
 

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
 Rakennustekniikan osasto 

 Rakennetekniikka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kari Saarivirta 
 

SILTOJEN PYSTYSUORIEN LIIKENNEKUORMIEN 

KANSALLISET VALINNAT EUROCODEEN 
 

Diplomityö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjaaja professori: Ralf Lindberg 

Tampere 2006 



 

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
Rakennustekniikan osasto 
Rakennetekniikan laitos 
SAARIVIRTA, KARI: Siltojen pystysuorien liikennekuormien kansalliset valinnat 

Eurocodeen 
Diplomityö 64 s. 
Tarkastajat: prof. Ralf Lindberg ja dipl.ins. Heikki Lilja 
Rahoittaja: 
Toukokuu 2006 
Hakusanat: Eurocode, EN –standardi, liikennekuorma, sovituskertoimet 
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Eurocoden liikennekuormakaavio LM1:n telikuorma on huomattavasti keskittyneempi 
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Käytetyt lyhenteet ja merkinnät 
 

Lyhenteet 
 

EN Eurocode –standardi 
CEN European committee for standardization (Eurooppalainen standardisointi-

järjestö) 
NA EN –standardin kansallinen liite 
LM1 Standardin EN1991-2 liikennekuormakaavio 1 
LM2 Standardin EN1991-2 liikennekuormakaavio 2 
LM3 Standardin EN1991-2 liikennekuormakaavio 3 (raskas erikoiskuorma) 
LM4 Standardin EN1991-2 liikennekuormakaavio 4 (ruuhkakuormitus) 
RakMk Suomen rakentamismääräyskokoelma 
LkI Tiehallinnon Siltojen kuormat –ohjeen liikennekuormakaavio 
Ek1 Tiehallinnon Siltojen kuormat –ohjeen raskas erikoiskuorma 
KK Kuormakaavio 
TS Kuormakaavioon LM1 kuuluva kahdesta akselikuormituksesta muodostuva 

telikuorma 
UDL Kuormakaavioon LM1 kuuluva tasaisesti jakautunut kuorma 
Bl Teräsbetoninen laattasilta 
Bjl Teräsbetoninen jatkuva laattasilta 
Bp Teräsbetoninen palkkisilta 
jBp Jännitetty betoninen palkkisilta 
jBjp Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta 
Tjpbl Teräsbetonikantinen jatkuva liittopalkkisilta 
Blk Teräsbetoninen laattakehäsilta 
HL hyödyllinen leveys 
TIEH Tiehallinto 
KRT Käyttörajatila 
MRT Murtorajatila 
 

Merkinnät 
 

M Taivutusmomentti 
R Tukireaktio 
Q Leikkausvoima 
T Vääntömomentti 
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1 Johdanto 
 

1.1 Siltojen mitoituskuorman historia ja tulevaisuus Suomessa 
 
Suomessa tiesiltojen suunnittelussa käytettävä mitoituskuormitus esitettiin ensimmäisen 

kerran Tie- ja vesirakennushallituksen kiertokirjeessä 295 vuonna 1891. Tässä ohjeessa 

esitettiin kaksi vaihtoehtoista kuormitusta: tasan jakautunut kuorma 250-400 kg/m2 tai 

kaksiakselinen 1500-2500 kg ajoneuvo akselivälin ollessa 3 m ja pyörien keskiövälin 1,4 

m sillan poikkisuunnassa. Kuorman suuruuteen vaihteluvälin sisällä vaikutti sillan sijainti 

asutuskeskuksiin nähden ja se, oliko kyseessä kylätien silta vai vähä- tai runsasliikenteisen 

maantien silta. /2/ 

 

Vuoden 1955 kuormitusmääräyksissä esitettiin liikennekuormakaavio AI. Kuormakaavio 

sisälsi 14 tonnin akselikuorman ja samanaikaisesti vaikuttavan nauhaparikuorman. 

Nauhaparikuorman intensiteetti vaihteli sillan jännemitasta riippuen 1,2…2,4 t/m. 

Kuormakaavion nimi muuttui AkI:ksi 1960-luvun lopussa. Nykyisin käytössä olevista 

silloista noin 20 % on mitoitettu kuormakaavioilla AI tai AkI. /2/ 

 

Viimeisin suuri muutos siltojen kuormitusohjeistuksessa tapahtui vuonna 1971, kun otettiin 

käyttöön yhteispohjoismaalainen mitoituskuorma PKM 71. Se sisälsi nykyisinkin Tiehal-

linnon Siltojen kuormat -ohjeessa käytössä olevat kolme 21 tonnin akselikuormaa ja 

samaan aikaan vaikuttavan nauhakuorman 0,9 tonnia metrille kolmen metrin kuorma-

kaistalla. Suomalaisista nykyisin käytössä olevista silloista lähes puolet on suunniteltu tällä 

kuormitusohjeella. /2/ 

 

Lähivuosien aikana suomalainen sillansuunnitteluala tulee kokemaan suurimman 

ohjeistukseen liittyvän muutoksen sitten vuosikymmeniin, kun siirrytään suomalaisen 

ohjeistuksen käytöstä käyttämään yhteiseurooppalaisia Eurocode -standardistoa. Suomes-

sa Eurocodejen käyttöönotto tulee tapahtumaan todennäköisesti tämän vuosikymmenen 

loppupuolella. 
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1.2 Tutkimuksen lähtökohdat 
 

Tiehallinto päätti teettää vuonna 2004 vertailulaskelmia uusien Eurocode -standardien 

vaikutuksista siltojen mitoitusvoimasuureisiin. Tiehallinnon siltatekninen tuki tilasi 

Insinööritoimisto Pontek Oy:ltä toimeksiannon, jonka tavoitteena oli määrittää pysty-

suoriin liikennekuormiin liittyvät parametrit tekeillä olevaan Eurocode -järjestelmän 

standardien EN 1991-2 ja EN 1990, liitteen A2 kansallisiin liitteisiin. Tämän diplomityön 

on tarkoitus esitellä edellä mainitun projektin tutkimusmateriaalia ja tuloksia tärkeimmiltä 

osiltaan. 

 

Yhdessä Insinööritoimisto Pontek Oy ja Tiehallinnon siltatekninen tuki pyrkivät valit-

semaan sillat vertailulaskelmiin siten, että ne edustaisivat mahdollisimman hyvin tavan-

omaisia Suomessa rakennettavia siltatyyppejä. Tämän lisäksi pyrittiin mahdollisuuksien 

mukaan hyödyntämään Insinööritoimisto Pontek Oy:ssä aiemmin suunniteltuja silta-

rakenteita laskentatyön vähentämiseksi ja tuomaan tutkimusmateriaaliin todellisia 

käytännön siltojen suunnittelussa käytettyjä rakennemalleja. Tutkimusmateriaali koostuu 

yksi- ja useampiaukkoisista betoni- ja liittorakenteisista silloista erilaisilla hyödyllisillä 

leveyksillä. Tutkittavia siltoja on yhteensä yli kaksikymmentä. Tutkimusmateriaalin osalta 

nähtiin tärkeimpänä lähtökohtana, että materiaali edustaa suurinta osaa suomalaisesta 

sillastosta ja jättää tarkoituksellisesti tutkimuksen ulkopuolelle harvemmin Suomessa 

rakennettavat siltatyypit. 

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 
 

Tutkimuksen keskittyessä vain siltojen kuormituksiin ja voimasuureisiin, rajoittuu myös 

tuloksista tehtävien johtopäätöksien soveltamisalue niihin. Eurocode -standardistossa on 

lukuisia kansallisesti valittavia parametrejä eri standardeissa. Kansallisesti valittavien 

parametrien määrä kasvaa yksinkertaisenkin rakenneosan suunnittelutehtävässä helposti 

suureksi. Järjestelmän tässä kehitysvaiheessa, jossa Suomi ja muut jäsenvaltiot ovat 

tekemässä kansallisia liitteitään eri standardeihin, on käytännössä lähes mahdotonta tehdä 

täydellisiä kaiken huomioivia vertailulaskelmia. Tämän johdosta Tiehallinto päätti tämän 

projektin puitteissa käsitellä vain siltojen pystysuoria liikennekuormia yksinään ja tutkia 
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myöhemmin eri projekteissa esim. betoni- ja terässiltojen mitoitusta huomioiden tässä 

projektissa saadut tulokset kuormituksista.  

 

1.4 Tutkimuksen tavoitteet ja suoritus 
 

Työn tavoitteena on varmistaa, että siltojemme varmuus ei laskisi merkittävästi 

nykyisestään murtorajatilassa siirryttäessä nykyisistä ohjeista Eurocode -standardeihin. 

Työssä pyritään saamaan aikaan ehdotus kansallisista valinnoista standardien EN 1991-2 ja 

EN 1990, liite A2 Suomen kansallisiin liitteisiin koskien siltojen pystysuoria liikenne-

kuormia. Tarkoituksena on ottaa kantaa standardin EN 1990 liitteessä A2 esitettyyn 

tiesiltojen liikennekuorman osavarmuuskertoimen arvoon ja standardissa EN 1991-2 

esitettyjen tieliikenteen kuormakaavioiden 1 ja 2 kansallisesti valittaviin sovituskertoimiin. 

Lisäksi tavoitteena on määritellä kansallisesti valittava kuormakaavio 3 ja sen käyttö, sekä 

ottaa kantaa tieliikenteen kuormitukseen kuormituspituuden ylittäessä 200 metriä. 

 

Työ suoritetaan tekemällä staattisia vertailulaskelmia. Siltojen voimasuureet (taivutus- ja 

vääntömomentti, leikkausvoima ja tukireaktio) lasketaan tutkittaville siltarakenteille 

ominaisarvoilla ja murtorajatilassa nykyisillä Tiehallinnon ohjeilla ja tulevilla Eurocode 

-standardeilla. Lopuksi analysoidaan tuloksia ja tehdään johtopäätöksiä niistä. 
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2 EN -standardien kansallisesti valittavat parametrit 
 

2.1 Eurocode -järjestelmä 
 

Vuonna 1975 Euroopan yhteisön komissio päätti Euroopan talousyhteisön 

perustamissopimuksen eli Rooman sopimuksen artiklan 95 perusteella rakennus-

tekniikkaan liittyvästä toimenpideohjelmasta. Ohjelman tarkoitus oli kaupan teknisten 

esteiden poistaminen ja teknisten vaatimusten yhdenmukaistaminen. Toimenpideohjelman 

tavoitteena oli luoda rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden suunnittelua varten 

yhdenmukaistetut tekniset säännöt, jotka aluksi toimisivat vaihtoehtona jäsenvaltioissa 

voimassa oleville kansallisille säännöille ja lopulta korvaisivat ne. /3/ 

 

Ensimmäinen Eurocode -standardien sukupolvi syntyi jo 1980-luvun lopussa 15 vuoden 

kehittelyn tuloksena. Komissio ohjasi tuolloin työtä jäsenvaltioiden edustajista koostuvan 

ohjaavan komitean avulla. Vuonna 1989 EY:n ja Eftan jäsenvaltiot sekä komissio päättivät 

yhdessä kuitenkin siirtää Eurocode -standardien valmistelun ja julkaisun CEN:ille aluksi 

sarjalla mandaatteja sekä myöhemmin komission ja CEN:n välisellä sopimuksella. CEN on 

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö. Järjestelyn tarkoituksena oli antaa Eurocode-stan- 

dardeille myöhemmin eurooppalaisen standardin (EN) asema. /3/ 

 

CEN on vastuussa kaikista rakenteita koskevista Eurocode -standardeista. CEN:n sääntöjen 

mukaan jäsenmaiden standardisoimisjärjestöt ovat velvollisia vahvistamaan eurooppalaiset 

Eurocode -standardit. Tällä hetkellä CEN:n jäsenmaita ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, 

Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, 

Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, 

Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro. /3/ 

 

Eurocode -standardin vahvistaminen kansalliseksi standardiksi edellyttää, että sen tulee 

sisältää vähintään CEN:n julkaisema Eurocode -standardin teksti täydellisenä liitteineen 

sekä kansallinen liite (NA). Jäsenvaltion kansallisissa soveltamisasiakirjoissa esitetään 

kyseisessä maassa toteutettavien rakennusten sekä maa- että vesirakennuskohteiden 

suunnitteluun käytettävät standardin kansalliset valinnat. /3/ 
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Eurocode -standardien virallinen kieli on englanti. Rakennusalan rakennesuunnittelua 

koskevat Eurocode -standardit käsittävät yhdeksän pääosiota, jotka on edelleen jaettu 

alaosiin. Pääosiot on esitetty taulukossa 2.1. Pääosiot jakautuvat useisiin eri alaosiin, ja 

kaikkiaan osia on yhteensä 58 kappaletta. Lopullisen Eurocode -järjestelmän standardien 

kokonaissivumäärän on arvioitu ylittävän 4000 sivua. /3/ 

Taulukko 2.1 Eurocode -ohjelman rakennesuunnittelua koskevat standardit 

 

Kaikkien Eurocodejen alkusivuilla on luettelo standardin niistä kohdista, joihin kansallinen 

valinta sallitaan. Vain näihin kohtiin jäsenvaltio voi esittää kansallisessa liitteessään 

kansalliseksi valinnakseen standardissa ilmoitetun suosituksen tai siitä poikkeavia 

täydennyksiä ja muutoksia. Perusajatuksena on, että suositusarvot soveltuvat suureen 

joukkoon jäsenvaltioita, ja poikkeavia kansallisia valintoja käytetään vain erityisistä syitä. 

 

Kansallisen liitteen valintoja ovat arvot ja luokat, kun vaihtoehdot annetaan, tai käytettävät 

arvot, kun standardissa annetaan vain tunnus. Kansallisia valintoja ovat myös maan-

tieteelliseen sijaintiin vaikuttavat valinnat kuten lumikartta. Lisäksi kohdissa, joissa 

annetaan menettelyvaihtoehtoja, valitaan menettelytapa. Kansallisessa liitteessä voidaan 

valita ne opastavat liitteet, joiden käyttö sallitaan. Opastavien liitteiden on tarkoitus auttaa 

käyttäjää standardin soveltamisessa tietyissä sen kohdissa. Lisäksi kansallisessa liitteessä 

voidaan viitata lisäohjeisiin, jotka eivät saa olla ristiriitaisia Eurocode -standardin kanssa. 

/5/ 

EN 1990 Eurocode:0 Suunnittelun perusteet 

EN 1991 Eurocode 1: Rakenteiden kuormitukset 

EN 1992 Eurocode 2: Betonirakenteiden suunnittelu 

EN 1993 Eurocode 3: Teräsrakenteiden suunnittelu 

EN 1994 Eurocode 4: Teräs-betoniliittorakenteiden suunnittelu 

EN 1995 Eurocode 5: Puurakenteiden suunnittelu 

EN 1996 Eurocode 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu 

EN 1997 Eurocode 7: Geotekninen suunnittelu 

EN 1998 Eurocode 8: Rakenteiden suunnittelu kestävyyden suhteen 
maanjäristyksessä 

EN 1999 Eurocode 9: Alumiinirakenteiden suunnittelu 
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Itse standardien julkaisusta ja myynnistä vastaa Suomessa CEN:n jäsen Suomen Standardi-

soimisliitto SFS. Suomessa Tiehallinto laatii ja julkaisee kansalliset liitteet siltojen ja 

geotekniikan osalta. Muita osia koskevien kansallisien liitteiden laadinnasta ja julkaisusta 

vastaa Suomessa ympäristöministeriö sekä eri toimialayhteisöt.  

 

Eurocode -järjestelmää käytettäessä siltojen käytännön suunnittelutyössä tarvitaan suurinta 

osaa perusstandardeista ja tämän lisäksi erityisiä siltaosia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi 

yhdessä eri perusosien kanssa ja jotka sisältävät paljon viittauksia perusosiin. Pelkästään 

tiesillan päällysrakenteen kuormituksien laskemiseen tarvitaan seuraavat standardit: EN 

1990 (Rakenteiden suunnitteluperusteet) ja erityisesti sen liitettä A2, EN 1991-1-1 (Yleiset 

kuormat, tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat), EN 1991-1-4 

(Tuulikuormat), EN 1991-1-5 (Lämpökuormat), EN 1991-1-6 (Actions during execution), 

EN 1991-1-7 (Accidental actions) ja EN 1991-2 (Siltojen liikennekuormat) ja näiden 

kaikkien osien kansalliset liitteet. 

 

2.2 Siltojen pystysuorat liikennekuormat 
 

Standardissa EN 1991-2 määritellään uusien tiesiltojen suunnittelussa käytettävät pysty-

suorat liikennekuormakaaviot. Tiesiltojen ajorataa koskien kuormakaavioita on neljä 

kappaletta. Kuormakaaviosta käytetään nimityksiä LM1, LM2, LM3 (raskas erikois-

kuorma) ja LM4 (ruuhkakuorma), joissa lyhenne LM tulee englannin kielen sanoista Load 

Model. Kuormakaavioiden yksityiskohdista ja niiden soveltamisesta on tarkempaa tietoa 

luvussa 3. /5/ 

 

2.2.1 Kuormakaavioden sovituskertoimet 

 

Kuormakaavioissa LM1 ja LM2 mitoituskuormien suuruuksiin on mahdollisuus vaikuttaa 

kansallisesti valittavilla sovituskertoimien avulla. Kuormituksien ominaisarvon suuruus 

koostuu molemmissa kuormakaaviossa kansallisesti valittavan sovituskertoimen ja 

kiinteästä kuorman ominaisarvon tulosta. 

 

Kuormakaavio LM1 koostuu kolmella ensimmäisellä kuormakaistalla akseli- ja tasan 

jakautuneista kuormista. Muilla kuormakaistoilla ja niiden ulkopuolisilla alueilla on vain 
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tasan jakautuneita kuormia. Kuormakaavion kansallisesti valittavien sovituskertoimien 

symboli on �. Kolmelle ensimmäiselle kuormituskaistalle voidaan sovituskertoimia valita 

kaksi kappaletta kullekin. Näillä kuormakaistoilla ensimmäinen kerroin on sidottu kuorma-

kaistalla vaikuttaviin akselikuormiin ja toinen kuormakaistalla vaikuttavaan tasan 

jakautuneeseen kuormaan. Muilla kuormakaistoilla on mahdollisuus valita yhteensä vain 

yksi �-kerroin. Näiden lisäksi vielä kuormakaistojen ulkopuolisille alueille voidaan valita 

yksi sovituskerroin. Kaiken kaikkiaan kuormakaavio sisältää siis kahdeksan kappaletta 

kansallisesti valittavia �-kertoimia. 

 

Kuormakaavio LM2 koostuu yhdestä yksittäisestä akselikuormasta. Kuormakaaviossa 

kansallisesti valittavia sovituskertoimia on vain yksi kappale. Tätä sovituskerrointa stan-

dardissa kuvataan symbolilla β. /5/ 

 

Standardissa EN 1991-2 annetaan lisäksi mahdollisuus valita kansallisesti kullekin 

väyläluokalle omat sovituskertoimet koskien kuormakaavioita LM1 ja LM2. Tavoitteena 

ohjeessa on, että yhdet sovituskertoimet kuvaisivat mahdollisimman montaa väyläluokkaa. 

Mahdolliset eri väyläluokkien sovituskertoimien arvot ja väylien määritelmät esitetään 

tarvittaessa kansallisessa liitteessä. Tässä työssä on tutkittu vain yhtä väyläluokkaa. /5/ 

 

2.2.2 Raskas erikoiskuorma 

 

Standardi EN 1991-2 jättää kuormakaavion LM3 raskaan erikoiskuorman määrittelemisen 

ja sen sovellusohjeiden määrittelemisen kokonaan kansallisesti valittaviksi. Standardin 

opastavassa liitteessä A esitellään raskaalle erikoiskuormalle useista akselikuormituksista 

koostuvia vakiokuormakaavioita ja niiden käyttöohjeita. Tässä työssä ei käsitellä tämän 

enempää standardin liitteen A vakiokuormakaavioita. Luvussa 3.3.3 esitellään tämän 

projektin tuloksena syntynyt vaihtoehtoinen tasaiseen kuormaan perustuva suunnittelija-

ystävällinen kuormakaavio LM3 ja sen käyttörajoitukset. /5/ 

 

2.2.3 Tieliikenteen kuormitus kuormituspituuden ollessa yli 200 m 

 

Uusien siltojen suunnitteluun tarkoitetut kuormakaaviot LM1, LM2, LM3 ja LM4 on 

tarkoitettu pääasiallisesti sovellettaviksi tapauksiin, joissa kuormituspituus jää alle 200 

metriin. Kansallisessa liitteessä on mahdollisuus määritellä tarvittaessa lisäkuorma-
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kaavioita kuormituspituuden ylittäessä 200 m tai sopia kuormituksesta hankekohtaisesti. 

Standardin EN 1991-2 mukaan kuormituspituuden ylittäessä 200 m kuormakaavion LM1 

käyttö on varmalla puolella �-kertoimien ollessa 1,0. Tässä työssä tarkastellaan yli 200 

metrin kuormituspituuden vaikutuksia vain kuormakaaviolle LM1, koska kuormakaaviot 

LM2 ja tässä työssä esiteltävä LM3 eivät tule tällaisissa tapauksissa määrääviksi. 

Kuormakaavio LM4 on taas tarkoitettu vain tilapäisiin mitoitustilanteisiin. /5/ 

 

2.3 Murtorajatilan osavarmuuskerroin 
 

Eurocodessa annetaan vain yksi murtorajatilan osavarmuuskerroin siltojen pystysuorille 

liikennekuormakaavioille LM1, LM2, LM3 (raskas erikoiskuorma), LM4 (ruuhkakuorma) 

ja vaakasuorille liikennekuormille. Osavarmuuskertoimen arvo on kansallisesti valittavissa 

oleva parametri. Eurocode -standardin EN 1990 liitteessä A2 annetaan parametrin 

suositusarvoksi tiesilloille 1,35. /4/ 
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3 Liikennekuormakaaviot 
 

3.1 Yleistä kuormitusohjeista 
 

Sisäasianministeriön julkaisemassa Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B1 

”Rakenteiden varmuus ja kuormitukset” on esitetty yleiset kantavien rakenteiden suunnit-

teluperusteet ja eri mitoitusmenetelmien parametrit. Tiesiltojen tarkemmat kuormitustiedot 

ja varmuusmenettelyt on esitetty Tiehallinnon Siltojen Kuormat -ohjeessa. /6/ Tämä on 

täydentävä ohje rakentamismääräyskokoelman osalle B1. 

 

Tiehallinnon julkaisema Siltojen kuormat -ohje perustuu Pohjoismaisen Tieteknillisen 

Liiton (PTL) raporttiin 4:1980 ja RakMk osaan B1. Ohjeen liikennekuormakaavioita sovel-

letaan kaikkien yleisten teiden ja valtion avustamien yksityisteiden siltojen suunnittelussa. 

Yleisten teiden silloille käytetään ohjeessa olevaa kuormaluokkaa I ja yksityisteiden 

silloille kuormaluokkaa II. Kuormaluokkaa I sovelletaan myös niille yksityisteiden 

silloille, jotka todennäköisesti muuttuvat tulevaisuudessa yleisten teiden silloiksi. Tämän 

työn vertailulaskelmissa on tarkasteltu vain kuormaluokkaa I. /6/ 

 

Eurocode -järjestelmän rakenteiden suunnittelua koskeva perusosa on standardi EN 1990 

Rakenteiden suunnitteluperusteet. Standardi on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä rakenne-

suunnittelua koskevien muiden standardien EN 1991…EN 1999 kanssa. Näiden lisäksi 

käytännön suunnittelutyössä tarvitaan standardien kansalliset liitteet. 

 

Siltojen tieliikenteen kuormakaaviot sekä niiden käyttörajoitukset ja sovellusohjeet 

esitetään standardissa EN 1991-2 ja sen kansallisessa liitteessä. Kuormakaaviot on tarkoi-

tettu sovellettaviksi uusien siltojen suunnitteluun. Standardista löytyy lisäksi raide-

liikenteen ja kevyen liikenteen siltojen kuormitukset. 

 

Liikennekuormien yhdistely muiden kuormien (esim. tuulikuorma, lämpökuormat, jne.) 

kanssa eri mitoitustilanteissa esitetään standardin EN 1990 liitteessä A2 ja tämän 

kansallisessa liitteessä. Liitteessä A2 on myös määritelty siltojen käyttö- ja murtorajatilan 

mitoituskuormien laskentakaavat eri mitoitustilanteille sekä yhdistely- ja osavarmuus-
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kertoimet. Kuormien käyttö- ja murtorajatilojen mitoituskuormien yhdistelykaavoja 

tarkastellaan luvussa 4. 

 

3.2 Tiehallinnon Siltojen kuormat -ohjeen liikennekuormakaaviot 
 

Normaalista ajoneuvoliikenteestä siltaan aiheutuvia erilaisia kuormituksia mallinnetaan 

ohjeessa kolmella liikennekuormakaaviolla 1, 2 ja 3. Erityisen raskaiden ajoneuvojen 

vaikutuksia kuvataan ohjeessa raskaalla erikoiskuormakaaviolla. Liikennekuormakaa-

vioiden ja raskaan erikoiskuormakaavion oletetaan yhdessä kattavan kaikki ne liikenne-

kuormitustilanteet, joihin silta voi normaalikäytössä joutua suunnitellun käyttöikänsä 

aikana. /6/ 

 

Liikennekuorman LkI kuormakaaviot sisältävät sysäyksen vaikutuksen. Eri kuormakaaviot 

eivät voi esiintyä samanaikaisesti vaan ne ovat vaihtoehtoisia toisilleen. Rakenneosa 

mitoitetaan sille kuormakaaviolle, joka antaa määräävimmän vaikutuksen mitoitus-

tilanteessa. Liikennekuormasta LkI on tarkempaa tietoa kappaleessa 3.2.1. /6/ 

 

Raskas erikoiskuorma Ek1 sisältää yhden kuormakaavion. Kuormakaavion ominais-

kuormat eivät sisällä sysäyksen vaikutusta. Raskasta erikoiskuormaa ei sovelleta saman-

aikaisesti liikennekuorman LkI kuormakaavioiden kanssa. Erityistapauksena on kuitenkin 

kaksi-ajoratainen silta, jonka toisella ajoradalla voi vaikuttaa liikennekuorman LkI 

kuormakaavio 1 ja toisella ajoradalla raskas erikoiskuorma Ek1. Raskaasta erikois-

kuormasta Ek1 on tarkempaa tietoa luvussa 3.2.2. /6/ 

 

3.2.1 Liikennekuorma LkI 

 

Tiehallinnon ohjeen mukaan kuormakaavioiden soveltamista varten sillan hyödyllinen 

leveys on jaettava kolmen metrin leveisiin kuormituskaistoihin ja mahdolliseen niiden 

ulkopuoliseen osaan, joka jätetään aina kuormittamatta. Kaistat sijoitetaan sillan poikki-

suunnassa määrääviin kohtiin mitoitustilanteen mukaan. /6/ 
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Kuormakaavio 1 

 

Kuormakaavio sisältää kolme akselikuormaa ja nauhakuorman (ks. kuva 3.1). Akseli-

kuormilla voidaan kuormittaa enintään kaksi kuormakaistaa samalla ajoradalla. Nauha-

kuormalla voidaan kuormittaa kaikki ajoradan kuormakaistat, jos se antaa määräävimmän 

vaikutuksen. /6/ 

 

 
Kuva 3.1 Liikennekuorman LkI, kuormakaavio 1 /6/ 

 

Akselikuormien ominaisarvo F=210 kN kuormaluokassa I ja akselit kulkevat kuorma-

kaistan keskilinjaa pitkin. Akselikuormien pyörien välinen keskiöetäisyys on 2 metriä, ja 

yhden pyörän kosketuspinta-ala on suorakaide 0,2x0,6m2. Akselikuormat sijoitetaan sillan 

pituussuunnassa määrääviin asemiin huomioon ottaen akselikuormien minimietäisyydet 

(ks. kuva 3.1). /6/ 

 

Nauhakuorman ominaisarvo on kuormaluokassa I 9 kN/m kaikilla kuormakaistoilla. 

Nauhakuorma on tasaisesti jakautunut koko kuormakaistan leveydelle (3 kN/m2). Se 

sijoitetaan sillan pituus- ja poikkisuunnassa siten, että saadaan aikaan määräävä vaikutus. 

/6/ 

 

Pääkannattajan ulokkeella kuormakaavion yksi akselikuorma kerrotaan lisäsysäys-

kertoimella 1,4. Täten yhden ulokkeella olevan akselikuorman suuruus on 294 kN 

(ulokkeen päässä oleva) ja muiden 210 kN. /6/ 
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Kuormakaavio 2 

 

Kuormakaaviossa on yksi akselikuorma ominaisarvoltaan F=260 kN kuormaluokassa I (ks. 

kuva 3.2). Akselikuorman pyörien kosketuspinta-ala on sama kuin kuormakaaviossa 1 ja 

samoin sen sijainti kuormakaistalla. Enintään kaksi kuormituskaistaa voidaan kuormittaa 

samanaikaisesti tällä kuormakaaviolla. Tämä kuormakaavio mitoittaa lähinnä siltojen 

ulokkeita tai sekundäärirakenteita. /6/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 3.2 Liikennekuorman LkI, kuormakaavio 2 /6/ 

 

Kuormakaavio 3 

 

Kuormakaavio muodostuu yhdestä pyöräkuormasta, jonka suuruus on 130 kN kuorma-

luokassa I ja pyörän kosketuspinta-ala on sama kuin kuormakaavioissa 1 ja 2. Kuorma-

kaavio voi sijaita sillan kannella mielivaltaisesti kuitenkin vähintään 0,5 m päässä kaiteesta 

tai muusta esteestä. Tämä kuormakaavio mitoittaa siltojen sellaisia sekundäärisiä osia, 

joihin akseli (KK2) ei pääse. /6/ 

 

3.2.2 Raskas erikoiskuorma Ek1 

 

Raskas erikoiskuorma koostuu neljästä akselikuormituksesta (ks. kuva 3.3). Kuorma-

luokassa I akselikuorman ominaisarvo on 300 kN ilman dynaamista vaikutusta. Kuorma-

kaistan leveys on neljä metriä sillan poikkisuunnassa ja akselit sijaitsevat keskeisesti 

kuormakaistalla. Kuormakaistan keskilinjan minimi-etäisyys sillan hyödyllisen leveyden 

reunasta on kaksi metriä. Akselikuorman kosketuspinta on 0,2x2,5 m2. Kuormakaavio Ek1 

on tarkoitettu vain murtorajatilatarkasteluihin /6/ 
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Dynaamisen liikennekuormituksen sisältämät sysäykset ja tärinä huomioidaan korottamalla 

kuormituksen ominaisarvoa sysäyskertoimella. Sysäyskertoimen suuruus on 1.4, kun 

kuormitus kohdistuu välittömästi tai alle puolen metrin täytekerroksen välityksellä sillan-

kanteen. Puusilloissa kerroin on kuitenkin aina 1,2. Kuormituksen siirtävän täytekerroksen 

suuruuden kasvaessa puolesta metristä kolmeen metriin laskee sysäyskerroin suora-

viivaisesti 1,4:stä 1,0:een. Tarkasteltaessa mahdollista pääkannattimen uloketta sovelletaan 

aina ulokkeen alueella yhdelle akselille (ulokkeen päässä olevalle) sysäyskerrointa 2,0 ja 

muille akseleille sysäyskerrointa 1,4. /6/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.3 Raskas erikoiskuorma Ek1 /6/ 

 

3.3 Eurocoden Siltojen liikennekuormat -ohjeen liikennekuormakaaviot 
 

Standardissa EN 1991-2 esitetyt liikennekuormakaaviot on tarkoitettu sovellettaviksi 

kuormituspituudeltaan alle 200 metrin pituisten siltojen mitoittamiseen. Kuormakaavioilla 

ei ole tarkoitus esittää todellisia kuormituksia, vaan kaavioiden määrittelyperusteena on 

ollut Euroopan maissa vuoden 2000 vallitsevan tieliikenteen vaikutukset. Kaavioiden on 

tarkoitus kattaa kaikki normaalista ennakoitavissa olevasta tieliikenteestä aiheutuvat 

vaikutukset käsittäen sekä vaaka- että pystysuuntaiset staattiset ja dynaamiset 

kuormitukset. Standardin EN 1991-2 kuormakaavoissa annetut kuormitukset ovat ominais- 
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kuormia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi sekä murtorajatila- että  käyttöraja-

tilatarkasteluissa. Eri kuormituskaaviot edustavat eri tieliikenteen vaikutuksia. /5/ 

 

Liikennekuormakaavio LM1 koostuu sekä tasaisesti jakautuneesta kuormasta että akseli-

kuormituksista. Pintakuormat edustavat suurinta osaa tieliikenteen henkilö- ja kuorma-

autojen vaikutuksista. Luvussa 3.3.1 esitellään kuormakaavion LM1 tarkempia yksityis-

kohtia. /5/ 

 

Kuormakaavio LM2 koostuu yhdestä akselikuormasta. Standardin mukaan kuormakaavio 

LM2 voi tulla määrääväksi sillan pääkannattimen suhteen jännemitan ollessa 3…7 m. 

Luvussa 3.2.2 on lisää yksityiskohtaisempaa tietoa kuormakaaviosta LM2. /5/ 

 

Raskasta erikoiskuormaa edustaa kuormakaavio LM3. Kuormakaavion kuormituksen on 

tarkoitus kuvata erityisajoneuvoa, jolla kuljetetaan suuria ja painavia tavaroita (esim. 

teollisuuden tuotteita) erityiskuljetusreiteillä. Kuormakaaviota ja sen käyttöä ei ole 

tarkemmin määritelty standardissa EN 1991-2, vaan se on kansallisesti valittavissa. 

Suosituksia kuormakaavioksi on esitetty standardissa EN 1991-2 liitteessä A useita. 

Kuormakaaviota LM3 esitellään tarkemmin luvussa 3.3.3. /5/ 

 

Ruuhkakuormitusta edustava kuormakaavio LM4 on tarkoitettu käytettäväksi vain 

tilapäisiin mitoitustilanteisiin. Kuormakaavion soveltamisesta suunniteltavan sillan 

mitoituksessa on mahdollisuus sopia tapauskohtaisesti. Kuormakaavio koostuu tasan 

jakautuneesta kuormituksesta. Luvussa 3.3.4 tarkastellaan kuormituksen suuruutta ja sen 

soveltamista lisää. /5/ 

 

Standardin EN 1991-2 mukaan sillan hyödyllinen leveys määritellään kaiteiden välisenä 

etäisyytenä tai reunakiveysten sisäpintojen välisenä etäisyytenä. Tässä työssä on käytetty 

hyödyllisenä leveytenä kaikissa laskelmissa kaiteiden välistä etäisyyttä, joka on sama kuin 

nykyisin Suomessa käytössä oleva määritelmä sillan hyödyllisestä leveydestä. /5/ 

 

Standardin EN 1991-2 mukaan sillan kannen jako nimellisiin kaistoihin ja kaistojen 

ulkopuolisiin alueisiin suoritetaan taulukon 3.1 mukaan. Standardin taulukossa oleva w on 

sillan hyödyllinen leveys. 
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Taulukko 3.1 Sillan nimellisien kaistojen lukumäärät ja leveydet /5/ 

Ajoradan  

leveys w 

Nimellisten 

kaistojen määrä 

Nimellisen 

kaistan leveys wl 

Nimelliskaistojen 

ulkopuolisen 

alueen leveys 

w < 5,4 m 

5,4 m � w < 6 m 

6 m � w 

n1 = 1 

n1 = 2 

 

3 m 

 

3 m 

w – 3 m 

0 

w – 3 × nl 

HUOM. Esimerkiksi, kun ajoradan ja siihen liittyvien pientareiden leveys on 11m, niin 3
31 =��
�

�
��
�

�=
w

Intn  

 ja nimelliskaistojen ulkopuolisen alueen leveys on 11 – 3 × 3 = 2 m. 
 

Sillan kannen hyödyllisen leveyden vaihdellessa suoritetaan kaistoihin jako sillan 

jokaiselle hyödylliseltä leveydeltään erilaiselle osalle edellä esitetyn taulukon mukaisesti. 

Jos sillan kannella sijaitseva ajorata on jaettu pysyvillä kaiteilla (välissä mahdollinen 

keskipiennar) kahteen eri osaan, niin molemmat ajoradan osat jaetaan erikseen nimellisiin 

kaistoihin edellä esitetyllä menettelyllä. /5/ 

 

Standardin mukaan jokainen nimellinen kaista numeroidaan. Kuormituskaistalle, joka 

antaa epäedullisimman vaikutuksen kyseisessä mitoitustilanteessa, annetaan kaistanumero 

1 ja toiseksi epäedullisimman vaikutuksen antavalle kaistalle numero 2, jne. Eri mitoitus-

tilanteissa kaistojen sijainti voi vaihdella sillan poikkisuunnassa. /5/ 

 

Kuormakaaviot sijoitetaan sillan kannelle numeroiduille kaistoille pituus- ja 

poikkisuuntaan määrääville alueille huomioiden kuormakaavioiden tarkemmat sovellus-

ohjeet. Nimellisten kaistojen ulkopuolinen alue kuormitetaan mahdollisella kuorma-

kaaviossa olevalla nimellisten kaistojen ulkopuolisten alueiden kuormalla ohjeiden 

mukaan. /5/ 

�
�

�
�
�

�
=

31
w

Intn

2
w
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3.3.1 Kuormakaavio LM1 

 

Normaaleihin, ruuhkautuneisiin ja tukkeutuneisiin liikennetilanteisiin, joissa suurin osa 

ajoneuvoista on raskaita kuorma-autoja, suunniteltu kuormakaavio LM1 koostuu tasan 

jakautuneista kuormista (UDL) ja telikuormista (TS). Kuormakaavion telikuormat ja tasan 

jakautuneet kuormat voivat vaikuttaa samanaikaisesti ja kuormakaavion ominaiskuormat 

sisältävät dynaamisen lisän. /5/ 

 

Telikuorma koostuu kahdesta akselikuormituksesta, jossa molempien akselien kuorman 

ominaisarvo on αQQik, jossa αQ on kansallisesti valittava sovituskerroin ja Qik akseli-

kuorman ominaisarvon suuruus. Kolmelle ensimmäiselle nimelliselle kaistalle on kaikilla 

eri suuruiset akselikuormat, (ks. taulukko 3.2 ja kuva 3.4) ja mahdollisuus kansallisesti 

valita myös erisuuruiset sovituskertoimet. Sovituskertoimien arvoina käytetään akseli-

kuormille αQ,1=αQ,2=αQ,3=1, jos kansallisessa liitteessä ei ole muuta määritelty. Silloilla, 

joilla liikennettä ei ole rajoitettu liikennemerkein, on standardissa suositeltu lisäksi 

ensimmäisen kaistan akselikuorman sovituskertoimelle vähimmäisarvoa αQ,1�0,8. /5/ 

Taulukko 3.2 Kuormakaavion LM1 ominaiskuormat /5/ 

Teli TS 
 

Tasan jakautunut 
kuorma 

Sijainti 

Akselikuormat Qik (kN) 
 

qik (tai qrk) (kN/m2) 

Kaista nro 1 300 9 
Kaista nro 2 200 2,5 
Kaista nro 3 100 2,5 
Muut kaistat 0 2,5 

Nimelliskaistojen 
ulkopuolinen alue 

(qrk) 

0 2,5 

 

Telit sijoitetaan sillan pituussuunnassa siten, että saadaan aikaan määräävä vaikutus. 

Akselikuormien välinen etäisyys sillan pituussuunnassa on 1,2 metriä. Yleisiä vaikutuksia 

määriteltäessä teli kulkee nimellisen kaistan keskilinjaa pitkin. Paikallisia vaikutuksia 

tarkasteltaessa telit voidaan sijoittaa sillan poikkisuunnassa lähemmäksi toisiaan kuvan 3.4 

mukaisesti. Kullakin kaistalla voi olla vain yksi telikuorma. Kussakin telissä olevat kaikki 

neljä pyöräkuormaa oletetaan olevan yhtä suuria ja kaikkien pyörien kosketuspinta-ala on 

0,40x0,40 m2. /5/ 
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Kuva 3.4 Kuormakaavio LM1 ja sen yksityiskohdat sekä telien sijoittelu paikallisia 

tarkasteluja varten (x on sillan pituussuuntainen akseli) /5/ 

 

Laskettaessa paikalliset ja yleiset vaikutukset erikseen voidaan standardin mukaan yleisiä 

vaikutuksia tarkasteltaessa yksinkertaisuuden vuoksi yhdistää akselikuormia käyttämällä 

seuraavia keskenään vaihtoehtoisia sääntöjä. Näiden yksinkertaistuksien käytöstä voidaan 

antaa ohjeita kansallisessa liitteessä. Vaihtoehdossa 1 kuormakaistojen 2 ja 3 telit yhdis-

tetään ja yhdistelmällä korvataan toisen kaistan teli. Korvaavan telin akselikuorman 

suuruus on (200 αQ2 + 100 αQ3) kN. Vaihtoehdossa 2, jota voidaan soveltaa jännemitaltaan 

yli kymmenen metrin siltoihin, voidaan kaksi akselikuormaa korvata yhdellä suuremmalla 

akselikuormalla. Tämän akselikuorman suuruus on kahden alkuperäisen akselikuorman 

suuruus yhteensä. Tämän työn laskelmissa ei ole käytetty näitä yksinkertaistuksia. /5/ 

 

Tasan jakautuneen kuorman ominaisarvo on αqiqik kuormakaistoilla ja αqrqkr niiden 

ulkopuolisilla alueilla. Kolmella ensimmäisellä kuormakaistalla on kaikilla oma kansalli-

sesti valittava sovituskerroin αqi, lisäksi muilla kuormakaistoilla on yksi yhteinen αqi -

kerroin ja kuormakaistojen ulkopuoliselle alueille on oma sovituskerroin αqr. Sovitus-

kertoimien arvoille on annettu standardissa suositus αqi�1, kun i�2. Kuormakaistan yksi 

sovituskertoimelle αq1 ja kuormakaistojen ulkopuolisen alueen sovitekertoimelle αqr ei ole 

annettu suositusarvoja. Jos kansallisessa liitteessä ei toisin määritellä käytetään kertoimille 

αqi ja αqr arvoa 1,0. Kuorman suuruuden ominaisarvot qik ja qkr on esitetty edellä 
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taulukossa 3.2. Kuorma sijoitetaan pituus- ja poikkisuunnassa sillan kannelle siten, että 

saadaan aikaan määräävä vaikutus. /5/ 

 

3.3.2 Kuormakaavio LM2 

 

Kuormakaavio sisältää yhden yksittäisen akselikuorman. Akselikuorma voi sijaita mieli-

valtaisesti sillan kannella joko kokonaan tai vain yhden pyöräkuorman osalta. Akseli-

kuorman ominaisarvo on βQQak, missä βQ on kansallisesti valittava sovituskerroin ja Qak on 

akselikuorma. Sen  ominaisarvo on 400 kN ja siten pyöräkuorman ominaisarvo 200 kN. 

Pyöräkuormien keskipisteiden välinen etäisyys on 2,0 m (ks. kuva 3.5). Standardi EN 

1991-2 antaa suositusarvona sovituskertoimelle βQ = αQ1, jossa αQ1 on kohdassa 3.3.1 

esitetyn kuormakaavio LM1:n ensimmäisen kaistan akselikuorman sovituskerroin. 

Kuitenkin, jos kansallisesti ei muuta määritellä, käytetään sovituskertoimelle arvoa 

βQ=αQ1=1. /5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.5  Kuormakaavio LM2, missä x sillan pituussuuntainen akseli ja  

  1 reunakiveys /5/ 

 

Akselikuorman pyörän kosketuspinta-ala on suorakaide 0,35x0,60 m2. Vaihtoehtoisesti 

kansallisessa liitteessä voidaan valita pyörän kosketuspinta-alaksi 0,40x0,40 m2 kuten 

LM1:n akselikuormalle. Erilaiset kosketuspinta-alat kuvaavat erityyppisiä pyörä-malleja ja 

niiden sijoittelua sekä pyörä-kuormasta aiheutuvia jakautumispaineita./5/ 
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Sovellettaessa kuormakaaviota tilanteeseen, jossa vain akselin toinen pyöräkuorma on 

sillan alueella, otetaan se huomioon arvolla 0,5βQQak. Paikallisissa tarkasteluissa 

liikuntasaumojen vieressä, pitää kuormakaaviolle käyttää dynaamista lisäsuurennos-

kerrointa. Kertoimen arvo lasketaan alla olevalla kaavalla. /5/ 

1;
6

130,1 fatfat ≥∆�
�

�
�
�

� −=∆ ϕϕ D
, missä D on etäisyys [m] liikuntasaumasta 

 

3.3.3 Kuormakaavio LM3 (raskas erikoiskuorma) 

 

Kuormakaavio LM3 ja sen käyttö voidaan määritellä kokonaan kansallisessa liitteessä tai 

vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa EN 1991-2:n liitteessä A annettuja vakiokaavioita. 

Standardin EN 1991-2 liitteessä A annettujen moniakselisten vakiokuormakaavioiden 

sijasta päätettiin tässä projektissa yrittää luoda mahdollisimman yksinkertainen ja toimiva 

tasaiseen kuormaan perustuva suunnittelijaystävällinen kuormakaavioratkaisu. Lisäksi 

tavoitteena oli kuormakaaviota määriteltäessä saada lisää taivutuskapasiteettia jatkuvien 

laattasiltojen välituille, koska erikoiskuljetuskaavioiden suhteen on yleisesti havaittu 

kapasiteettivajausta ko. kohdilla. 

 

Kuormakaavion ominaiskuormitukseen päätettiin sisällyttää yksinkertaisuuden vuoksi 

dynaaminen lisä. Tarkoitus oli alusta alkaen myös se, että kuormakaaviota sovellettaisiin 

vain pääkannattimien mitoitukseen murtorajatilassa. Kuormakaavio sijoitetaan sillalle 

pituus- ja poikkisuunnassa siten, että saadaan aikaan määräävä vaikutus. Tutkimuksen 

edetessä kuormituksen intensiteettiä vaihdeltiin 40…45 kN/m2. Tämän lisäksi kuormi-

tuksien pituuksia ja niiden etäisyyksiä toisiinsa ja kaiteisiin nähden muuteltiin projektin eri 

vaiheissa. Lopullisen muotonsa kuormakaavioehdotus (ks. kuva 3.6) sai voimasuureiden 

laskentatuloksista tehtyjen johtopäätösten perusteella. Kaikki tässä työssä myöhemmin 

esiteltävät voimasuureiden vertailulaskelmien tulokset, jotka koskevat kuormakaaviota 

LM3, on laskettu tällä kuormakaaviolla. 
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Kuva 3.6 Ehdotus kansallisesti valittavaksi kuormakaavioksi LM3 

 

3.3.4 Kuormakaavio LM4 (ruuhkakuormitus) 

 

Kuormakaavio on tarkoitettu vain tilapäisiin mitoitustilanteisiin. Kuormakaavion sovel-

tamisesta voidaan päättää tapauskohtaisesti. Kuormitus on tasaisesti jakautunut kuorma 

ominaisarvoltaan 5 kN/m2 sisältäen dynaamisen lisän. Kuormitus sijoitetaan sillalle pituus- 

ja poikkisuuntaan määrääville kohdille mukaan lukien tarvittaessa keskikaista 

pientareineen. /5/ 

 

Ruuhkakuormitusta edustava kuormakaavio tulee määrääväksi erittäin suurilla silloilla ellei 

kuorman intensiteettiä tapauskohtaisesti määritellä toisin. Kuormakaavio ei tule määrää-

väksi tavanomaisilla suomalaisilla siltatyypeillä, jännemitta-alueilla tai hyödyllisillä 

leveyksillä. Näin ollen tässä tutkimuksessa ei ole laskennallisesti käsitelty tämän kuorma-

kaavion vaikutuksia. /5/ 

 

3.4 Kuormakaavioiden vertailu 

 

Tämän kappaleen kaikissa vertailuissa on oletettu Eurocode -standardien kaikkien α- ja β-

kertoimien arvoiksi 1,0. Eurocoden kuormakaaviona LM3 on käytetty kuvassa 3.6 esitettyä 

kuormakaaviota. Osavarmuuskertoimena murtorajatilatarkasteluissa on käytetty Eurocoden 

kuormakaaviolle standardissa annettua suositusarvoa 1,35. Ensimmäiseksi vertailukuorma-

kaaviopariksi on valittu Eurocoden LM1 ja Tiehallinnon liikennekuorman LkI kuorma-

kaavio 1. Tämän jälkeen vertaillaan kuormakaavioita LM2 ja LkI:n kuormakaaviota 2. 

Viimeisenä vertailuparina on eri ohjeiden raskaat erikoiskuormakaaviot LM3 ja Ek1. 
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LM1:n kuormakaistalla 1 tasaisesti jakautuneen kuormituksen ominaisarvo on kolme 

kertaa suurempi kuin LkI kuormakaaviossa 1. Nykyisin Suomessa rakennettavien siltojen 

hyödyllinen leveys on lähes poikkeuksetta kuitenkin yli 6,0 m ja tästä johtuen vertailu 

pelkästään kuormakaistaan 1 ei kuvaa kuormitusten suhdetta oikein, kun nauhakuorman 

suuruus on LM1:n muilla kaistoilla vain 2,5 kN/m2. Kuorman epäkeskisyyteen ja keskitty-

neisyyteen asialla on tietenkin huomattava merkitys. Sillan hyödyllisen leveyden ollessa 

6,5 m kuormakaavion LM1:n kahden määräävimmän kuormakaistan yhteenlaskettu 

tasaisesti jakautuneiden kuormituksien ominaisarvojen summa on vielä noin kaksi kertaa 

suurempi kuin LkI:ssä (ks. kuva 3.7). 

 

Kuva 3.7 Kuormakaavioiden LM1 ja LkI tasaisesti jakautuneiden kuormien 

 maksimi-käyrät sillan hyödyllisen leveyden mukaan 

 

Kuvan 3.7 perusteella voidaan todeta, että kuormakaavion LM1 tasaisesti jakautuneiden 

ominaiskuormien summa on tavanomaisilla silloilla aina suurempi kuin LkI:n. Murtoraja-

tilassa sillan hyödyllisen leveyden kasvaessa alkaa LkI:n suurempi osavarmuuskerroin 

(1,8) tasoittaa tilannetta. Lisäksi huomataan, että sillan hyödyllisen leveyden ollessa 5,4 m 

kuormakaavion LM1 antamissa maksimikuormissa on epäjatkuvuuskohta. Kuvaajan 

epäjatkuvuuskohta johtuu määräävimmän kuormakaistan (p=9 kN/m2) leveyden kapene-

misesta 3 metristä 2,7 metriin sillan hyödyllisen leveyden ylittäessä 5,4 m rajan. 
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Kuormakaaviossa LM1 telikuorman akselien etäisyys sillan pituussuunnassa on alle puolet 

LkI:n kahden ensimmäisen akselikuorman etäisyydestä. Tämän lisäksi akselikuormien 

ominaisarvot ovat kuormakaistalla 1 1,43-kertaisia LkI akseleihin nähden (300 kN / 210 

kN). Toisaalta LM1:n kuormakaistoilla on vain kaksi akselikuormaa kun taas LkI:ssä on 

kolme akselia. Täten voimme todeta, että LM1 on akselikuormiensa suhteen selvästi 

keskittyneempi kuin nykyisin käytössä oleva kuormakaavio LkI. 

 

Yhdestä akselikuormituksesta koostuvat LM2 ja LkI:n kuormakaavio 2 ovat hyvin saman-

tyyppisiä ja suurin ero onkin kuorman intensiteetissä. Kuormakaavio LM2:n akseli-

kuorman ominaisarvo on 400 kN ja LkI:n 260 kN, eli LM2:n ominaisarvo on noin 1,5-

kertainen LkI vastaavaan verrattuna. Murtorajatilassa vastaava suhde on 1,15. Ominais-

arvoja ei voida suoraan vertailla, koska Eurocoden käyttörajatilatarkasteluissa käytetään 

usein ominaiskuormia pienempiä kuorman intensiteettejä. 

 

Raskaiden erikoiskuormien osalta vertailu on vaikeaa, koska tässä työssä käytetty kuorma-

kaavio LM3 koostuu tasaisista kuormista ja Ek1 akselikuormista. Kuormakaaviossa on 

yhteistä se, että molemmat on tarkoitettu vain murtorajatilatarkasteluihin ja molemmissa 

on kaksi selvää kuormakeskittymää. LM3 mitoittaa vain pääkannattajia, kun taasen Ek1 

mitoittaa myös siltojen sekundäärisiä osia (esim. kansilaatta). 
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4 Käyttö- ja murtorajatila eri kuormitusohjeissa 
 

4.1 Yleistä 
 

Tämän luvun tavoitteena on esitellä sillan mitoituksen pääperiaatteita käyttö- ja murtoraja-

tiloissa nykyisillä käytössä olevilla ohjeilla ja tulevilla Eurocodeilla. Käyttö- ja murtoraja-

tilojen mitoituskuormituksien laskentaa Tiehallinnon ohjeilla tarkastellaan vain lyhyesti eri 

ohjeiden/standardien vertailun mahdollistamiseksi. 

 

Ensimmäisiä havaintojani alkaessani tarkastelemaan sillan mitoituskuorman laskentaa 

Eurocode -järjestelmällä oli, että tarvittavan kirjallisuuden määrä on huomattavasti 

suurempi kuin nykyisillä käytössä olevilla ohjeilla. Toiseksi Eurocode -järjestelmässä on 

lukematon määrä viittauksia standardista toiseen — varsinkin standardien perusosia 

täydentävissä siltaosissa, mikä hankaloittaa ja hidastaa huomattavasti työtä. Lisäksi tässä 

järjestelmän kehitysvaiheessa, jossa valmistellaan eri standardien kansallisia liitteitä, on 

avoimena vielä hyvin monia kansallisesti valittavia asioita. 

 

Tulevaisuudessa, kun kaikki tiesiltojen kuormia koskevat EN -standardit ja niiden kansal-

liset liitteet ovat valmistuneet, olisi järkevää koota eri EN -standardeista suppeampi 

suunnitteluopas. Suunnitteluopas voisi sisältää tiivistettynä eri standardien tärkeimmät 

osat, joita tarvitaan käytännön suunnittelutyössä. Suunnitteluoppaisiin olisi myös suotavaa 

sisällyttää kansalliset valinnat suoraan siten, että suunnittelijan ei tarvitsisi työssään käyttää 

muita oppaita kuormituksien laskentaan. 

 

4.2 Tiehallinnon ohjeet 
 

Suomessa on siltojen suunnittelussa käytössä rajatilamitoitus kuten rakennesuunnittelussa 

yleisesti. Tiehallinnon Siltojen kuormat -ohje sisältää lähes kaikki tavanomaisten siltojen 

kuormien laskentaan ja yhdistelyyn vaadittavat kaavat, kuormien osavarmuuskertoimet ja 

kuormien lyhyt- ja pitkäaikaosuudet. Lisäksi ohjeessa on esitetty siltojen eri kuormituksien 

samanaikaisuus. /6/ 
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Nykyisessä suomalaisessa sillan suunnittelukäytännössä on pysyviksi kuormituksiksi 

yleisesti tulkittu rakenteiden omapaino, maan- ja vedenpaine tietyillä rajoituksilla, tukien 

siirtymä, betonirakenteiden kutistuminen ja viruminen sekä rakenteiden jännittäminen. 

Muuttuvina kuormina puolestaan on pidetty pysty- ja vaakasuoria liikennekuormia, 

lämpökuormia, jääkuormia, liikkuvan laakerin aiheuttamaa kitkaa ja tuulikuormaa. 

Törmäyskuormat ovat nimensä mukaisesti kuvanneet ajoneuvojen, laivojen ja junien 

törmäyksestä aiheutuvia kuormituksia. 

 

Siltojen kuormat -ohjeessa tavoitteena on yhdistellä samanaikaisesti vaikuttavat 

kuormitukset kuormaryhmiksi siten, että aikaan saadaan määräävä vaikutus. 

Kuormaryhmiä muodostettaessa on lisäksi huomioitava murtorajatilassa osavarmuus-

kertoimet ja käyttörajatilassa pitkäaikaisosuudet. Kuormaryhmään otetaan mukaan 

tarkasteltava kuormitus vain jos se antaa epäedullisemman vaikutuksen kuin sen pois 

jättäminen. Lisäksi samaan aikaan vaikuttavista toisensa pois sulkevista kuormituksista 

otetaan mukaan vain määräävä kuormitus samaan kuormaryhmään. /6/ 

 

4.2.1 Mitoituskuorman määritys Tiehallinnon Siltojen kuormat -ohjeen mukaan 

 

Murtorajatila 

 

Murtorajatilatarkastelun perustarkoituksena on varmistaa suunniteltavalle sillalle riittävä 

varmuus murtumista vastaan. Murtorajatilan mitoituskuormaa laskettaessa ovat mukana 

osavarmuuskertoimilla kerrottuina pysyvät kuormat, pystysuora liikennekuorma ja lisäksi 

määräävät muuttuvat kuormat (ks. kaava 1). Murtorajatilan osavarmuuskertoimet ovat 

esitetty taulukossa 4.1. Kolmanneksi määräävintä ja määräävyysjärjestyksessä sen jälkeisiä 

kuormituksia kutsutaan muiksi muuttuviksi kuormituksiksi. Näiden osalta osavarmuus-

kertoimen arvo on kiinteä 0,8 eli kuorman osavarmuuskerroin on puolet normaalista (1,6), 

koska ohje olettaa, että kaikki muuttuvat kuormitukset eivät vaikuta samanaikaisesti 

otaksutulla suurimmalla mahdollisella arvollaan. Pysyvien kuormien osavarmuus-

kertoimista valitaan määräävimmän vaikutuksen antava osavarmuuskerroin. Mitoitus-

kuorman laskentaa varten ohjeessa on annettu kaksi toisilleen vaihtoehtoista kaavaa, joista 

määräävämmän voimasuureen antavalle rakenne mitoitetaan. /6/ 
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Kaava 1: qd=�
=

m

i 1

�gigi + �g1qk1 + �g2qk2 + �
=

m

i 3

�giqki /6/ 

Kaava 2: qd=1,35�
=

m

i 1

gi /6/ 

Taulukko 4.1 Kuormien ja osavarmuuskertoimien symbolit ja osavarmuuskertoimet /6/ 

Kuorma Kuorman 
symboli 

Osavarmuus- 
kertoimen 
symboli 

Osavarmuus- 
kerroin 

Pysyvä kuorma gi �gi 1,2 tai 0,9 

Pystysuora liikennekuorma qk1   

- kaavio 1, 2, 3  �q1 1,8 

- raskas erikoiskuorma  �q1 1,4 

- kuorma tiepenkereellä  �q1 1,8 

- kevyen liikenteen sillan  �q1 1,8 

Yksi muu muuttuva kuorma qk2   

- muuttuva kuorma yleensä  �q2 1,6 

- jääkuorma  �q2 1,3 

Muut muuttuvat kuormat qki �qi 0,8 

 

Käyttörajatila 

 

Käyttörajatilatarkasteluiden tavoitteena on tarkistaa, että suunnitellulla rakenteella on 

riittävä varmuus haitallisten muodonmuutosten, siirtymien, halkeamien ja värähtelyn 

syntymistä vastaan. Käyttörajatilatarkastelut jaetaan suomalaisessa mitoituskäytännössä 

lyhyt- ja pitkäaikaistarkasteluihin. Kuormien ja materiaalien osavarmuuskertoimet ovat 

käyttörajatilassa 1,0. 

 

Siltojen kuormat -ohjeen mukaan siltojen pitkäaikaisten vaikutusten mitoituskuorma 

rakenteelle lasketaan kaavalla 3. Kaavassa pysyvät kuormitukset ja mahdollinen tukien 

siirtymä ovat mukana ominaisarvoillaan ja kaikki muut muuttuvat kuormitukset mukana 

kuormien pitkäaikaosuuksilla painotettuina. Kaavassa 3 esiintyvä kerroin �i on muuttuvan 

kuorman pitkäaikaosuus. Eri kuormituksien pitkäaikaosuudet ovat esitetty taulukossa 4.2. 

Muuten kaavan 3 merkinnät ovat samoja kuin kaavojen 1 ja 2. Liikennekuormien osalta 
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vaihtoehtoisista pitkäaikaosuuksien kertoimista valitaan määräävämmän vaikutuksen 

antava. /6/ 

 

Kaava 3: qd=�
=

m

i 1

gi + �
=

n

i 1

�iqki /6/ 

Taulukko 4.2 Kuormien pitkäaikaosuudet /6/ 

Kuorma Pitkäaikaosuus 

Pysyvä kuorma 1 

Pystysuora liikennekuorma lisineen 0 tai 0,3 

Jarrukuorma, sivukuorma 0 

Keskipakokuorma 0 tai 0,3 

Liikennekuorman aiheuttama maanpaine 0 tai 0,3 

Laakerikitka 0,5 

Lämpötilaero 0 

Lämpötilan vaihtelu 0 

Tuuli 0 

Jääkuorma 0,2 

Tukien siirtymä 1 

Törmäyskuorma 0 

 

Lyhytaikaisia vaikutuksia käyttörajatilassa tarkasteltaessa on ominaisarvoillaan mukana 

kaikki pysyvät kuormat, pystysuoraliikennekuorma ja yksi muu muuttuva kuormitus. 

Tämän lisäksi muista muuttuvista kuormista huomioidaan 50 % niiden omaisarvoista. 

Lyhytaikaisten vaikutusten mitoituskuorma rakenteelle lasketaan kaavalla 4. /6/ 

Kaava 4: qd=�
=

m

i 1

gi + qk1 + qk2 + �
=

n

i 3

0,5qki /6/ 

 

4.3 Eurocode -ohjeet 
 

Tämän luvun tarkoitus on esitellä yleisellä tasolla sillan mitoituskuorman muodostamista 

Eurocode -standardien mukaan. Luvun useat tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietämyk-

seen siltojen eri kuormien yhdistelemisestä Eurocode -ohjeiden mukaan. Lisäksi tarkas-

tellaan joitain oleellisia kansallisia valintoja, joita EN -standardit jättävät jäsenvaltioiden 

päätettäviksi. 
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Aiemmin esitellyt liikennekuormakaaviot LM1...4 yhdistellään käyttö- ja murtorajatilassa 

vaakasuorien liikennekuormien ja kevyenliikenteen kuormakaavioiden kanssa kuorma-

ryhmiksi standardin EN1991-2 mukaan. Luvussa 4.3.1 on asiaa esitelty tarkemmin. Tämän 

jälkeen kuormaryhmien antamat tulokset sijoitetaan standardin EN1990, liitteessä A2 

esitettyihin mitoituskuormien kaavoihin, joita tarkastellaan luvussa 4.3.2. 

 

Liikennekuorman lisäksi siltoihin kohdistuvat muut tavanomaiset kuormitukset 

määritetään kyseistä asiaa käsittelevän EN -standardin mukaan. Esimerkiksi siltojen eri 

lämpötilakuormat määritellään standardissa EN1991-1-5. Eri lämpötilakuormien yhdiste-

leminen suoritetaan standardissa annettujen ohjeiden mukaan. Samaa periaatetta nouda-

tetaan myös muiden mitoittamiseen tarvittavien kuormien osalla. Lopuksi eri kuormitus-

standardien antamat mitoitussuureet sijoitetaan samoihin sillan mitoituskuormien 

kaavoihin kuin liikennekuormaryhmien tulokset. Näiden kuormien yhdistelyä en esittele 

diplomityössäni. 

 

4.3.1 Siltojen liikennekuormat (EN 1991-2) 

 

Ajoradalla liikkuvien ajoneuvojen vaaka- ja pystysuorien ja kevyenliikenteen kuormien 

samanaikaisuus esitetään taulukossa 4.3. Perusajatuksena on koota erilaisia kuormaryhmiä 

(Groups of Loads), jotka eivät voi esiintyä samanaikaisesti keskenään. Kuormaryhmiä on 

kaiken kaikkiaan kuusi kappaletta. Mitoitustilanteeseen valitaan kuormaryhmistä aina se, 

joka antaa määräävimmän vaikutuksen. Tällöin on huomioitava myös standardissa 

EN1990, liitteessä A2 annetut ohjeet liikennekuormaryhmien yhdistelemisestä muiden 

kuormien kanssa. /5/ 

 

Kuormaryhmien muodostamisessa annetaan mahdollisuus erilaisille kansallisille valin-

noille ja suosituksia niille. Kansallisesti voidaan päättää, oletetaanko vaaka- ja pysty-

suorien liikennekuormien vaikuttavan samanaikaisesti kuormaryhmässä gr1a. Jos kansal-

lisessa liitteessä ei muuta määritellä, niin kuormaryhmään gr1a ei tarvitse ottaa mukaan 

vaakasuuntaisia kuormia. 
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Taulukko 4.3 Liikennekuormien samanaikaisuus ja kuormaryhmät /5/ 

 
Käyttörajatilan tavallisen yhdistelmän (Frequent combination) kuormaryhmiin kuuluu vain 

yksi liikennekuormakaavio kerrallaan ilman muita samanaikaisesti vaikuttavia liikenne-

kuormien osia. Tavallisien yhdistelmien kuormaryhmiä ovat vain gr1a, gr1b ja gr3 (ks. 

taulukko 4.4) ja näistä otetaan huomioon vain tummennettujen laatikoiden sisältämät 

kuormituksien tavalliset arvot (Frequent values). 

Taulukko 4.4 Käyttörajatilan tavallisen yhdistelmän liikennekuormien samanaikaisuus 

ja kuormaryhmät /5/ 



- 29 - 

 4.3.2 Rakenteiden suunnitteluperusteet (EN1990), liite A2 
 

Murtorajatila 

 

Standardin EN1990, liite A2 antaa kansallisesti mahdollisuuden valita käytetäänkö kaavaa 

6.10 (ks. taulukko 4.5) vai vaihtoehtoisesti kaavoja 6.10a ja 6.10b (ks. taulukko 4.6). 

Kaava 6.10 muistuttaa hyvin paljon kaavaa 6.10b, ainoa poikkeus on pysyvien kuormien 

(Permanent actions) ensimmäisessä termissä. Kaavaan 6.10b on lisätty kerroin �, jolle 

standardissa on annettu suositusarvo 0,85. Näin ollen 6.10 tulee aina määräävämmäksi 

kuin kaava 6.10b samassa mitoitustilanteessa. Tämän lisäksi standardissa annetaan 

mahdollisuus kansallisesti muokata kaava 6.10a kansallisessa liitteessä siten, että se 

sisältää vain pysyvät kuormat ja jännevoiman (Prestress). Tällöin kaava 6.10a olisi sama 

kuin Tiehallinnon ohjeiden kaava 2 (ks. luku 4.2.1). /4/ 

Taulukko 4.5 Murtorajatilan mitoituskuorman kaava, vaihtoehto 1 /4/ 

 

Taulukko 4.6 Murtorajatilan mitoituskuormien kaavat, vaihtoehto 2 /4/ 

 

Taulukoissa 4.5 ja 4.6 esiintyvät �i-kertoimet ovat yhdistelykertoimia, jotka ovat 

kansallisesti valittavissa olevia parametreja. Yhdistelykertoimien suositusarvot ovat 

taulukossa 4.7. Taulukossa 4.5 ja 4.6 esitetyt � kertoimet ovat murtorajatilan osavarmuus-

kertoimia. Tiesiltojen liikennekuormien murtorajatilan osavarmuuskerroin on kansallisesti 

valittavissa oleva parametri. Standardin EN1990 liitteessä A2 annetaan osavarmuus-
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kertoimelle suositusarvo �Q,1=1,35 liikennekuorman ollessa määräävä muuttuva kuorma 

(Leading variable action). /4/ 

 

Liikennekuorman murtorajatilan osavarmuuskertoimen suositusarvo 1,35 on 25 % 

pienempi kuin Suomessa nykyisin LkI:lle käytössä oleva osavarmuuskerroin 1,8. Sen 

sijaan raskaan erikoiskuorman kohdalla Eurocoden suositusarvon ja Tiehallinnon ohjeen 

(1,40) välinen ero on vähäinen. 

Taulukko 4.7 Yhdistelykertoimien suositusarvot /4/ 

 
Pysyvän kuorman osavarmuuskertoimien suositusarvot ovat puolestaan �Gj,sup=1,35 ja 

�Gj,inf=1,00. Kaavassa 6.10b pysyvien kuormien edessä oleva kokonaiskerroin 

��Gj,sup=0,85x1,35�1.15, on lähellä nykyisin Suomessa käytössä olevaa pysyvien kuormien 

osavarmuuskerrointa 1,2. /4/ 

 

Kaavat 6.10 ja 6.10b painottavat eri tavoin pysyviä ja muuttuva kuormia parametrien 

suositusarvoja käytettäessä. Kaavassa 6.10 on pysyvien ja muuttuvien kuormien 

osavarmuuskertoimet samat suositusarvoja käytettäessä. Kaavassa 6.10b on pysyvien 

kuormien osavarmuuskerroin 15 % pienempi kuin muuttuvien kuormien osavarmuus-

kerroin. 
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Käyttörajatila 

 

Eurocode -ohjeiden mukaan eri käyttörajatilatarkasteluita varten tarvitaan kolme erilaista 

kuormitusyhdistelmää, jotka ovat ominaisyhdistelmä (Charasteristic combination), 

tavallinen yhdistelmä (Frequent combination) ja pitkäaikaisyhdistelmä (Quasi-permanent 

combination). Perusajatuksena on, että käyttörajatilassa kuormien osavarmuuskertoimet 

ovat ykkösiä ellei toisin ole määritelty muissa standardeissa. Käyttörajatilatarkasteluihin 

sisältyy yhdistelykertoimia kuten murtorajatilatarkasteluihinkin. Kuormitusyhdistelmät on 

esitetty taulukossa 4.8. 

Taulukko 4.8 Käyttörajatilan mitoituskuormien kaavat /4/ 

 

Taulukosta huomataan, että pysyvät kuormat ja jännevoima ovat kaikissa eri käyttöraja-

tilatarkasteluissa mukana ominaiskuormina kuten suomalaisessa mitoituskäytännössä. 

Ominaisyhdistelmässä on määräävä muuttuva kuorma (pystysuora liikennekuorma) 

ominaisarvollaan mukana, ja kaikki muut muuttuvat kuormat (Ohters variable actions) 

mukana yhdistelykertoimella kerrottuina. Periaatteessa tämä on hyvin lähelle nykyisin 

Suomessa käytössä olevaa käyttörajatilan lyhytaikaisten vaikutusten yhdistelyä. 

 

Tavallisessa ja pitkäaikaisyhdistelmissä kaikki muuttuvat kuormat kerrotaan yhdistely-

kertoimilla. Tavallisessa yhdistelmässä huomioidaan vain määräävä liikenne-kuorma ja 

sekin vain osittain. Pitkäaikaisyhdistelmässä puolestaan liikennekuormaa ei oteta mukaan 

ollenkaan laskettaessa mitoituskuormaa, koska niiden �2,i -kertoimet ovat nollia. Tavallisen 

ja pitkäaikaisen yhdistelmän antamat mitoituskuormat ovat siten huomattavasti pienempiä 

kuin ominaisyhdistelmän. Tavallinen yhdistelmä poikkeaa eniten nykyisestä suomalaisesta 

mitoituskäytännöstä. 
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5 Tutkitut sillat 
 

5.1 Perustietoa tutkimusmateriaalista 
 

Tutkimusmateriaali pyrittiin valitsemaan siten, että tutkittavat sillat kuvaisivat 

mahdollisimman hyvin tavanomaisesti Suomessa rakennettavia siltatyyppejä. Tutkimus-

materiaalin ulkopuolelle jätettiin Suomessa harvemmin esiintyvät siltatyypit. Lisäksi 

tavoitteena oli hyödyntää Insinööritoimisto Pontek Oy:ssä aiemmin suunniteltuja siltoja 

mahdollisuuksien mukaan. Näin pystyttiin käyttämään todellisten siltojen mitoitus-

laskelmia tutkimusmateriaalin osana ja vähentämään mekaanisen laskentatyön määrää. 

 

Tutkimusmateriaaliin haluttiin valita yksi- ja useampiaukkoisia siltoja erilaisilla 

hyödyllisillä leveyksillä. Tutkimukseen valittiin 21 siltaa ja kaksi kansilaattaa. Tutkimus-

materiaali koostuu 11 teräsbetonisesta laattasillasta, kahdeksasta eri tyyppisestä palkki-

sillasta, yhdestä teräsbetonisesta laattakehäsillasta, yhdestä puusillasta ja kahdesta 

liittopalkkisillan kansilaatasta. Tutkimuksessa mukana olleiden siltojen perustietoja on 

esitelty tarkemmin luvuissa 5.2 laattasillat, 5.3 palkkisillat ja 5.4 muut sillat ja kansilaatat. 

Muut sillat pitävät sisällään teräsbetonisen laattakehäsillan ja puusillan. 

 

Insinööritoimisto Pontek Oy:n arkistosta löytyi sopiva kohde 13 kappaleeseen silloista eli 

noin 60 %:iin silloista ja lisäksi molempiin kansilaattoihin. Näihin siltoihin ja kansi-

laattoihin oli jo suunnitteluvaiheessa aikanaan tehty laskentamallit ja laskettu voimasuureet 

nykyisin käytössä olevien ohjeiden mukaan. Laskentatyön määrä väheni huomattavasti, 

koska näille 13 sillalle ja kahdelle kansilaatalle tarvitsi laskea voimasuureet vain 

Eurocodien mukaisille kuormille, ja muokata vanhoja tuloksia tutkimukseen sopiviksi. 

Loppujen kahdeksan sillan osalta tehtiin lujuuslaskelmissa tarvittavat rakennemallit ja 

laskettiin voimasuureet molempien ohjeiden mukaisille kuormille.  

 

5.2 Laattasillat 
 

Tutkimusmateriaalissa oli mukana 11 laattasiltaa. Laattasilloista 5 kpl oli yksiaukkoisia 

teräsbetonisia laattasiltoja ja 6 kpl useampiaukkoisia jatkuvia teräsbetonisia laattasiltoja. 

Laattasiltojen hyödylliset leveydet vaihtelivat 7,0 metristä 15,4 metriin (ks. taulukko 5.1). 
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Insinööritoimisto Pontek Oy:n arkistoista löytyi 5 sopivaa siltaa tutkimusmateriaalin 

osaksi. Kuuteen siltaan tehtiin tätä tutkimusta varten rakennemallit voimasuureiden 

laskentaa varten. Tutkituista silloista kaikki muut paitsi Järviön risteyssilta ovat hyvin 

tavanomaisia jännemitoiltaan ja hyödyllisiltä leveyksiltään. 

Taulukossa 5.1 Tutkittujen laattasiltojen perustietoja 

Sillan nimi Silta- 
tyyppi 

Jänteiden 
lukumäärä 

Jännemitat ja kokonaispituus Hyöty- 
leveys 

Vinous 

    [kpl] [m] [m] [gon] 

 Bl 1 6.0 7.5 0.00 

 Bl 1 6.0 14.0 0.00 

 Bl 1 10.0 7.5 0.00 

 Bl 1 10.0 10.5 0.00 

 Bl 1 10.0 14.0 0.00 

S719 Rehtorin rs. Bjl 4 11.5+14.0+14.0+11.5=51 7.0 4.9…5.9 

 Bjl 3 12.0+15.0+12.0=39 10.5 0.00 

S208 Lindkosken rs. Bjl 3 11.0+15.0+11.0=37 14.5…15.4 5.50 

S31 Helkaman rs. Bjl 4 18+20+20+18=76 7.5 0.00 

S851 Tannin rs. Bjl 5 12+15+18+15+12=72 10.8 0.15 

S847 Järviön rs. Bjl 3 17.1+25.9+18.3=61.3 14.5 35.19 

 

5.3 Palkkisillat 
 

Tutkimukseen valittiin kahdeksan palkkisiltaa, jotka on tarkemmin esitelty taulukossa 5.2. 

Insinööritoimisto Pontek Oy:n arkistosta löytyi tähän tutkimukseen soveltuvia kohteita 

seitsemän kappaletta. Palkkisiltoihin haluttiin valita yksi- ja useampiaukkoisia eri tyyppisiä 

ja levyisiä siltoja. Näiden lisäksi tutkimusmateriaaliin valittiin muutama silta, joiden 

kokonaispituus ylittää reilusti 200 metriä, jotta pystyttäisiin ottamaan karkealla tasolla 

kantaa aiemmin kappaleessa 2.2.3 esiteltyyn kansalliseen valintaan koskien liikenne-

kuorman suuruutta, kun kuormituspituus ylittää 200 metriä. 



- 34 - 

Taulukko 5.2 Tutkittujen palkkisiltojen perustietoja 

Sillan nimi Silta- 
tyyppi 

Jänteiden 
lukumäärä 

Jännemitat ja kokonaispituus Hyöty- 
leveys 

Vinous 

    [kpl] [m] [m] [gon] 

  Bp 1 15.0 7.5 0.00 

 S42 Haikanlahden silta jBp 1 38.0 12.0+12.0 0.00 

 S7 Länsi- eteläsuunn. rs. jBjp 3 26.8+29.0+25.0=80.8 7.0 0.00 

 S28 Mossabergetin silta 2 jBjp 3 21.9+29.9+21.9=73.7 12.3+12.3 0.00 

 Mönnin silta jBjp 6 40+56+64+64+56+40=320 7.5 0.00 

 S16 Bölen silta 2 Tjpbl 6 30+35+39+39+35+30=104 14.25 0.00 

 Toijan silta Tjpbl 3 70.0+110.0+70.0=250 8.5 0.00 

 S43 Rajasaaren silta Tjpbl 3 90.0+120.0+90.0=300 12.3+12.3 0.00 

 

Palkkisillat ovat kaksipalkkisia lukuun ottamatta taulukossa 5.2 ylimpänä olevaa nimetöntä 

siltaa ja S7 Länsi-eteläsuunnan risteyssiltaa, jotka ovat yksipalkkisia siltoja. Toijan ja 

Rajasaaren sillat ovat viisteellisiä, kaikki muut tasakorkeita.  

 

Laskelmien teossa käytettyjä rakennemalleja, laskentaohjelmistojen ominaisuuksia ja 

laskettuja voimasuureita laatta- ja palkkisiltojen osalta käsitellään tarkemmin luvussa 6. 

 

5.4 Muut sillat ja kansilaatat 
 

Tutkimusmateriaaliin otettiin mukaan laatta- ja palkkisiltojen lisäksi yksi teräsbetoninen 

laattakehäsilta, yksi puusilta ja kaksi kansilaattaa. Näin haluttiin laajentaa 

tutkimusmateriaalista tehtävien mahdollisten johtopäätösten soveltamisaluetta. Muita 

siltatyyppejä tai rakenneosia ei eri resurssien rajallisuuden vuoksi voitu ottaa mukaan. 

 

Laattakehäsillan voimasuureiden laskentatyössä käytetty rakennemalli tehtiin tätä 

tutkimusta varten ja sillan hyödylliseksi leveydeksi valittiin 10,5 metriä ja jännemitaksi 6,0 

metriä. Laatan dimensiot valittiin Tiehallinnon tyyppipiirustussarjojen mukaan. 

 

Puusillan laskennassa käytettiin Teuron sillan rakennemallia. Teuron silta on yksi-

aukkoinen puukantinen liimapuupalkkisilta jännemitaltaan 7,3 metriä ja hyödylliseltä 

leveydeltään 6,5 metriä. 
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Laattakehäsillan ja puusillan osalta vertailulaskelmia suoritettiin vain taivutusmomenttien 

suhteen. Vertailulaskelmien tuloksia ei käsitellä tässä työssä, koska molempia siltatyyppejä 

oli tutkimuksessa mukana vain yksi kappale, ja vertailulaskelmien tulokset eivät tuoneet 

mitään tietoa, joka poikkeaisi oleellisesti laatta- ja palkkisiltojen vertailulaskelmien 

tuloksista.  

 

Tutkimuksessa oli mukana myös kaksi liittopalkkisillan teräsbetonista kansilaattaa. 

Kansilaattatutkimukseen valittiin Kirveenrauman silta ja Kyrösalmen silta. Kirveenrauman 

sillan hyödyllinen leveys on 7,5 m, ja sillan teräspalkkien väli 4,5 m ja kuormitettavan 

laattaulokkeen pituus 1,5 m. Kyrösalmen sillan hyödyllinen leveys on puolestaan 12,5 m, 

teräspalkkiväli on 6,6 m ja kuormitettavan laattaulokkeen pituus on 2,95 m.  

 

Kansilaattojen laattaulokkeita tutkittaessa havaittiin, että luvussa 3.3.3 esitetty 

kuormakaavio LM3 olisi tullut uloketta mitoittavaksi, ellei sen etäisyyttä kaiteesta olisi 

määrätty riittävän suureksi. Niinpä päätettiin esittää, ettei LM3:n keskilinja voi sijaita 2 

metriä lähempänä sillan kaidetta. 
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6 Laskentamenetelmät 
 

6.1 Yleistä 
 

Siltojen laskentamallia luotaessa on tehtävä joukko yksinkertaistuksia, jotta liikenne-

kuormien aiheuttamien rasituksien käytännön laskentatyö olisi mahdollista. Niinpä 

vertailulaskelmia tehtäessä on tärkeää koko ajan tiedostaa laskentaprosessissa tehtävien 

erilaisten yksinkertaistuksien vaikutukset tuloksiin. Yksinkertaistuksilla tarkoitetaan niitä 

toimenpiteitä, joilla rajataan työmäärä järkeväksi tinkimättä liiaksi laskentatarkkuudesta ja 

tulosten vertailtavuudesta. 

 

Voimasuureiden laskenta pyrittiin suorittamaan siten, että Eurocodien ja Tiehallinnon 

ohjeiden mukaisilla kuormilla lasketut tulokset ovat mahdollisimman vertailukelpoisia 

keskenään. Kaikki vertailulaskelmat suoritettiin kunkin sillan osalta käyttäen vain yhtä 

rakennemallia. Tämän lisäksi liikennekuormien akselikuormat pyrittiin sijoittamaan sillan 

pituussuunnassa aina vastaaviin kohtiin tarkasteltaessa tietyn pisteen rasituksia. 

 

Tämän luvun tarkoitus on esitellä vertailulaskelmien työn suorittamisen pääperiaatteita. 

Tässä luvussa tarkastellaan eri silloille laskettuja voimasuureita, laskennassa käytettyjä 

rakennemalleja, rakennemallien kuormittamista liikennekuormakaavioilla ja käytettyjä 

laskentaohjelmistoja. Diplomityön ulkopuolelle jätän rakennemallien ja kuormitus-

asentojen siltakohtaisen yksityiskohtaisemman tarkastelun. 

 

6.2 Lasketut voimasuureet 
 

6.2.1 Laattasillat 

 

Laattasiltojen osalta laskettavat voimasuureet olivat pääsääntöisesti eri kenttien ja tukien 

taivutusmomentit ja eri tukien tukireaktiot. Laattasiltojen laskennassa käytettiin normaalisti 

2-ulotteista rakennemallia. Taulukossa 6.1 on esitetty siltakohtaisesti lasketut voimasuureet 

(M=taivutusmomentti, R=tukireaktio, Q=leikkausvoima ja T=vääntömomentti). 
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Taulukko 6.1 Tutkittujen laattasiltojen perustietoja ja lasketut voimasuureet 

Sillan nimi 

 

Silta- 

tyyppi 

Jänteiden 

lukumäärä 

Jännemitat Hyöty- 

leveys 

Lasketut 

voimasuureet 

   [kpl] [m] [m]  

  Bl 1 6.0 7.5 M, R 

  Bl 1 6.0 14.0 M, R 

  Bl 1 10.0 7.5 M, R 

  Bl 1 10.0 10.5 M, R 

  Bl 1 10.0 14.0 M, R 

S719 Rehtorin risteyssilta Bjl 4 11.5+14.0+14.0+11.5 7.0 M, Q, T 

  Bjl 3 12.0+15.0+12.0 10.5 M, R 

S208 Lindkosken risteyssilta Bjl 3 11.0+15.0+11.0 14.5…15.4 M, R 

S31 Helkaman risteyssilta Bjl 4 18.0+20.0+20.0+18.0 7.5 M, Q, T 

S851 Tannin risteyssilta Bjl 5 12.0+15.0+18.0+15.0+12.0 10.8 M, R 

S847 Järviön risteyssilta Bjl 3 17.1+25.9+18.3 14.5 M, R 

 

Taulukosta 6.1 havaitaan, että Rehtorin risteyssillasta ja Helkaman risteyssillasta laskettiin 

poikkeuksellisesti taivutusmomentit, leikkausvoimat ja vääntömomentit. Tämä johtui siitä, 

että aikanaan siltojen suunnitteluvaiheessa siltojen voimasuureet oli laskettu käyttäen 

rakennemallina 1-ulotteista laskentamallia. Nykyisten suomalaisten betonirakenneohjeiden 

mukaan laattapalkin laattaosan tehollisen leveyden ollessa alle viisinkertainen palkkiosan 

teholliseen korkeuteen nähden voidaan rakenneosan voimasuureet laskea yleensä 1-ulot-

teista rakennemallia käyttäen. /7/ Rehtorin ja Helkaman risteyssillat täyttävät tämän ehdon. 

Tuloksien esittelyssä ja vertailuissa näitä siltoja käsitellään palkkisiltojen yhteydessä. 

 

6.2.2 Palkkisillat 

 

Lähes kaikkien siltojen osalta laskettiin taivutusmomentit, leikkausvoimat ja vääntö-

momentit. Taivutusmomentit laskettiin kenttien keskipisteissä ja välituilla. Leikkausvoimat 

ja vääntömomentit laskettiin tukien kohdilla. Taulukossa 6.2 on eritelty kunkin sillan osalta 

lasketut voimasuureet. Bölen sillalle 2 ei ole laskettu vääntömomenttia, koska sillan 

poikkileikkaus on avoin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sillassa ei ole vaaka-

ristikkoja. 
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Taulukko 6.2 Tutkittujen palkkisiltojen perustietoja ja lasketut voimasuureet 

Silta Silta- 

tyyppi 

Jänteiden 

lukumäärä 

Jännemitat Hyöty- 

leveys 

Lasketut 

voimasuureet 

   [kpl] [m] [m]  

  Bp 1 15.0 7.5 M, Q, T 

 S42 Haikanlahden silta JBp 1 38.0 12.0+12.0 M, Q, T 

 S7 Länsi- eteläsuun. rs. JBjp 3 26.8+29.0+25.0 7.0 M, Q, T 

 S28 Mossabergetin silta 2 jBjp 3 21.9+29.9+21.9 12.3+12.3 M, Q, T 

 Mönnin silta jBjp 6 40.0+56.0+64.0+64.0+56.0+46.0 7.5 M, Q, T 

 S16 Bölen silta 2 Tjpbl 6 30.0+35.0+39.0+39.0+35.0+30.0 14.25 M, Q 

 Toijan silta Tjpbl 3 70.0+110.0+70.0 8.5 M, Q, T 

 S43 Rajasaaren silta Tjpbl 3 90.0+120.0+90.0 12.3+12.3 M, Q, T 

 

Palkkisiltojen voimasuureet laskettiin käyttäen rakennemallina arinaa. Arinaa ja lasken-

nassa käytettyä tietokoneohjelmistoa esittelen myöhemmin tässä luvussa. 

 

6.3 Rakennemallit 
 

6.3.1 Laattasillat 

 

Elementtimenetelmä on numeerinen ratkaisumenetelmä, joka muistuttaa monella tapaa 

differenssimenetelmää. Elementtimenetelmää käytettiin tässä tutkimuksessa ratkaistaessa 

laattasiltojen voimasuureita. Elementtimenetelmän ensimmäinen perusidea on jakaa moni-

mutkaisen geometrian omaava rakenne pieniin palasiin, jotka ovat geometrialtaan hyvin 

yksinkertaisia. Yhtä tällaista pientä palasta kutsutaan elementiksi. Toinen perusajatus on 

sallia elementtien liittyä toisiinsa vain rajapinnoillaan olevien nurkkapisteiden kautta. 

Kolmas perusidea on luoda yhteys kinemaattisesti määriteltyjen elementtien nurkka-

pisteiden siirtymien ja ajateltujen nurkkavoimien välille. Tämän jälkeen on elementeistä 

koostuvan rakenteen kimmoinen toiminta määritelty ja se pystytään ratkaisemaan 

normaaleille rakennusstatiikan ratkaisumenetelmillä. /1/ 

 

Elementtimenetelmässä elementtijaolla on oleellinen merkitys tuloksien tarkkuuteen. 

Laskennan tarkkuus paranee elementtien määrän kasvaessa ja lähenee tarkkaa ratkaisua 

elementtien määrän lähentyessä ääretöntä. Elementtiverkolla on myös oleellinen merkitys 
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laskentamallin vaatimaan tietokoneen laskentakapasiteettiin. Tässä tutkimuksessa 

elementtiverkot kaikkien laattasiltojen osalta muistutti pääperiaatteiltaan kuvassa 6.1 

esitetty elementtiverkkoa. 

 
Kuva 6.1 Teräsbetonisen laattasillan (jännemitta 10m ja hyödyllinen leveys 7,5 m) 

 laskelmissa käytetty elementtiverkko. 

 

Poikkisuunnassa kuormitukset jaettiin kaikille teräsbetonisille laattasilloille liikenne-

kuormakaavioiden ohjeiden mukaan ja kuvassa 6.2 esitettävän esimerkin periaatteita 

noudattaen. Laskelmissa otettiin huomioon myös pyöräkuormien jakautuminen. Tässä 

tutkimuksessa pyöräkuormien oletettiin jakautuvan 1:1 (45˚ kulmassa) läpi pinta-

rakenteiden aina laatan puoliväliin asti. Kuvassa 6.2 on esitetty esimerkkisillalle kuormien 

sijoittelu sillan poikkisuunnassa ja pyöräkuormien jakautuminen. Esimerkissä on käytetty 

kuormakaaviota LM1, koska se sisältää sekä akselikuormia että tasaisesti jakautuneita 

kuormituksia. 
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Kuva 6.2 Kuormituksien sijoittelu sillan poikkisuunnassa ja pyöräkuormien 

 jakautuminen laatassa 

 

Pyöräkuorman oletetaan jakautuvan tasan koko jakautumispinta-alalle. Tässä esimerkissä, 

jossa kuormakaaviona on LM1, saadaan määräävimmälle kuormakaistalle jakautuneen 

pyöräkuorman arvoksi 150kN/(1,32x1,32m2)=86,1kN/m2 ja toiseksi määräävimmälle 

kuormakaistalle 100kN/(1,32x1,32m2)=57,4kN/m2. 

 

Jatkuvissa silloissa tasaisesti jakautuneet kuormitukset sijoitettiin sillan pituussuunnassa 

vain määrääviin kenttiin laskettavasta voimasuureesta ja tarkastelupisteestä riippuen. 

Käytännössä tämä tarkoitti esimerkiksi Tannin sillan tapauksessa sitä, että laskettaessa 

keskimmäisen aukon sillan pituussuuntaisen taivutusmomentin suurinta arvoa aukon keski-

pisteessä, kuormitettuina olivat sillan molemmat reunimmaiset aukot ja keskiaukko. Tätä 

yleisperiaatetta sovellettiin kaikissa muissakin jatkuvissa laatta- ja palkkisilloissa. Akseli-

kuormien aiheuttamat voimasuureet laskettiin useammalla erilaisella kuormitus-asennoilla, 

jotta saatiin voimasuureille eri tarkastelupisteissä määräävimmät arvot. Akselikuormien 

erilaisia kuorma-asentoja oli yksi-aukkoisilla laattasilloilla noin 5 kpl kentässä ja jatkuvilla 

laattasilloilla noin 10 kpl yhtä kenttää kohden. 
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6.3.2 Palkkisillat 

 

Arina on rakennemalli, jossa toisiinsa kytketyt sauvat sijaitsevat kaikki samalla xy-tasolla 

(ks. kuva 6.3). Arinassa kaikki kuormitukset ovat xy-tasoa vastaan kohtisuorassa eli z-

akselin suuntaisia. Kuormitettaessa arinan yhtä tai useampaa mielivaltaisesti valittua 

sauvaa aiheuttaa se arinan kaikille sauvoille rasituksia johtuen sauvojen kytkennästä 

toisiinsa. Lisäksi rakennemallin pystysuuntaiset tukipisteet otaksutaan olevan pistemäisiä 

ja ne ovat sauvojen tasoa vastaan kohtisuorassa eli z-akselin suuntaisia. 

 

 

Kuva 6.3 Arinan yleiskuva rakennemallista kuormituksineen 

 

Tässä työssä kaikkien palkkisiltojen rakennemallina käytettiin arinaa. Liikennekuorma-

kaavioilla kuormitettujen arinamallien ratkaisuun käytettiin siirtymämenetelmään perus-

tuvaa tietokoneohjelmaa, jota esittelen myöhemmin tässä luvussa. 

 

Teräsbetonikantisien jatkuvien liittopalkkisiltojen osalta kuormitukset jaettiin laskentaan 

käytettyjen arinojen pääkannattajille vipuvarsisäännön mukaan. Kuormituksina ovat liiken-

nekuormakaavion kuormitukset sillan poikkisuunnassa. Saadut tukireaktiot ovat arina-

rakenteelle annettavia pääkannattajan pystykuormia. Käytännössä arinan pääkannattajien 

kuormat laskettiin kaikkien edellä mainittujen siltojen osalta kuvassa 6.4 esitetyn 

periaatteen mukaan. Esimerkiksi on valittu tarkoituksella Bölen silta 2 sen suuren hyöty-

leveyden vuoksi ja kuormakaavioksi LM1. 
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Kuva 6.4 Bölen sillan 2 poikkisuuntainen kuormien sijoittelu ja laskentamalli 

 laskettaessa kuormakaavion LM1 rasituksia arinan pääkannattajille. 

 

Kuvan 6.4 kuormituksesta saadaan vipuvarsisäännön mukaan B-tuen tukireaktioksi 

tasaisesti jakautuneista kuormituksista 42,8 kN/m ja akselikuormituksista 571,9 kN. A-tuen 

vastaavat arvot ovat 4,5 kN/m ja 28,1 kN. Nämä arvot annettiin pystykuormituksina 

arinarakenteen pääkannattajille. 

 

Muissa palkkisilloissa huomioitiin pystykuormien lisäksi liikennekuormituksen epäkes-

kisyyden aiheuttama vääntörasitus. Tämä suoritettiin antamalla arinarakenteen sauvoille 

kuormituksina sekä liikennekuormakaavion aiheuttamat pystykuormat että vääntö, joka 

laskettiin liikennekuormien pystykuorman epäkeskisyydestä. Kuvassa 6.5 on esitetty 

Rehtorin risteyssillan kuormitukset. 

 
Kuva 6.5 Kuormien sijoittelu Rehtorin risteyssillan kannelle poikkisuunnassa 

 laskettaessa kuormakaavion LkI rasituksia. 
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Rehtorin risteyssillan tapauksessa (kuva 6.5) vasemmanpuoleisen kuormakaistan epäkes-

kisyys on kaksi metriä ja oikeanpuoleisen yksi metri vastakkaiseen suuntaan. Taulukkoon 

6.3 on laskettu arinarakenteelle annettavat kuormitukset. Kuormakaistojen lukumäärä vali-

taan aina siten, että saadaan aikaan määräävä vaikutus. 

Taulukko 6.3 Arinarakenteen pääkannattajille annetut kuormitukset 

  Yksi kuormakaista Kaksi kuormakaistaa 

Nauhakuormat     

 - pystykuorma 9 kN/m 18 kN/m 

 - vääntökuorma -18 kNm/m -9 kNm/m 

Akselikuormat     

 - pystykuorma 210 kN 420 kN 

 - vääntökuorma -420 kNm -210 kNm 

 

Jatkuvien palkkisiltojen tasaisesti jakautuneet kuormitukset sijoitettiin määrääviin kenttiin 

kuten laattasilloillakin. Akselikuormien asennot generoitiin askeltamalla silta parin metrin 

välein päästä päähän. Tämän jälkeen suoritettiin tarkasteltavissa pisteissä akseli-

kuormitusasentojen minimi- ja maksimisuureiden etsintä tietokoneohjelman avulla. 

 

6.4 Laskentaohjelmat 
 

Voimasuureiden atk-laskentaan käytettiin Insinööritoimisto Pontek Oy:ssä kehitettyjä 

laskentaohjelmistoja. Laattasiltojen laskenta suoritettiin Vinosiltalaatta -ohjelmistolla ja 

palkkisiltojen Winari -ohjelmistolla. Tämän luvun tarkoituksena on esitellä atk- ohjel-

mistojen ominaisuuksia lyhyesti.  

 

6.4.1 Laattaelementtiohjelma 

 

Laattasiltojen statiikan laskelmat suoritettiin käyttäen elementtimenetelmään perustuvaa 

Vinosiltalaatta -ohjelmistoa. Vinosiltalaatta -ohjelmisto otaksuu tarkasteltavan materiaalin 

noudattavan Hooken lakia statiikan laskennassa. Lisäksi otaksutaan rakenneosien- ja 

elementtien paksuuksien olevan pieniä muihin mittoihin nähden. Solmupisteiden siirty-

mien ja kiertymien on oletettu olevan myös pieniä. Bernoullin otaksuma tasojen säily-

minen poikkileikkaustasoina on voimassa kuten myös ohuiden lineaaristen pinta-
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rakenteiden teoria. Ohjelmisto olettaa lisäksi laattaelementin kuormituksen olevan kohti-

suorassa tasoon nähden. 

 

Ohjelmisto kuvaa taipuman ja sen derivaattojen avulla laatan jännitys- ja 

muodonmuutostilan. Ohjelma käyttää kolmioelementtiä. Kussakin solmupisteessä 

vaikuttaa aina kaksi momenttia eli yksi molempien pääakseleiden x ja y ympäri sekä yksi 

xy- tasoa vastaan kohtisuorassa oleva voima. Tästä seuraa, että solmupisteiden siirtymiä on 

kuvattava solmupisteessä kahdella kiertymällä ja yhdellä siirtymällä. 

 

6.4.2 Arina-ohjelma 

 

Insinööritoimisto Pontek Oy:n kehittämää WINARI -ohjelmistoa käytettiin palkkisiltojen 

voimasuureiden määrittämiseen. Ohjelma ratkaisee rakenteen siirtymämenetelmällä, ja 

sillä on mahdollisuus ratkaista mielivaltaisen arinan siirtymät ja voimasuureet. Siirtymillä 

tarkoitetaan tässä siirtymiä ja kiertymiä. Voimasuureita taas ovat taivutus- ja vääntö-

momentit, leikkausvoimat sekä tukireaktiot. 

 

WINARI -ohjelmassa kuormitus vaihtoehtoja ovat tasainen kuorma, joka vaikuttaa koko 

sauvan alueella tai osalla sauvan aluetta, pistekuorma sauvalla tai nurkkapisteessä, 

taivutusmomentti sauvalla, tasainen vääntömomentti koko sauvan alueella, pistemäinen 

vääntökuormitus sauvalla ja tukipisteen painuma.  



- 45 - 

7 Tulokset 
 

7.1 Laskelmissa käytetyt lähtötiedot 
 

Tämän luvun taulukoissa esitellään eri silloille ominaisarvoilla lasketut voimasuureet ja 

murtorajatilan tuloksia käsitellään tekstissä. Luvussa tarkastellaan myös syitä eri kuorma-

kaavioiden aiheuttamien voimasuureiden eroavuuksiin. Laskennassa pääpaino on ollut 

tuloksien vertailukelpoisuudella eri ohjeiden mukaisille kuormilla laskettaessa, eikä 

tuloksien absoluuttinen oikeellisuus. Edellä mainituista syistä johtuen tuloksien numero-

arvoissa saattaa esiintyä pientä epätarkkuutta. 

 

Tiehallinnon ohjeiden mukaan laskettaessa kuormakaavion Ek1 sysäyskertoimelle on 

käytetty arvoa 1,4. Tämän luvun tuloksien esittelyssä liikennekuormakaaviolla LkI 

tarkoitetaan luvussa 3.2.1 esitettyä kuormakaaviota 1. Kaikki tulokset on laskettu 

kuormaluokassa I.  

 

Eurocoden kuormakaavion LM1 kaikille sovituskertoimille eli α-kertoimille on käytetty 

arvoa 1,0. Kuormakaavion LM2 β-kertoimena on käytetty laskelmissa myös arvoa 1,0. 

Parametrien arvot ovat niitä arvoja, joita käytetään Eurocodeja sovellettaessa, jos 

jäsenvaltion kansallisessa liitteessä ei ole muuta määritelty. Kuormakaavion LM1 

telikuorman akselikuormien keskiöetäisyytenä on käytetty 1,2 m. Kuormakaaviona LM3 

on laskelmissa käytetty luvussa 3.3.3 esitettyä kuormakaaviota. 

 

7.2 Laattasillat 
 

7.2.1 Taivutusmomentit kentissä ja välituilla 

 

Laskettaessa Eurocode -ohjeiden mukaan laattasiltojen pituussuuntaisia taivutus-

momentteja pisimmän kentän keskellä mitoittavaksi kuormakaavioksi tulee kaikissa 

tapauksissa LM1 (ks. taulukko 7.1). Kuormakaavion LM1:n keskittyneesti vaikuttava 

telikuorma tulee määrääväksi osaksi kuormakaaviota tavanomaisilla laattasilloilla. 

Kuormakaavion LM1 tasan jakautuneiden kuormien aiheuttaman momentin osuus on 6 m 

laattasillalla noin 13 % koko kuormakaavion aiheuttamasta momentista. Tämän jälkeen 
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tasan jakautuneen kuorman aiheuttama osuus momentista kasvaa jännemitan kasvaessa 

siten, että Järviön risteyssillassa sen osuus on jo noin 40 % koko kuormakaavion LM1 

aiheuttamasta momentista. Lyhyilläkin laattasilloilla kuormakaavion LM2 aiheuttamat 

taivutusmomentit ovat vain noin puolet LM1:n aiheuttamista, vaikka kuormakaavio 

koostuu yhdestä ominaisarvoltaan 400 kN akselikuormasta. Sillan jännemitan kasvaessa 

kuorma-kaavio LM1 tulee yhä määräävämmäksi LM2:een verrattuna. Kuormakaavio LM3 

lähestyy kuormakaavion LM1 antamia momentteja jännemitan kasvaessa, koska kuorma-

kaavion LM3 suuret tasan jakautuneet palakuormat voivat sijoittua kenttämomentin 

kannalta määrääviin pisteisiin. Kuormakaavio LM3 on tarkoitettu vain murtoraja-

tilatarkasteluihin. 

Taulukko 7.1 Laattasiltojen kenttämomentit Mmax ominaiskuormilla 

EN1991-2 TIEH 99 
Sillan nimi Jänteiden 

luku- 

määrä 

Jännemitat Hyöty- 

leveys 

LM1 LM2 LM3 LkI Ek1 

 [kpl] [m] [m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] 

 1 6 7.5 155 82 - 94 145 

 1 6 14 162 73 - 95 134 

 1 10 7.5 324 127 - 218 249 

 1 10 10.5 301 - 160 171 206 

 1 10 14 276 100 - 170 194 

S208 Lindkosken rs. 3 11+15+11 14.5…15.4 357 117 212 224 224 

 3 12+15+12 10.5 367 - 223 212 209 

S851 Tannin rs. 5 12+15+18+15+12 10.8 571 169 393 368 340 

S847 Järviön rs. 3 17.1+25.9+18.3 14.5 671 174 577 496 447 

 

Tiehallinnon ohjeilla laskettaessa kaikissa tarkasteluissa mukana olleissa yksiaukkoisissa 

laattasilloissa pituussuuntaisen taivutusmomentin mitoittavaksi kuormakaavioksi tulee 

käyttörajatilan voimasuureilla Ek1 (ks. taulukko 7.1), vaikka sillalle mahtuu vain 

kuormakaavion toinen teli. Tämä johtuu siitä, että sillat ovat jännemitaltaan korkeintaan 

kymmenen metriä. Jos jännemitta on reilusti yli 10 m, tulee LkI mitoittavaksi. Jatkuvissa 

laattasilloissa, joissa pisimmän kentän jännevälit vaihtelee 15,0…25,9 m, määrääväksi 

kuormakaavioksi KRT-voimasuureilla tulee LkI, vaikka näissäkin silloissa kuormakaavio  
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Ek1:n antamat arvot ovat erittäin lähellä LkI antamia taivutusmomentteja. Syynä tähän on 

osittain se, että kuormakaavion LkI:n kaikki kolme akselikuormaa sijoittuvat aukon 

keskelle paremmin kuin Ek1 kaksi telikuormaa, ja että LkI akselit ovat kahdella kaistalla. 

 

Laskettaessa Eurocoden mukaan jatkuvien laattasiltojen tukimomentteja määräävämmäksi 

kuormakaavioksi tulee kansallisesti määritelty LM3 (ks. taulukko 7.2). Kuormakaavion 

LM3 määrittelemisen lähtökohtana oli nostattaa se laattasiltojen välituilla Eurocoden 

määräävimmäksi kuormakaavioksi, mikä näyttää onnistuneen hyvin vertailulaskelmien 

perusteella. Syynä tähän on se, että kuormakaavio mahtuu kokonaan kaikille silloille ja 

pystytään sijoittamaan välituen molemmille puolille optimaalisiin paikkoihin. LM2:n 

mukaan lasketut tukimomentit ovat erittäin pieniä verrattuina LM1:n ja LM3:n antamiin 

momentteihin, mikä oli odotettavissa. 

Taulukko 7.2 Laattasiltojen tukimomentit Mmin ominaiskuormilla 

EN1991-2 TIEH 99 
Sillan nimi Jänteiden 

luku- 

määrä 

Jännemitat Hyöty- 

leveys 

LM1 LM2 LM3 LkI Ek1 

 [kpl] [m] [m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] 

S208 Lindkosken rs. 3 11+15+11 14.5…15.4 -556 -146 -691 -468 -502 

 3 12+15+12 10.5 -579 - -795 -485 -595 

S851 Tannin rs. 5 12+15+18+15+12 10.8 -659 -164 -815 -521 -591 

S847 Järviön rs. 3 17.1+25.9+18.3 14.5 -1010 -211 -1074 -785 -724 

 

Tiehallinnon ohjeiden mukaisista kuormakaaviosta Ek1 tulee määrääväksi ominaisarvoilla 

lasketuilla voimasuureilla kaikissa muissa tapauksissa paitsi Järviön risteyssillan kohdalla. 

Tämä johtuu Ek1:n kahdesta suuresta telikuormasta, jotka voidaan sijoittaa tuen molemmin 

puolin välituen taivutusmomentin kannalta määrääviin pisteisiin. Pidempijänteisillä laatta-

silloilla LkI nauhakuorman vaikutus välitukimomenttiin kasvaa ja nostaa kuormakaavion 

Järviön risteyssillalla jo määrääväksi kuormakaavioksi. Murtorajatilassa LkI on aina 

määräävä jännemitan ollessa yli 10 metriä. 

 

7.2.2 Tukireaktiot 

 

Jatkuvissa laattasilloissa tukireaktiot laskettiin välituilla ja yksiaukkoisissa silloissa 

päätytuella. Lyhyillä laattasilloilla akselikuormien osuus on tukireaktioiden kannalta 
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määräävä. Niinpä LM1 ja Ek1 muodostuikin määrääväksi kuormakaavioksi yksi-

aukkoisilla laattasilloilla (ks. taulukko 7.3). Kuormakaavion LM1 tasan jakautuneiden 

kuormituksien osuus tukireaktiosta on lyhyillä laattasilloilla vain noin 10 % luokkaa. Tämä 

osuus lähtee kuitenkin kasvamaan jännevälin kasvaessa, ja Järviön risteyssillan 

tapauksessa se on jo noin puolet kokonaistukireaktiosta. Liikennekuorman LkI nauha-

kuorman aiheuttama tukireaktiot ovat vain noin puolet LM1 tasan jakautuneen 

kuormituksen osan aiheuttamasta tukireaktiosta riippumatta sillan jännevälistä, kun sillalle 

mahtuu 2 kuormakaistaa. 

Taulukko 7.3 Laattasiltojen tukireaktiot Rmax ominaiskuormilla 

EN1991-2 TIEH 99 
Sillan nimi Jänteiden 

luku- 

määrä 

Jännemitat Hyöty- 

leveys 

LM1 LM2 LM3 LkI Ek1 

 [kpl] [m] [m] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] 

 1 6 7.5 451 - - 270 426 

 1 6 14 695 - - 442 - 

 1 10 7.5 848 - - 599 760 

 1 10 10.5 918 - 632 645 721 

 1 10 14 685 - - 685 - 

S208 Lindkosken rs. 3 11+15+11 14.5…15.4 1790 479 2139 1488 1376 

 3 12+15+12 10.5 1593 - 2114 1251 1430 

S851 Tannin rs. 5 12+15+18+15+12 10.8 1702 494 2388 1405 1511 

S847 Järviön rs. 3 17.1+25.9+18.3 14.5 2254 488 2679 1898 1771 

 

Jatkuvien laattasiltojen osalta Eurocoden kansallisesti määritelty kuormakaavio LM3 tulee 

määrääväksi pienelle alueelle sijoittuneen suuren tasan jakautuneen kuormansa inten-

siteetin vuoksi. Tiehallinnon ohjeiden mukaan laskettaessa puolella tarkastelluista silloista 

tulee LkI määrääviksi ja puolelle Ek1. Tukireaktioiden erot ovat kuormakaavioiden LkI ja 

Ek1 ominaisarvoilla jatkuvissa laattasilloissa vain noin 10 % luokkaa. 
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7.3 Palkkisillat 
 

7.3.1 Taivutusmomentit kentissä ja välituilla 

 

Eurocode –standardin mukaan laskettaessa palkkisiltojen kenttämomenttien kannalta 

määräävimmäksi kuormakaavioksi muodostui pääsääntöisesti LM1 kuten laattasilloissa 

(ks. taulukko 7.4). Varsinkin pidemmillä palkkisilloilla LM1:n tasan jakautunut kuormi-

tuksen osuus kokonaismomentista kasvaa merkittäväksi. Toijan ja Rajasaaren silloissa 

LM1:n tasan jakautuneiden kuormien aiheuttama momentti on noin 60 % koko kuorma-

kaavion aiheuttamasta kenttämomentista. Jännevälialueella ~30…80 m kuormakaavio 

LM3 saattaa tulla kuitenkin määrääväksi johtuen sen suuresta tasan jakautuneen kuorman 

intensiteetistä ja sijoittumisesta hyvin aukon määräävimpään kohtaan. Tämä ei ollut 

ensisijainen tarkoitus kuormakaaviota LM3 luotaessa, mutta erot LM1 verrattuna ovat vain 

15 % luokkaa. Kuormakaavion LM2 momentit ovat palkkisilloissakin erittäin pieniä 

muihin kuormakaavioihin verrattuina. Koska Eurocodessa kaikkien kuormakaavioiden 

osavarmuuskerroin on MRT:ssa sama (1,35), edellä esitetty pätee myös murtorajatilalle. 

Taulukko 7.4 Palkkisiltojen kenttämomentit Mmax ominaiskuormilla 

EN1991-2 TIEH 99 
Sillan nimi Jänteiden 

luku- 

määrä 

Jännemitat Hyöty- 

leveys 

LM1 LM2 LM3 LkI Ek1 

  [kpl] [m] [m] [MNm] [MNm] [MNm] [MNm] [MNm] 

S719 Rehtorin rs. 4 11+14+14+11 7.0 2.43 - 1.68 1.67 1.51 

S31 Helkaman rs. 4 18+20+20+18 7.5 3.79 - 3.11 2.86 2.45 

 1 15 7.5 4.46 1.50 3.80 3.05 2.85 

S42 Haikanl. silta 1 38 12.0+12.0 13.43 3.39 15.70 10.71 10.26 

S7 Länsi-et. s. rs. 3 26.8+29.0+25.0 7 5.78 1.71 6.02 4.74 4.25 

S28 Mossab. silta 3 21.9+29.9+21.9 12.3+12.3 6.58 1.60 6.07 4.68 4.06 

S16 Bölen silta 2 6 30+35+39+39+35+30 14.25 12.03 3.10 13.07 9.17 8.51 

Mönnin silta 6 40+56+64+64+56+40 7.5 11.94 - 13.64 9.08 - 

Toijan silta 3 70+110+70 8.5 24.05 4.56 23.49 17.60 14.96 

S43 Rajas. silta 3 90+120+90 12.3+12.3 36.03 5.59 29.83 26.99 18.95 

 

Laskettaessa kenttämomentit Tiehallinnon ohjeilla tulee määräävimmäksi kuormakaavioksi 

LkI sekä ominaiskuormilla että MRT:ssa. Palkkisilloissa kuormakaavion LkI nauha-



- 50 - 

kuorman aiheuttama osuus kokonaismomentista kasvaa koko ajan kentän jännemitan 

kasvaessa kuten LM1:ssä. Rehtorin risteyssillassa LkI nauhakuorman aiheuttama osuus on 

kokonaismomentista 20 %, ja Rajasaaren sillassa jo 48 %. 

 

Suurilla palkkisilloilla, kuten Mönnin, Toijan ja Rajasaaren silloilla, kuormakaavion LM1 

tasaisesti jakautuneen kuorman osuus tukimomentista on jopa 80 %. Yleisesti LM1 on 

Eurocoden määräävä kuormakaavio suurilla palkkisilloilla (ks. taulukko 7.5). Pienemmillä 

palkkisilloilla kuormakaavio LM3 tulee määrääväksi tukimomentin suhteen kuten jatku-

villa laattasilloillakin. Kuormakaavion LM2 aiheuttamat momentit palkkisiltojen välituilla 

on merkityksettömiä. 

Taulukko 7.5 Palkkisiltojen tukimomentit Mmin ominaiskuormilla 

EN1991-2 TIEH 99 
Sillan nimi Jänteiden 

luku- 

määrä 

Jännemitat Hyöty- 

leveys 

LM1 LM2 LM3 LkI Ek1 

  [kpl] [m] [m] [MNm] [MNm] [MNm] [MNm] [MNm] 

S719 Rehtorin rs. 4 11+14+14+11 7.0 -2.08 - -2.35 -1.69 -1.81 

S31 Helkaman rs. 4 18+20+20+18 7.5 -3.66 - -4.19 -3.04 -2.92 

S7 Länsi-et. s. rs. 3 26.8+29.0+25.0 7 -7.19 -1.57 -6.91 -6.11 -5.72 

S28 Mossab. silta 3 21.9+29.9+21.9 12.3+12.3 -4.77 -1.05 -5.65 -4.18 3.68 

S16 Bölen silta 2 6 30+35+39+39+35+30 14.25 -11.21 -1.63 13.07 -8.25 -5.87 

Mönnin silta 6 40+56+64+64+56+40 7.5 -13.67 - -9.75 -8.75 -6.74 

Toijan silta 3 70+110+70 8.5 -36.50 -3.56 -21.86 -22.32 -13.95 

S43 Rajas. silta 3 90+120+90 12.3+12.3 -53.61 -3.97 -24.59 -34.74 -15.80 

 

Suomalaisten ohjeiden kuormakaavio LkI on täysin määräävä jatkuvien palkkisiltojen 

tukimomenttien suhteen. Nauhakuorman merkitys lisääntyy jännemitan kasvaessa kuten 

LM1:ssä. Kun Ek1 telien etäisyys on rajoitettu 15 metriin, ne eivät voi sijoittua tuki-

momentin kannalta määräävimpiin pisteisiin pitkäjänteisillä palkkisilloilla. MRT:ssa LkI:n 

merkitys Ek1:een nähden korostuu, koska LkI:n osavarmuuskerroin on lähes 30% 

suurempi. 
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7.3.2 Leikkausvoimat 

 

Leikkausvoimat laskettiin jatkuvissa palkkisilloissa välituilla ja yksiaukkoisissa pääty-

tuella. Taulukossa 7.6 on esitetty palkkisiltojen leikkausvoimia. Kuormakaavio LM1 on 

määräävä lukuun ottamatta jännevälialuetta ~30…80 m. Tällä jännevälialueella LM3 tulee 

määrääväksi, koska sen pintakuormat voivat sijoittua molemmat tuen samalle puolelle. 

Kuormakaavion LM1:n akselikuormien osuus on leikkausvoiman kannalta erittäin merkit-

tävä alle 30 m jännemitoilla. Rehtorin risteyssillassa akselikuormien osuus on 75 % 

kokonaisleikkausvoimasta. Yli 40 m pitkissä jänteissä taas LM1:n tasan jakautuneet 

kuormat tulevat akselikuormia määräävämmiksi leikkausvoiman kannalta. Rajasaaren 

sillassa nauhakuormien aiheuttama leikkausvoima on 2,2-kertainen akselikuormien aiheut-

tamaan nähden. Leikkausvoimamitoitus suoritetaan vain murtoraja-tilassa molempien 

ohjeiden mukaan. 

Taulukko 7.6 Palkkisiltojen leikkausvoimat Qmax ominaiskuormilla 

EN1991-2 TIEH 99 
Sillan nimi Jänteiden 

luku- 

määrä 

Jännemitat Hyöty- 

leveys 

LM1 LM2 LM3 LkI Ek1 

  [kpl] [m] [m] [MN] [MN] [MN] [MN] [MN] 

S719 Rehtorin rs. 4 11+14+14+11 7.0 1.25 0.40 0.94 1.06 1.02 

S31 Helkaman rs. 4 18+20+20+18 7.5 1.40 0.40 1.35 1.20 1.19 

JM=15m, HL=7,5m 1 15 7.5 1.25 0.40 1.01 1.07 1.10 

S42 Haikanl. silta 1 38 12.0+12.0 1.54 0.40 1.83 1.30 1.39 

S7 Länsi-et. s. rs. 3 26.8+29.0+25.0 7 1.57 0.40 1.83 1.37 1.42 

S28 Mossab. silta 3 21.9+29.9+21.9 12.3+12.3 1.72 0.40 1.72 1.28 1.39 

S16 Bölen silta 2 6 30+35+39+39+35+30 14.25 2.09 0.48 2.35 1.62 0.48 

Mönnin silta 6 40+56+64+64+56+40 7.5 1.56 - 1.81 1.14 - 

Toijan silta 3 70+110+70 8.5 2.41 0.41 2.08 1.59 1.40 

S43 Rajas. silta 3 90+120+90 12.3+12.3 3.20 0.44 2.37 2.22 1.59 

 

Raskaan erikoiskuorman Ek1:n aiheuttama leikkausvoima ja liikennekuorma LkI:n kahden 

kaistan aiheuttama leikkausvoima ovat hyvin lähellä toisiaan pääjänteeltään alle 20 m 

silloissa. Murtorajatilassa LkI tulee kuitenkin mitoittavaksi 30 % suuremman osavarmuus-

kertoimensa tähden. Jännemitan kasvaessa nauhakuorman vaikutus leikkausvoimaan 

kasvaa akselikuormien aiheuttaman leikkausvoiman pysyessä lähes vakiona. 
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7.3.3 Vääntömomentit 

 

Kuormakaavion LM1:n nauhakuorman ja akselikuormien osuus kokonaisvääntö-

momentista on yhtä suuria jännemitan ollessa suunnilleen 30 m. Jännemitan kasvaessa 

nauhakuorman osuus tulee aina vain määräävämmäksi. Lyhytjänteisillä ja leveillä palkki-

silloilla tulee kuormakaavio LM3 määrääväksi suuren tasan jakautuneen kuormansa 

vuoksi. Kapeilla palkkisilloilla kuormakaavion LM3 etäisyys kaiteesta (c�2,0 m) pudottaa 

vääntömomentin arvoa kuten esimerkiksi Rehtorin risteyssillassa. Erittäin lyhytjänteisillä 

palkkisilloilla LM3 palakuormat eivät mahdu kokonaan jänteisiin joka edelleen pienentää 

vääntömomenttia. Niinpä erittäin kapeilla ja lyhytjänteisillä palkkisilloilla tuleekin mitoit-

tavaksi kuormakaavioksi LM1, jonka kuormakaistan 1 akselikuormat ja suuri tasan jakau-

tunut kuorma pääsevät lähemmäksi kaidetta. Sama pätee murtorajatilassa. Vääntömitoitus 

suoritetaan vain murtorajatilassa molempien ohjeiden mukaan. 

Taulukko 7.7 Palkkisiltojen vääntömomentit Tmax ominaiskuormilla 

EN1991-2 TIEH 99 
Sillan nimi Jänteiden 

luku- 

määrä 

Jännemitat Hyöty- 

leveys 

LM1 LM2 LM3 LkI Ek1 

  [kpl] [m] [m] [MN] [MN] [MN] [MN] [MN] 

S719 Rehtorin rs. 4 11+14+14+11 7.0 1.42 0.71 1.38 0.98 1.44 

S31 Helkaman rs. 4 18+20+20+18 7.5 1.85 0.87 2.42 1.25 1.94 

JM=15m, HL=7,5m 1 15 7.5 1.60 0.86 1.77 1.12 1.81 

S42 Haikanl. silta 1 38 12.0+12.0 1.03 0.36 1.25 0.97 0.78 

S7 Länsi-et. s. rs. 3 26.8+29.0+25.0 7 1.97 0.78 2.68 1.28 1.94 

S28 Mossab. silta 3 21.9+29.9+21.9 12.3+12.3 1.25 0.39 1.68 0.88 1.08 

Mönnin silta 6 40+56+64+64+56+40 7.5 1.15 - 1.28 0.69 - 

Toijan silta 3 70+110+70 8.5 1.14 0.27 1.37 0.68 0.90 

S43 Rajas. silta 3 90+120+90 12.3+12.3 2.42 0.40 2.12 1.60 1.47 

 

Jännemitoiltaan lyhyillä palkkisilloilla Ek1 on mitoittava kuormakaavio suurten 

akselikuormiensa vuoksi. Myös pidempijänteisillä hyötyleveydeltään pienillä palkki-

silloilla kuormakaavio Ek1 on määräävämpi kuin LkI, koska vain LkI:n toinen kaista 

aiheuttaa vääntöä, sen akselikuormat ovat pienemmät ja nauhakuorman intensiteetti on 

pieni. Liikennekuorma LkI tulee määrääväksi vain suuremmilla hyötyleveyksillä ja pitkillä 

jänteillä. Murtorajatilassa Ek1:n määräävyys vähenee sen pienemmän osavarmuus-

kertoimen vuoksi. 
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8 Tuloksien vertailu 
 

8.1 Perustietoja tehdyistä vertailuista 
 

Voimasuureiden vertailu suoritettiin sekä omaiskuormilla että murtorajatilassa eri ohjeiden 

välillä. Ominaiskuormien vertailuissa pitää huomioida, että vain osassa Eurocoden käyttö-

rajatilatarkasteluista käytetään suureiden ominaisarvoja. Kaikissa tämän luvun taulukoissa 

on esitetty siltakohtaisesti prosentteina Eurocoden antaman määräävimmän arvon suhde 

suomalaisten ohjeiden määräävimpään arvoon. Näin ollen, jos edellä mainittu suhde on yli 

100 %, on Eurocode antanut suuremman arvon. 

 

Ominaisarvojen vertailuista on jätetty pois raskaiden erikoiskuormien kuormakaaviot Ek1 

ja LM3, koska molemmat kuormakaaviot on tarkoitettu sovellettaviksi vain murtoraja-

tilassa. Tässä tutkimuksessa tehtyjen eri siltojen pääkannattimien vertailulaskelmien 

mukaan kuormakaavio LM2 ei tullut missään tapauksessa määräävimmäksi kuorma-

kaavioksi. Ominaiskuormien vertailuissa verrataan vain Eurocoden kuormakaavion LM1:n 

suhdetta kuormakaavioon LkI. 

 

Murtorajatilan voimasuureet ovat saatu kertomalla ominaisarvoilla lasketut voimasuureet 

ohjeiden osavarmuuskertoimilla. Tiehallinnon ohjeiden mukaan murtorajatilan 

osavarmuuskertoimena liikennekuormalle LkI on käytetty arvoa 1,8 ja raskaalle 

erikoiskuormalle Ek1 arvoa 1,4. Eurocoden kaikille kuormakaavioille on käytetty 

murtorajatilan osavarmuuskertoimelle � arvoa 1.35, joka on standardin EN 1990 liitteen 

A2 suositusarvo tiesilloille. Murtorajatilan voimasuurevertailussa on mukana Eurocoden 

kuormakaaviot LM1 ja LM3 sekä nykyisten ohjeiden kuormakaaviot LkI ja Ek1. 

Kuormakaavio LM2 ei voi tulla murtorajatilassakaan määrääväksi Eurocoden kuorma-

kaavioksi, koska kaikilla Eurocoden kuormakaaviolla on sama murtorajatilan osavarmuus-

kerroin. 
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8.2 Laattasillat 
 

8.2.1 Kenttä- ja tukimomentit 

 

Laattasiltojen eri ohjeiden mukaan laskettujen kenttämomenttien suhteet omaiskuormilla ja 

murtorajatilassa on esitetty siltakohtaisesti kuvassa 8.1. Kuvasta huomataan, että 

Eurocoden aiheuttamat ominaiskuormien taivutusmomentit sillan pituussuunnassa ovat 

huomattavasti suurempia kuin nykyisillä ohjeilla laskettaessa. Tämä johtuu siitä, että 

Eurocoden kuormakaavio LM1 on huomattavasti keskittyneempi ja ominaisarvoiltaan 

suurempi kuin LkI. Kuormakaavion LM1 akselikuormien pienempi keskiöetäisyys on 

syynä eroon lyhyillä laattasilloilla. Pidemmillä laattasilloilla puolestaan kuormakaavion 

LM1 ensimmäisen kaistan suuri tasan jakautunut kuorman intensiteetti pitää yllä suurta 

eroa kenttämomenteissa. Laattasiltojen pituussuuntaisten taivutusmomenttien ominaisarvot 

tulevat kasvamaan reilusti siirryttäessä Eurocodejen käyttöön. On kuitenkin huomattava, 

ettei Eurocoden mukaisissa KRT-tarkasteluissa käytetä kuormien ominaisarvoja sellai-

sinaan kuin ominaisyhdistelmässä. 

Kuva 8.1  Eurocodien ja Tiehallinnon ohjeiden mukaan laskettujen laattasiltojen 

  kenttämomenttien suhteet ominaiskuormilla ja murtorajatilassa 
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Murtorajatilassa kenttämomenttien erot pienenevät nykyisten ohjeiden kuormakaavion LkI 

selvästi suuremman osavarmuuskertoimen vuoksi. Kuitenkin LkI:n aiheuttamat taivutus-

momenttien ominaisarvot ovat niin pieniä, että LM1 pysyy reilusti suurempana 

pienemmästä osavarmuuskertoimestaan huolimatta. Pienemmillä laattasilloilla Tiehal-

linnon ohjeilla laskettaessa Ek1 tulee mitoittavaksi keskittyneen telikuormansa ansiosta. 

Tämän tutkimuksen mukaan laattasiltojen taivutusmomentit tulevat kasvamaan myös 

murtorajatilassa siirryttäessä käyttämään Eurocodeja. 

 

Eri ohjeiden mukaan laskettujen laattasiltojen tukimomenttien suhteet on esitetty kuvassa 

8.2. Kuvasta huomataan, että ominaiskuormilla laskettujen tukimomenttien suhde suurenee 

jännemittojen kasvaessa. Tämä johtuu paljolti LM1:n kuormituskaistan 1 LkI:tä 

suuremmasta tasan jakautuneen kuorman intensiteetistä. Toisaalta tukimomenteissa 

ohjeiden välinen suhde on oleellisesti pienempi kuin kenttämomenteissa, mikä puolestaan 

johtuu siitä, että LkI:n akselit voivat sijoittua eri puolille tukea. LM1:ssä tämä ei ole 

mahdollista. Osaltaan ilmiötä selittää myös itse rakennetyyppi eli laatta. 

Kuva 8.2  Eurocodien ja Tiehallinnon ohjeiden mukaan laskettujen laattasiltojen 

  tukimomenttien suhteet ominaiskuormilla ja murtorajatilassa 
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Eurocoden kuormakaavio LM3 ja nykyisien ohjeiden kuormakaavio LkI ovat 

murtorajatilassa määräävimmät kuormakaaviot kaikkien siltojen osalta. Kuormakaavio 

LM3 tulee murtorajatilassa tukimomenttien kannalta määräävämmäksi kuin kuormakaavio 

LkI, mikä olikin tavoite kuormakaaviota luotaessa. Pidemmillä jännemitoilla kuorma-

kaavion LkI suurempi osavarmuuskerroin ja nauhakuorma yhdessä tasoittaa eroa LM3:een 

verrattuna. 

 

8.2.2 Tukireaktiot 

 

Laattasiltojen tukireaktioissa Eurocode on ominaiskuormilla sitä määräävämpi mitä 

lyhyempi on sillan jännemitta (ks. taulukko 8.3). Tämä johtuu LM1:n keskittyneemmästä 

telikuormasta ja LM1:n määräävimmän kuormakaistan 1,43-kertaisista akselikuormien 

ominaisarvoista LkI akselikuormiin nähden. Pidemmillä jänneväleillä LkI:n kahden kaistan 

akselikuormituksien aiheuttama tukireaktio on lähes yhtä suuri kuin LM1:n akselikuormien 

aiheuttama tukireaktio. LM1:n suuremmasta tasan jakautuneen kuorman intensiteetistä 

johtuen pidemmilläkin jänneväleillä koko LM1:n aiheuttama tukireaktio on ominais-

kuormilla noin 1,2-kertainen LkI:n tukireaktioon verrattuna. 

Kuva 8.3  Eurocodien ja Tiehallinnon ohjeiden mukaan laskettujen laattasiltojen 

  tukireaktioiden suhteet ominaiskuormilla ja murtorajatilassa 

167
157

142 142
138

120
127

121 119

102

118

106 107 103 108

127 127

106

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

JM=6m,
HL=7,5m

JM=6m,
HL=14m

JM=10m,
HL=7,5m

JM=10m,
HL=10,5m

JM=10m,
HL=14m

S208
Lindkosken

rs.

JM=
12+15+12m,
HL=10,5m

S851 Tannin
rs.

S847 Järviön
rs.

EN
19

91
-2

 / 
TI

EH
99

 [%
]

Ominaiskuormat MRT



- 57 - 

Yksiaukkoisilla jännemitaltaan 6 metrisillä laattasilloilla eri ohjeiden mukaan laskettujen 

tukireaktioiden väliset erot ovat murtorajatilassa pieniä, koska mitoittavien kuorma-

kaavioiden LM1 ja Ek1 telikuormat ovat samankaltaisia ja osavarmuuskertoimetkin ovat 

lähes saman suuruisia. Yksiaukkoisilla jännemitaltaan 10 metrisillä silloilla kuormakaaviot 

LM1 ja LkI antavat murtorajatilassa suurimmat tukireaktiot. Kuormakaaviot LM1 ja LkI 

aiheuttavat lähes saman suuruiset murtorajatilan tukireaktiot, koska LM1:n suuremman 

akselikuorman tasapainottaa LkI:n suurempi osavarmuuskerroin. Jatkuvilla laattasilloilla 

Eurocoden kuormakaavion LM3 suuri tasan jakautunut kuormitus aiheuttaa murtoraja-

tilassa selvästi suuremman tukireaktion kuin LkI huolimatta jälkimmäisen selvästi suurem-

masta osavarmuuskertoimesta. 

 

8.3 Palkkisillat 
 

8.3.1 Kenttä- ja tukimomentit 

 

Palkkisiltojen eri ohjeiden mukaan laskettujen kenttämomenttien suhteet ominaiskuormilla 

ja MRT:ssa on esitetty kuvassa 8.4. LM1:n ominaiskuormilla lasketut momentit ovat 

Kuva 8.4 Eurocodien ja Tiehallinnon ohjeiden mukaan laskettujen palkkisiltojen 

 kenttämomenttien suhteet ominaiskuormilla ja murtorajatilassa 
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vähintään parikymmentä prosenttia LkI:n vastaavia suuremmat. Yli 40 m jänneväleillä 

tämä johtuu suurelta osin kuormakaavion LM1:n tasan jakautuneen kuorman määrää-

vimmän kuormakaistan suuremmasta intensiteetistä verrattuna LkI:n nauhakuorman 

intensiteettiin. Jännevälin ollessa alle 20 m kuormakaavion LM1 LkI:tä suurempi akseli-

kuormien keskittyneisyys tulee selvästi esiin. Lopuilla silloilla LM1:n edellä esitetyt kaksi 

ominaisuutta yhdessä kasvattavat sen aiheuttamat kenttien tavutusmomentit LkI vastaavia 

suuremmiksi. 

 

Murtorajatilassa eri ohjeiden mukaan laskettujen kenttämomenttien väliset erot ovat 

pahimmassakin tapauksessa vain 10 % luokkaa ja momenttien erot sijoittuvat 100 % rajan 

molemmin puolin. LkI on määräävä kuormakaavio kaikissa tapauksissa nykyisillä ohjeilla 

laskettaessa ja Eurocodeilla laskettaessa pääsääntöisesti LM1. Kuormakaavion LM1:n 

tasan jakautuneen kuormituksen aiheuttama osuus kokonaismomentista kasvaa jännemitan 

kasvaessa huomattavasti nopeammin kuin LkI nauhakuorman aiheuttama osuus. Kuitenkin 

huomattavasti suuremman osavarmuuskertoimensa vuoksi LkI pystyy lähes tasoittamaan 

murtorajatilan momenttien erot suurillakin jännemitoilla. 

 

Jatkuvilla silloilla nauhakuorman merkitys välitukimomenttiin on sitä ratkaisevampi mitä 

pitempi silta on. Kuormakaavion LM1:n tasan jakautuneiden kuormien aiheuttamat tuki-

momentit ovat riippumatta sillan jänneväleistä noin kaksi kertaa LkI vastaavia suurempia, 

mikä johtuu pääosin LM1:n määräävimmän kaistan suuresta intensiteetistä. Edellä 

mainituista seikoista johtuen eri ohjeiden mukaisten ominaiskuormien aiheuttamien tuki-

momenttien suhde (LM1/LkI) kasvaa lähes tasaisesti jännevälin kasvaessa (ks. kuva 8.5). 

Laattasilloille havaittua ilmiötä, että kenttämomenttien suhde oli tukimomenttien suhdetta 

suurempi, ei palkkisilloilla esiinny. Tähän on syynä se, että akselien merkitys 

pitkäjänteisten siltojen momentteihin on nauhakuormia vähäisempi ja että ”laatta-

vaikutuksen” tukimomentteja palkkien välillä tasaavaa vaikutus puuttuu. 

 

Murtorajatilassa myös kuormakaavio LM3 otetaan mukaan ja se tulee Rehtorin ja 

Helkaman risteyssilloissa sekä Mönnin ja Bölen sillassa 2 tukimomentin kannalta määrää-

vämmäksi kuin LM1. Tämä johtuu LM3:n tasan jakautuneen kuorman suuresta inten-

siteetistä ja siitä, että sen osakuormat voidaan sijoittaa määräävimpiin pisteisiin molemmin 

puolin tukea. Sillan jännevälin ollessa noin 30 m aiheuttaa LkI 
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Kuva 8.5 Eurocodien ja Tiehallinnon ohjeiden mukaan laskettujen palkkisiltojen 

 tukimomenttien suhteet ominaiskuormilla ja murtorajatilassa 
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Kuva 8.6 Eurocodien ja Tiehallinnon ohjeiden mukaan laskettujen palkkisiltojen 

 leikkausvoimien suhteet ominaiskuormilla ja murtorajatilassa 

 

Sillan jänteen kasvaessa ero vain korostuu, ja Toijan sillassa LM1:n tasaisesti jakautuneen 

kuorman aiheuttama leikkausvoima on jo kaksinkertainen LkI nauhakuorman aiheuttamaan 

leikkausvoimaan verrattuna. Molempien kuormakaavioiden akselikuormat aiheuttavat 

lähes yhtä suuret leikkausvoimat. Tämä johtuu siitä, että kummankin kuormakaavioiden 

akselikuormien summa on lähes yhtä suuri. 

 

Eurocoden ja suomalaisten ohjeiden aiheuttamien leikkausvoimien välinen suhde pienenee 

osavarmuuskertoimien suhteessa siirryttäessä ominaiskuormista murtorajatilaan. Lyhyt-

jänteisillä palkkisilloilla LM1 antaa pienempiä murtorajatilan leikkausvoimia kuin LkI, 

koska sen tasan jakautuneen kuorman osuus jää vielä näillä jännemitoilla pieneksi. Kun 

taas LkI:n suuri osavarmuuskerroin kasvattaa akselikuormien merkittävyyttä leikkaus-

voimaan. Länsi-eteläsuunnan risteyssillassa, Haikanlahden, Mönnin ja Bölen sillassa 2 

LM3 on MRT:ssa mitoittava Eurocode kuormakaavio suuren tasan jakautuneen 

palakuormansa ansiosta, vaikka erot LM1 ja LM3 välillä ovatkin pieniä. 
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8.3.2 Vääntömomentit 

 

Tarkasteltaessa ominaiskuormien aiheuttamia vääntömomenttien suhdetta huomataan, että 

kaikissa muissa tapauksissa paitsi Haikanlahden sillalla Eurocoden kuormakaavion LM1 

aiheuttama vääntömomentti on vähintään 1,4-kertainen LkI:een nähden (ks. kuva 8.7). 

Pitkäjänteisillä palkkisilloilla LM1:n määräävimmän kuormakaistan tasan jakautuneen 

kuorman aiheuttama vääntömomentti tulee merkittäväksi ja näin ohjeiden välinen ero 

kasvaa nopeasti. 

Kuva 8.7 Eurocodien ja Tiehallinnon ohjeiden mukaan laskettujen palkkisiltojen 

 vääntömomenttien suhteet ominaiskuormilla ja murtorajatilassa 

 

Tarkasteltaessa vääntömomentteja murtorajatilassa Ek1 on LkI:tä selvästi merkitsevämpi 

kapeilla palkkisilloilla jännemitasta riippumatta. LM1 aiheuttaa kuitenkin Ek1:täkin 

suuremman väännön. Tämä johtuu sen kuormakaistan 1 Ek1:tä suuremmasta epäkes-

kisyydestä ja nauhakuorman suuresta intensiteetistä. Kuormakaavio LM3 tulee kuitenkin 

murtorajatilassa määräävimmäksi kuormakaavioksi tasan jakautuneen palakuormansa 

vuoksi, kun jännemitta kasvaa yli 15 metrin. 
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9 Johtopäätökset 
 

Tämän luvun alussa tarkastellaan oleellisimpia laatta- ja palkkisiltojen voimasuureiden 

vertailulaskelmien tuloksia. Luvun lopussa esittelen oman ehdotukseni kansallisiksi 

valinnoiksi tiesiltojen pystysuorien liikennekuormien osalta Suomen kansallisiin liitteisiin. 

 

Laattasiltojen osalta mitoittavin Eurocoden kuormakaavio on kentissä selkeästi LM1 

johtuen pääosin sen suuresta keskittyneestä määräävimmän kaistan telikuormasta. 

Murtorajatilassa Eurocoden kuormakaavioiden aiheuttamat sillan pituussuuntaiset taivutus-

momentit kentissä olivat 1,01…1,32-kertaisia nykyisin käytössä oleviin ohjeisiin nähden. 

Jatkuvien laattasiltojen välituilla puolestaan Eurocoden kuormakaavio LM3 oli määräävä 

sekä tarkasteltaessa tukireaktioita että tukimomentteja. Jatkuvien jännemitoiltaan 

tavanomaisten laattasiltojen tukimomentit tulevat nousemaan rajatilasta riippuen 

1,11..1,23-kertaisiksi siirryttäessä Eurocodien käyttöön. Kuormakaavio LM2 ei tullut 

missään tapauksessa laattasiltoja mitoittavaksi. 

 

Palkkisiltojen taivutusmomenteissa, leikkausvoimissa ja vääntömomenteissa kuorma-

kaavion LM1 tasan jakautunut kuorma tulee merkitsevimmäksi kuormakaavion osaksi 

jännemittojen kasvaessa pitkiksi. Kuormakaavio LM3 tuli mitoittavaksi joissain tapauk-

sissa jännevälialueella 30…80 m suuren tasan jakautuneen kuorman intensiteettinsä 

ansiosta. Murtorajatilassa LkI:n suurempi murtorajatilan osavarmuuskerroin tasoittaa 

ohjeiden välisiä eroja tehokkaasti niissä tapauksissa, joissa se tulee nykyisten ohjeiden 

määräävimmäksi kuormakaavioksi. Murtorajatilassa Eurocoden kuormakaavioiden aiheut-

tamat palkkisiltojen kenttämomentit olivat 0,95…1,13-kertaisia nykyisiin ohjeisiin 

verrattuna. Eurocoden aiheuttamat tukimomentit, leikkausvoimat ja vääntömomentit ovat 

0,88…1,47-kertaisia suomalasten ohjeiden aiheuttamiin verrattuina. 

 

Tiesiltojen murtorajatilan osavarmuuskertoimeksi ja kuormakaavion LM1 sovitus-

kertoimiksi ehdotan suositusarvojen valintaa, koska tällöin siltojemme kapasiteetti ei 

laskisi merkittävästi nykyisestään murtorajatilassa siirryttäessä nykyisistä ohjeista 

Eurocode -standardeihin. Käytännössä ehdotukseni tarkoittaa, että kuormakaavion LM1 

kaikilla kuormakaistoilla kaikkien akselikuormien sovituskertoimet olisivat αQ,i=1 ja 

kaikkien tasan jakautuneiden kuormien sovituskertoimet olisivat αqi=1. Lisäksi ehdotan 
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kuormakaistojen ulkopuolisten alueiden sovituskertoimeksi αqr=1. Murtorajatilan 

osavarmuuskertoimen suositusarvo on �Q,1=1,35. 

 

Kuormakaavion LM2 kansallisesti valittavan sovituskertoimen arvoksi ehdotan myös 

suositusarvon (βQ=αQ,1=1) valintaa, koska tämä kuormakaavio ei tule juuri koskaan 

mitoittavaksi. 

 

Kansallisesti valittavaksi kuormakaavioksi LM3 ehdotan tässä projektissa kehitettyä 

kaksiosaista tasan jakautunutta kuormakaavioita LM3 (ks. luku 3.3.3), koska se toteuttaa 

hyvin sille asetetun päätavoitteen eli mitoittaa laattasiltojen tukialueet nykyistä vahvem-

miksi. Tämän lisäksi kuormakaavio on huomattavasti suunnittelijaystävällisempi kuin 

standardin EN1991-2 liitteessä A esitetyt suositukset kuormakaavioksi LM3. 

 

Yli 200 m pitkillä silloilla, olisi järkevää päättää kuormakaavion LM1 soveltamistavasta 

hankekohtaisesti, jolloin mitoituskuormaa voitaisiin harkita kyseisen kohteen liikenne-

määrän, liikenteen laadun ja yms. tekijöiden mukaan. Kuormakaavio LM1 on yleensä 

varmalla puolella oleva ratkaisu tällaisiin tapauksiin käytettäessä standardin suositusarvoja. 

 

Ennen pystysuorien liikennekuormien kansallisten valintojen lopullista päättämistä olisi 

suotavaa tehdä lisää vertailulaskelmia nykyisien ohjeiden ja tulevien Eurocode –standar- 

dien välillä ja ottaa vertailuihin mukaan myös eri rakennusaineiden mitoitusohjeiden erot 

Eurocodien ja suomalaisten ohjeiden välillä. 
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