luonne.”  

 

Tämän mukaan siltojen sallitut siirtymät voidaan määritellä tapauskohtaisesti 

esimerkiksi asianomaisen viranomaisen tai tilaajan toimesta. 

 

Jäljempänä on taulukoitu taipumia betonirakenneohjeiden liikennekuormakaaviosta Lk 

1 sekä eurokoodin kuormakaaviosta LM1. Erikoiskuormakaavion EK I taipumat olivat 

samaa suuruusluokkaa liikennekuormakaavion Lk 1 aiheuttamien taipumien kanssa, 

joten taulukoihin on tulostettu vain liikennekuormakaavion Lk 1 aiheuttamat taipumat. 

Eurokoodin kuormakaavioista on taulukoitu LM1 ja LM3. 

 

Taulukossa 51 on esitetty jännitettyjen 2-aukkoisten siltojen taipumat 

liikennekuormista. Siltojen taipumat ovat selvästi taipumarajojen alapuolella ja 

taipumien suuruudet suhteessa jännemittaan pienenevät jännemitan kasvaessa. 

Eurokoodin liikennekuormakaavioiden ominaisarvot ovat lähempänä 

betonirakenneohjeiden raja-arvoja kuin yhdistelyarvoilla kerrotut taipumat. 

Kuormakaavion LM1 ominaisarvot aiheuttavat liikennekuormakaaviota Lk 1 

suuremman taipuman ja kuormakaavio LM3 vieläkin suuremman. 

Taulukko 51. Jännitettyjen 2-aukkoisten siltojen taipumat liikennekuormista. 

L+L f L/f f L/f f L/f f L/f
40+40 20,4 1966 23,7 1688 13,7 2915 26,3 1522
36+36 25,3 1422 29,2 1234 17,2 2091 33,9 1063
32+32 25,2 1268 29,2 1096 17,5 1825 34,8 918
28+28 22,7 1233 26,3 1063 16,1 1736 31,9 877
24+24 24,2 990 27,2 882 17,0 1410 32,6 737
20+20 24,9 803 28,4 705 18,2 1098 31,9 626

[m] [mm] [mm] [mm] [mm]
(f = taipuma, L = jännemitta)

LM3
Ominaisarvo

Lk 1 LM 1
Ominaisarvo ψ0/ψ1Lyhytaikainen

 
 

Taulukossa 52 on esitetty teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen taipumat 

liikennekuormista. Siltojen taipumat ovat selvästi taipumarajojen alapuolella ja 

taipumien suuruudet suhteessa jännemittaan pienenevät jännemitan kasvaessa. Myös 

teräsbetonisilla silloilla eurokoodin liikennekuormakaavioiden ominaisarvot ovat 
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lähempänä betonirakenneohjeiden raja-arvoja, kuin yhdistelyarvoilla kerrotut taipumat. 

Kuormakaavion LM1 ominaisarvot aiheuttavat liikennekuormakaaviota Lk 1 

suuremman taipuman kaikilla jännemitoilla ja kuormakaavio LM3 vieläkin suuremman 

taipuman kahta lyhytjänteisintä siltaa lukuunottamatta. 

Taulukko 52. Teräsbetonisten 2-aukkoisten siltojen taipumat liikennekuormista. 

L+L f L/f f L/f f L/f f L/f
32+32 3,6 8953 4,2 7665 2,5 12744 5,0 6411
28+28 3,3 8497 3,9 7194 2,4 11734 4,7 5921
24+24 3,4 7010 4,1 5905 2,5 9427 4,9 4859
20+20 3,0 6587 3,7 5411 2,4 8439 4,2 4754
16+16 4,0 3952 5,2 3101 3,4 4710 3,0 5267
12+12 10,8 1114 15,9 755 10,7 1119 4,3 2781

[m] [mm] [mm] [mm] [mm]
(f = taipuma, L = jännemitta)

LM3
Ominaisarvo

Lk 1 LM 1
Ominaisarvo ψ0/ψ1Lyhytaikainen

 
 

Taulukossa 53 on esitetty jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen taipumat 

liikennekuormista. Nykyisen liikennekuormakaavion Lk 1 aiheuttamat taipumat ovat 

lyhytjänteisintä siltaa lukuun ottamatta nykyisten raja-arvojen alapuolella, mutta 

eurokoodin kuormakaavion LM3 aiheuttamat taipumat ovat nykyisten rajojen 

tuntumassa, lukuun ottamatta jännemittoja 12 ja 16 m, joilla taipumat ylittävät hieman 

sallitut raja-arvot. Eurokoodin kuormakaavio LM1 ylittää vieläkin selvemmin nykyiset 

raja-arvot, erityisesti lyhytjänteisillä silloilla. Jännitetyillä 1-aukkoisilla silloilla 

eurokoodin yhdistelyarvoilla kerrotut liikennekuormien taipumat ovat lähempänä 

kuormakaavion LK 1 taipumia kuin eurokoodin ominaisarvojen. 

Taulukko 53. Jännitettyjen 1-aukkoisten siltojen taipumat liikennekuormista. 

L f L/f f L/f f L/f f L/f
28 23,7 1184 28,0 1001 17,0 1643 33,5 836
24 29,1 824 34,7 691 21,6 1110 41,2 583
20 29,6 675 34,8 574 22,2 901 38,6 518
16 26,8 596 34,3 467 22,4 714 33,2 482
12 21,0 572 30,9 389 20,8 578 24,5 489
8 21,9 366 33,8 237 23,4 342 6,9 1154

[m] [mm] [mm] [mm] [mm]

LM3
Ominaisarvo

(f = taipuma, L = jännemitta)

Lk 1 LM1
Ominaisarvo ψ0/ψ1Lyhytaikainen

 
 

Taulukossa 54 on esitetty teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen taipumat 

liikennekuormista. Nykyisen liikennekuormakaavion Lk 1 aiheuttamat taipumat ovat 
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kaikki nykyisten raja-arvojen alapuolella ja eurokoodin kuormakaavioiden taipumat 

ovat myös nykyisten raja-arvojen alapuolella lukuunottamatta kuormakaavion LM1 

ominaisarvon aiheuttamaa taipumaa lyhytjänteisimmällä sillalla. Eurokoodin 

kuormakaavioista kuormakaavion LM1 ominaisarvon aiheuttama taipuma on 

keskimäärin lähimpänä kuormakaavion Lk 1 aiheuttamaa taipumaa. 

Taulukko 54. Teräsbetonisten 1-aukkoisten siltojen taipumat liikennekuormista. 

L f L/f f L/f f L/f f L/f
28 4,8 5854 5,6 4991 3,4 8177 6,8 4112
24 4,5 5334 5,7 4225 3,6 6619 6,5 3712
20 4,7 4273 5,7 3518 3,6 5510 6,5 3093
16 5,4 2983 6,6 2429 4,3 3708 6,6 2435
12 5,6 2153 7,7 1555 5,2 2307 6,4 1888
8 14,3 557 22,2 361 15,4 520 12,9 620

[m] [mm] [mm] [mm] [mm]
(f = taipuma, L = jännemitta)

LM3
Ominaisarvo

Lk 1 LM 1
Ominaisarvo ψ0/ψ1Lyhytaikainen

 
 

Pitkäjänteisillä silloilla eurokoodin kuormakaavion LM1 ominaisarvon aiheuttamat 

taipumat ovat eurokoodin kuormakaavioiden aiheuttamista taipumista lähimpänä 

nykyisen kuormakaavion Lk 1 aiheuttamia taipumia. Kuormakaavio LM3 aiheutti 

jännitetyillä silloilla turhan suuria taipumia verrattuna nykyisen kuormakaavion Lk 1 

aiheuttamiin taipumiin nähden. Eurooodin yhdistelyarvoilla kerrotut taipumat olivat 

keskimäärin huomattavasti pienempiä kuin betonirakenneohjeen kuormakaavion Lk 1 

aiheuttamat. Toisaalta eurokoodin kuormakaavioiden LM1 ja LM3 ominaisarvojen 

aiheuttamat taipumat olivat ~28 % suuremmat kuin betonirakenneohjeiden 

kuormakaavion Lk 1 aiheuttamat. Tämän johdosta taipumat kannattaisi laskea 

eurokoodin kuormakavioiden LM1 ja LM3 ominaisarvoilla ja samalla kasvattaa 

taipuman raja-arvoa betonirakenneohjeiden arvosta L/500 arvoon L/400, jolloin 

taipumamitoitus kiristyisi vain hieman eurokoodiin siirryttäessä. 
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Johtopäätökset 

Diplomityön tavoitteena oli selvittää miten siirtyminen eurokoodiin tulee vaikuttamaan 

betonisten laattapalkkisiltojen mitoitukseen sekä selvittää mitä vaikutuksia kansallisen 

liitteen valinnoilla tulee olemaan. 

 

Suurimmat muutokset siltojen mallintamisessa siirryttäessä käyttämään eurokoodia on 

liikennekuormakaavion LM1 kaistojen erisuuruiset ominaiskuormat. Se tulee tuomaan 

lisää työtä sillan rakennemallin tekemiseen, ellei FEM-ohjelma pysty tekemään 

yhdistelyjä. Jos yhdistelyt tehdään FEM-ohjelman ulkopuolella on ehkä helpointa 

mallintaa eri kaistojen akseli- ja nauhakuormat samansuuruisena ja ottaa huomioon 

kaistojen erisuuruiset kuormat yhdistelyssä. Tätä varten suunnittelijan kannattaa tehdä 

tietokoneohjelma, joka suorittaa yhdistelyt. Myös liikennekuormakaavion LM3 

palakuormien muuttuva etäisyys toisistaan tekee kuormakaavion mallintamisen hieman 

hankalaksi. Kuormakaavion palakuormien määräävän etäisyyden selvittämiseksi 

voidaan käyttää hyväksi vaikutusviivoja.  

 

Murtorajatilan taivutusmitoituksessa ei tapahdu suuria muutoksia eurokoodiin siirryt-

täessä. Diplomityön tulosten perusteella eurokoodin mukainen mitoitus vaatii 

keskimäärin enemmän raudoitusta varsinkin lyhyt jänteisisillä silloilla. Jänteiden 

pituuden kasvaessa ohjeiden välinen ero pienenee ja joissakin tapauksissa 

betonirakenneohjeiden mukaisesti mitoitetut sillat tarvitsevat enemmän raudoitusta. 

Erot johtuvat lähinnä eurokoodin suuremmista mitoitusmomenteista. 

 

Halkeamaleveyksien rajoittaminen tulee muuttumaan eurokoodiin siirryttäessä. 

Eurokoodissa on määritelty uudet sallitut halkeamaleveyden raja-arvot sekä kaavat, 

joilla halkeamaleveydet lasketaan. Poikkeavuutena betonirakenneohjeiden käytäntöön 

nähden on se, ettei halkeamaleveys tarkastelua tarvitse tehdä teräsbetonisille silloille 

kuormien tavallisesta yhdistelmästä, joka vastaa käytännössä betonirakenneohjeiden 

lyhytaikaista yhdistelmää. Jännitetyillä silloilla eurokoodin mukaisesti lasketut 

halkeamaleveydet alittavat selvästi sallitut halkeamaleveydet ja toisaalta teräsbetonisilla 

silloilla halkeamaleveydet ylittävät sallittujen halkeamaleveyksien arvot pidempi 

jännemittaisilla silloilla. Eurokoodin mukaisia halkeamaleveyksiä laskettaessa käytettiin 
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samaa teräsmäärää, joka saatiin kun silta mitoitettiin betonirakenneohjeiden mukaisesti. 

Suurimmalla osalla lyhyempi jänteisisistä silloista, joilla halkeamaleveydet alittuivat, 

murtorajatilamitoitus vaati enemmän raudoitusta kuin halkeamaleveyksiä laskettaessa 

käytettiin. Näin ollen voidaan sanoa, että siirtyminen eurokoodiin tulee kasvattamaan 

siltojen pääraudoituksen määrää. 

 

Suomen kansallisella valinnalla (NDP) käyttää kuormakaavion LM1 tasanjakaantuneen 

kuorman yhdistelykertoimen pitkäaikaisena arvona arvoa 0,3 näyttäisi oletetusti hieman 

kasvattavan syntyvän halkeamaleveyden suuruutta, mutta ei kuitenkaan merkittävästi 

 

Eurokoodi tuo mukanaan uuden mitoituskäytännön, joka on jännitysten rajoittaminen. 

Suomen kansallisen liitteen tuomat tiukennukset eivät kuitenkaan näyttäisi tulosten 

mukaan sopivan osalle tutkittuista silloista. Toisaalta näyttäisi olevan vielä epävarmaa 

miten jännitysten rajoittamiseen tullaan suhtautumaan silloilla.  

 

Mielestäni suurimmat muutokset siirryttäessä käyttämään eurokoodeja tapahtuvat 

leikkaus- ja vääntömitoituksessa. Diplomityössä tutkittiin leikkausraudoitettuja 

rakenteita, joissa eurokoodin mukaan ei voida käyttää hyväksi betonin 

leikkauskestävyyttä vaan koko leikkausvoima on otettava raudoituksella. Uutena asiana 

eurokoodissa betonirakenneohjeisiin nähden on myös se, että leikkauskestävyyden 

yläraja on tarkastettava myös tuen kohdalla. Eurokoodissa suunnittelija voi valita 

leikkaus- ja vääntömitoituksessa käytettävän perustusdiagonaalin kulman, joka 

vaikuttaa suoraan rakenteen tarvitsemaan raudoituksen määrään. Mitä pienempi kulma 

on, sitä vähemmän raudoitusta tarvitaan leikkaukselle. Toisaalta kulman pieneneminen 

kasvattaa väännön vaatimaa pitkittäisterästen määrää. Diplomityössäni on esitetty 

menetelmä, jolla voidaan kaavojen (48) ja (49) avulla selvittää sellainen 

puristusdiagonaalin kulma, jolla rakenteeseen tarvitsee sijoittaa mahdollisimman vähän 

leikkaus- ja vääntöraudoitusta. Betonirakenneohjeisiin nähden eurokoodissa on vielä se 

ero, ettei siinä tarvitse tarkastaa taivutuksen ja väännön yhteisvaikutusehtoa, joka 

betonisilla silloilla määrää usein sillan poikkileikkauksen dimensiot.  

 

Siltojen taipumien rajoittaminen näyttäisi eurokoodissa olevan vielä hieman 

keskeneräinen ja taipumien raja-arvot tullaan ilmeisesti määrittämään kansallisessa 

liitteessä. Diplomityössäni tavoitteena oli löytää liikennekuormien aiheuttamille 
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taipumille sellaiset raja-arvot, jotka vastaisivat mahdollisimman hyvin nykyistä 

käytäntöä. Eurokoodin käyttörajatilojen aiheuttamat taipumat olivat kuitenkin 

huomattavasti pienemmät kuin betonirakenneohjeiden aiheuttamat. Diplomityöni 

tuloksista voidaan päätellä, että taipumat tulisi määritellä liikennekuormien LM1 ja 

LM3 ominaisyhdistelmästä. Ominaisyhdistelmien taipumat ovat keskimääräin 28 % 

suuremmat kuin betonirakenneohjeiden aiheuttamat. Tämän johdosta voitaisiin 

taipumien raja-arvoja kasvattaa betonirakenneohjeiden arvosta L/500 arvoon L/400, 

jolloin taipumamitoitus kiristyisi kokonaisuudessaan vain hieman.  

Liitteet 

Liite 1 Taivutuskapasiteetin laskenta 
Liite 2 Leikkaus- ja vääntöraudoituksen laskenta 
Liite 3 Jännitysten ja halkeamaleveyden laskenta 
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