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Diplomityössä tarkastellaan yksiaukkoisten teräsbetonisten laattakehäsiltojen 
rakenteellista mitoitusta eurokoodin mukaan ja verrataan sitä poistuviin 
suunnitteluohjeisiin. Työn liikkeellepanevana syynä on eurokoodin siltoja koskevien 
osien käyttöönotto Suomessa vuoden 2010 alkupuolella. Tarkastelu kohdistetaan 
etupäässä Tiehallinnon tyyppipiirustussarjan mukaiseen vinojalkaiseen 
laattakehäsiltaan, jonka piirustussarjaa ollaan uudistamassa. 
 
Työssä esitellään tarkastelun mukaisten tie- ja rautatiesiltojen suunnittelussa 
huomioon otettavat kuormitukset, kuormitusyhdistelyt sekä mitoitusehdot. 
Teräsbetonisen tiesillan väsymismitoitus on haluttu ottaa eurokoodiuudistuksen 
myötä erityistarkasteluun. Varsinainen väsymiskestävyyden tarkistaminen on työlästä 
ja sen voisi normaalissa suunnittelutyössä välttää sopivilla teräs- ja betonijännitysten 
rajauksilla. 
 
Tarkasteltavaksi valittujen siltojen rakenneanalyysi suoritetaan FEM-ohjelmalla 
laadituilla rakennemalleilla. Malleista saadut rasitukset yhdistellään taulukoihin, 
joissa niitä voidaan verrata keskenään. Tulosten perusteella siltoihin mitoitetaan 
tarpeelliset teräsmäärät. Lisäksi eurokoodiin perustuva väsymismitoitus käydään 
yksityiskohtaisesti läpi. 
 
Vertaamalla laskennasta eri ohjeilla saatuja tuloksia keskenään, voidaan tarkistaa 
säilyykö nykyohjeiden varmuustaso eurokoodin käyttöönoton jälkeen. Tuloksia 
voidaan käyttää hyväksi tehtäessä kansallisia valintoja eurokoodin siltoja koskeviin 
kansallisiin liitteisiin sekä laadittaessa eurokoodin sovellusohjeita 
siltasuunnittelijoille. Eurokoodimitoituksen mukaiset raudoitemäärät ovat hyödyksi 
vinojalkaisen kehän tyyppipiirustussarjan uudistamisessa.  
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The thesis investigates structural design of single-span reinforced concrete slab frame 
bridges. The design is completed according to the Eurocodes and is compared to the 
outgoing Finnish codes. The Eurocodes concerning bridges are mobilized at the 
beginning of the year 2010. This mobilization is the main reason to the study. The 
study is focused mainly to the slab frames with inclined walls according to the 
standard-project drawings by Finnish Road Administration. The series of standard-
project drawings is also under reform. 
 
The paper introduces the loads, the load combinations, and the requirements of 
dimensioning concerning road and railway bridges under consideration. Due to the 
EN standards the fatigue design of road bridges is elected to the special investigation. 
Because the fatigue design demands lot of work, it might be avoided by suitable 
limits of steel and concrete stresses.    
 
The structural analysis of the selected bridges is computed by means of FEM-models. 
The computed forces are combined in the charts so that they will be able to be 
compared. Required reinforcements are computed from the results. In addition the 
fatigue design due to the Eurocodes is examined step by step. 
 
Due to comparison between the two codes, it is possible to verify the former safety 
level after the reinstatement of the Eurocodes. The results can be used when the 
Nationally determined parameters are to be chosen, and the application directive of 
the Eurocodes to the bridge designers is drawn up. Reinforcements determined 
according to the Eurocodes are usable when the series of standard-project drawings is 
reformed.  
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Merkinnät ja lyhenteet 

Merkinnät: 

 

A’p jänteiden pinta-ala alueella Ac,eff 

Ac betonin poikkileikkausala 

Ac,eff teräksiä ympäröivän betonipeitteen tehollinen pinta-ala 

Ace poikkileikkauksen vetovyöhykkeen pinta-ala 

Aref,x tuulikuorman vaikutusala 

As  raudoituksen poikkileikkausala 

Asl pitkittäisraudoituksen poikkileikkausala 



  

Asv  leikkausraudoituksen poikkileikkausala 

Asw leikkausraudoituksen poikkileikkausala 

C tuulikuormakerroin 

CRd,c leikkauskestävyyden laskennassa käytettävä kerroin 

D taivutustelan halkaisija 

E kuormien vaikutus 

Ec betonin kimmokerroin 

Ecc betonin kimmokerroimen pitkäaikaisarvo 

Ecd,max,i puristusjännitysvaihtelun itseisarvon maksimitaso 

Ecd,min,i puristusjännitysvaihtelun itseisarvon minimitaso 

Ecm betonin sekanttimoduuli 

Ed kuormien vaikutuksen mitoitusarvo 

Es betoniteräksen kimmokerroin 

F kuormakaavion Lk I akselikuorma, RSO2:n mukainen keskipakokuorma 

Fw tuulikuorma 

G pysyvä kuorma 

Gkj,inf edullinen pysyvä kuorma 

Gkj,sup epäedullinen pysyvä kuorma 

H kehän jalan korkeus 

K maanpainekerroin, kerroin 

K0 maanpaineen lepopainekerroin 

Kp maanpaineen passiivipainekerroin 

L jännemitta (yleensä), sillan pituus 

La,b veto- ja jarrukuormien vaikutuspituus 

Lm keskimääräinen pituus 

L  mitoittava pituus 

M taivutusmomentti 

M0 nollavenymämomentti 

Md mitoitusmomentti 

Mu,max poikkileikkauksen tasapainoraudoitusta vastaava taivutuskapasiteetti  

Mu,max tasapainoraudoitusta vastaava kestävyys 

N normaalivoima 

N* jännitysjaksojen määrä 

N0 sillan ylittävä kokonaisjunamäärä 



  

NEd normaalivoiman mitoitusarvo 

Ni murtumiseen johtava jaksojen enimmäismäärä 

Nobs,i liikennemäärästä riippuva kerroin 

Nr sillan käyttöikä 

NT kokonaisjunamäärä yhdellä raiteella 

NYears sillan käyttöikä 

OCR  ylikonsolidoitumissuhde 

P jännevoima 

P keskipakokuorman laskennassa käytettävä pystykuorma (LM71-35) 

Pc keskipakokuorman ominaisarvo  

Q muuttuva kuorma 

Qfat väsytyskuorma 

Qik tiesillan akselikuorma kuormakaistalla i 

Qk,i muuttuvan kuorman i ominaisarvo 

Qlak rautatieliikenteen vetokuorman ominaisarvo 

Qlbk rautatieliikenteen jarrukuorman ominaisarvo 

Qlk tieliikenteen jarrukuorman ominaisarvo 

Qr kuorman resultantti, liikennemäärä 

Qsk sivusysäyskuorman ominaisarvo 

Qtk keskipakokuorman ominaisarvo 

Qv akselikuormien suurin kokonaispaino 

Qvk kuormakaavion 71 akselikuorman ominaisarvo 

Q  väsymismitoituksessa käytettävä kerroin 

R kaarresäde 

Requ jännityssuhde 

RH ilman suhteellinen kosteus 

Ri jännityssuhde 

T-
 siltarakenteen matalin keskilämpötila 

T+
 siltarakenteen korkein keskilämpötila 

T0 rakenteen normaali lämpötila 

Te,max siltarakenteen korkein keskilämpötila 

Te,min siltarakenteen matalin keskilämpötila 

Ti kuormitettu raide 



  

Tmax maksimivarjolämpötila 

Tmax minimivarjolämpötila 

V liikennekuormakaavion pystykuormien summa; leikkausvoima 

V suurin sallittu nopeus 

Vc leikkausraudoitetun poikkileikkauksen betonin leikkauskapasiteetti 

Vc0 leikkausraudoittamattoman poikkileikkauksen leikkauskapasiteetti 

VEd leikkausvoiman mitoitusarvo 

Vol raiteen liikennemäärä 

VRd,c leikkausraudoittamattoman poikkileikkauksen leikkauskapasiteetti 

Vrd,max leikkauskestävyyden yläraja 

VRd,s leikkausraudoitetun poikkileikkauksen leikkauskapasiteetti 

Vs leikkausraudoitetun poikkileikkauksen terästen leikkauskapasiteetti 

Vu  leikkausraudoitetun poikkileikkauksen leikkauskapasiteetti 

Vu,max leikkauskestävyyden yläraja 

 

a kuorman pituus (SW/0 ja SW/2) 

b sillan tai poikkileikkauksen leveys 

bw poikkileikkauksen vedetyn osan pienin leveys 

c koheesio, betonipeite 

c kuormien väli (SW/0 ja SW/2) 

cdir tuulennopeuden suuntakerroin 

ce tuulikuorman altistuskerroin 

cf,x tuulikuorman voimakerroin 

cmin vaadittu betonipeitteen paksuus 

cseason tuulennopeuden vuodenaikakerroin 

d poikkileikkauksen tehollinen korkeus 

dtot poikkileikkauksen korkeus tuulikuorman laskennassa 

e raidekuorman epäkeskeisyys 

f keskipakokuorman pienennyskerroin 

fc betonin puristuslujuuden laskenta-arvo 

fcd betonin puristuslujuuden laskenta-arvo 

fcd,fat, betonin väsymislujuuden laskenta-arvo 

fck betonin puristuslujuuden ominaisarvo 

fcm betonin keskimääräinen puristuslujuus 



  

fcnd betonin puristuslujuuden laskenta-arvo väsymismitoituksessa 

fctd betonin vetolujuuden laskenta-arvo 

fctnd betonin vetolujuuden laskenta-arvo väsymismitoituksessa 

fno betoniterästen vetolujuusväsymismitoituksessa 

fs betoniterästen vetolujuuden laskenta-arvo  

fsnd betoniterästen vetolujuuden laskenta-arvo väsymismitoituksessa 

fyd betoniteräksen myötölujuuden mitoitusarvo 

fyk betoniteräksen ominaislujuus 

fyld poikittaisten terästen laskentalujuus 

fytd pitkittäisten terästen laskentalujuus 

fywd leikkausraudoituksen myötölujuuden mitoitusarvo 

g maan vetovoimakiihtyvyys 

gi pysyvä kuorma 

h korkeus, paksuus 

h0 kutistuman laskennassa käytetävä poikkileikkauskerroin 

hc,eff tehollisen pinta-alan korkeus 

he kutistuman laskennassa käytetävä poikkileikkauskerroin 

ht keskipakokurman vaikutuskorkeus 

k jousivakio, plastinen leikkausvastus 

k1 betonin väsymislujuuden kerroin 

kch muunnetusta paksuudesta riippuva virumakerroin 

kh muunnetusta paksuudesta riippuva kutistumakerroin 

ki halkeamalaskennan kertoimia, betoniterästen väsymislujuuden kertoimia 

ksh muunnetusta paksuudesta riippuva kutistumakerroin 

ksur päällysteestä riippuva lämpötilaeron kerroin 

kt halkeaman laskennassa käytettävä kerroin 

kt virumaluvun laskennassa käytettävä kerroin 

kw halkeilua rajoittavan raudoituksen kerroin 

m vakioamplitudisten jännitysvaihteluvälien lukumäärä 

m wöhlerkäyrän eksponentti 

n samanaikaisesti sillan ylittävän liikenteen osuus 

n0 alin ominaistaajuus taivutuksessa 

ni vakioamplitudisten jaksojen todellinen määrä 

nT alin ominaistaajuus väännössä 



  

p kuormakaavion Lk I tasaisesti jakautunut kuorma 

pp passiivipaine 

q pintakuorma 

qd tiesillan mitoituskuorma 

qik tiesillan tasan jakaantunut kuorma kuormakaistalla i 

qki muuttuva kuorma 

qki tiesillan muuttuva kuorma 

qrk tiesillan tasan jakaantunut kuorma kuormakaistojen ulkopuolella 

qtk keskipakokuorman ominaisarvo 

qvk kuormakaavion 71 tasan jakautuneen kuorman ominaisarvo 

r kaarresäde 

red 2,3 pienennetty dynaaminen suurennuskerroin 

s hakaväli 

s sementtiluokasta riippuva väsymislujuuden kerroin 

si jännitysvaihtelusta riippuvia kertoimia 

sR,max suurin halkeamaväli 

t betonin ikä kutistuman tarkasteluhetkellä 

t0 betonin ikä kuormituksen alkaessa, jaksollisen kuormituksen alkuhetki 

ts betonin ikä kuivumiskutistuman alkaessa 

u kuivumiselle alttiin poikkileikkauksen osan piiri 

v b tuulennopeuden perusarvo 

v b,0 tuulennopeuden modifioimaton perusarvo 

v l betonin lujuuden pienennyskerroin 

v min leikkauskestävyyden laskennassa käytettävä kerroin 

v betonin lujuuden pienennyskertoimen perusarvo 

v suurin sallittu nopeus, tavoitenopeus 

v vaakaliike 

wk halkeamaleveys 

wl tiesillan kuormakaistan leveys 

y betonin puristusjännityssuorakaiteen korkeus 

yp passiivipaineen kehittymiseen tarvittava siirtymä 

z rakenteen sisäinen momenttivarsi; pystysuora etäisyys 

ze nopeuspainekorkeus 

 



  

 

 jännityksen pienennyskerroin väsymismitoituksessa 

i yhdistelykerroin, pitkäaikaisosuus 

 kuormakaavion 71 kuormanluokituskerroin 

cw puristusjännityksen huomioiva kerroin 

dsi kutistuman laskennassa käytettävä sementtityyppikerroin 

e teräksen ja betonin kimmokertoimien suhde 

i viruman laskennassa käytettävä kerroin 

Qi tiesillan akselikuorman sovituskerroin 

qi tiesillan tasan jakaantuneen kuorman sovituskerroin 

 viruman laskennassa käytettävä kerroin  

as kutistuman laskennassa käytettävä kerroin 

c viruman laskennassa käytettävä kerroin 

cc betonin väsymislujuuden kerroin 

ds kutistuman laskennassa käytettävä kerroin 

H viruman laskennassa käytettävä kerroin 

l leikkauskapasiteetin suurennuskerroin 

RH kutistuman laskennassa käytettävä kerroin 

 maan tai täytteen tilavuuspaino 

F,fat väsyttävän kuorman osavarmuuskerroin 

gj pysyvän kuorman j osavarmuuskerroin 

Gj pysyvän kuorman j osavarmuuskerroin 

ki muuttuvan kuorman i osavarmuuskerroin 

p jännevoiman osavarmuuskerroin 

Q,i muuttuvan kuorman i osavarmuuskerroin 

s,fat betoniteräksen osavarmuuskerroin väsytyksessä 

ekv ekvivalentti jännitysvaihteluväli 

i materiaalin i jännitysvaihteluväli 

s,71 kuormakaavion 71 aiheuttama terästen jännitysvaihteluväli 

T-
 lämpötilaero alareunassa 

T+
 lämpötilaero yläreunassa 

TM,cool lämpötilaero ylä- ja alapinnan välillä 

TM,heat lämpötilaero ylä- ja alapinnan välillä 

TN,con negatiivinen keskilämpötilan muutos 



  

TN,exp positiivinen keskilämpötilan muutos 

 

cd,max,i jakson jännityksen yläraja 

cd,min,i jaksossa vaikuttavan jännityksen alaraja 

c kutistuma 

ca sisäinen kutistuma 

cd kuivumiskutistuma 

cd,0 kuivumiskutistuman perusarvo 

cm betonin keskimääräinen venymä halkemien välillä 

cs loppukutistuma 

cs0 loppukutistuman perusarvo 

sm vetoraudoituksen keskimääräinen venymä 

i väsymislujuuden kertoimia 

 epäedullisten pysyvien kuormien pienennyskerroin 

 jänne- ja betoniterästen tartuntalujuuksien suhde 

 väsymiskestävyyden pienennyskerroin 

1 muunnettujen tartuntalujuuksien suhde 

 ilman tiheys 

 leikkauskestävyyden laskennassa käytettävä raudoitussuhde 

l leikkauskestävyyden laskennassa käytettävä raudoitussuhde 

p,eff raudoitussuhde 

r raudoitussuhde 

  jännitys 

c  betonijännitys 

cp  normaalivoimasta aiheutuva betonijännitys  

p  passiivinen maanpaine 

s  teräsjännitys 

sr  teräksen jännitys halkeaman avautumishetkellä haljenneessa tilassa 

 dynaaminen suurennuskerroin 

virumaluku 

, maan kitkakulma 
’, ’’ dynaamisen suurennuskertoimen laskentakertoimia 

0 virumaluvun perusarvo 



  

2 3 dynaaminen suurennuskerroin 

2 pystysuora lisäkuorma 

fat väsyttävän kuorman sysäyskerroin 

RH virumaluvun laskennassa käytettävä kerroin 

M lämpötilakuormien yhdistelykerroin 

N lämpötilakuormien yhdistelykerroin 

betoniteräksen tai jänteen halkaisija 

 puristusdiagonaalin kulma 

 

Lyhenteet: 

 

B4 RakMk osa B4, Betonirakenteet [] 

Blk II teräsbetoninen laattakehäsilta (tyyppipiirustusten mukainen ns. vinojalkainen 

 laattakehäsilta) 

Ek 1  Tiehallinnon kuormat – ohjeen raskaan erikoiskuorman 1 kaavio  

Ek 2  Tiehallinnon kuormat – ohjeen raskaan erikoiskuorman 2 kaavio 

EN eurokoodi-standardi 

FEM finite-element method = elementtimenetelmä 

FLM3  standardin EN1991-2 väsytyskuormakaavio 3 

gri tie- ja raideliikennekuormaryhmä (i tässä indeksi 1,2,3…) 

HL hyödyllinen leveys 

Lk I  Tiehallinnon kuormat – ohjeen kuormakaavio 1 

Lk II  Tiehallinnon kuormat – ohjeen kuormakaavio 2 

LM1 standardin EN1991-2 liikennekuormakaavio 1 

LM2  standardin EN1991-2 liikennekuormakaavio 2 

LM3  standardin EN1991-2 liikennekuormakaavio 3 

LM71-35 RSO 2 mukainen pystysuoran junakuorman kuormakaavio 

NA National Annex 

NDP Nationally Determined Parameters 

RakMK Suomen rakennusmääräyskokoelma 

RHK Ratahallintokeskus 

RSO Rautatiesiltojen suunnitteluohjeet[] 

SW/0 rautatiesiltoja koskeva kuormakaavio 

SW/2 rautatiesiltoja koskeva kuormakaavio 



  

TIEH Tiehallinto 

TS kuormakaavion LM 1 telikuorma 

UDL kuormakaavion LM 1 tasan jakaantunut kuorma 

Va sillan vapaa-aukko 
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1. JOHDANTO 

Uusien suunnitteluohjeiden vaikutusta eri siltatyyppien suunnitteluun on aiheellista tutkia 

muiden muassa tietyn varmuustason säilyttämisen, kustannusten sekä laadittavien kansallisten 

liitteiden kannalta. Tämäkin diplomityö lukeutuu useiden Tiehallinnossa ohjattujen 

eurokoodiin liittyvien opinnäytetöiden joukkoon. 

Tyyppipiirustuksia ruvettiin käyttämään teräsbetonisilloissa 1950- ja 60-luvuilla, jotta saatiin 

purettua työruuhkaa nopeasti suunniteltavilla silloilla. Tiehallinnon tyyppipiirustussarja 

Teräsbetoninen laattakehäsilta on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1987 ja korjattu 

vuonna 1991. Tyyppipiirustussarjan uudistaminen on käynnissä ja uuden version on 

tarkoituksenmukaista olla yhdenmukainen sillansuunnittelussa käyttöön otettavien 

yhteiseurooppalaisten suunnitteluohjeiden kanssa. [14], [21], [25] 

1.1. LÄHTÖKOHDAT 

Kantavien rakenteiden suunnittelussa otetaan Suomessa käyttöön 1.4.2010 eurooppalaiset 

standardit, joita kutsutaan eurokoodiksi. Samalla vanhoista suunnitteluohjeista on tarkoitus 

luopua. 

Euroopan standardisointijärjestö CEN vastaa standardeista, joita täydennetään kunkin 

eurokoodia noudattavan maan kansallisilla liitteillä, joissa voidaan tehdä kansallisia 

poikkeamia, NDP eli Nationally Determined Parameters, standardissa auki jätettyihin 

parametreihin.  

Siltojen osalta vastuu eurokoodin käyttöönotosta on liikenne- ja viestintäministeriöllä ja 

käyttöönottoa koordinoi Tiehallinto. [1], [21] 

1.2. TAVOITTEET JA RAJAUKSET 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää eurokoodin käyttöönoton vaikutusta yksiaukkoisten 

teräsbetonisten laattakehäsiltojen mitoitukseen ja Tiehallinnon tyyppipiirustussarjan 

päivitykseen. Erityistarkastelussa on tiesillan väsyminen, jota ei aiemmin ole juuri huomioitu 

tämänkaltaisten siltojen mitoituksessa.  
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Vertailulaskelmia tehdään Tiehallinnon tyyppipiirustussarjan Teräsbetoninen laattakehäsilta 

(Blk II) mukaisille vinojalkaisille laattakehäsilloille 9,0 m hyödyllisellä leveydellä. 

Vertailulaskelmissa noudatetaan nykyisen tyyppipiirustussarjan mukaisia mittoja sekä 

materiaaliarvoja, poisluettuna laatan ja jalan paksuudet, joita on suurennettu 20 mm. 

Peruslaattojen mitoitukseen ei tässä työssä ole tarkoitus paneutua. Laskelmista saadaan 

taivutusmomentit, normaalivoimat ja leikkausvoimat, joiden perusteella mitoitetaan 

betoniteräkset, sekä tarkistetaan paksuuden riittävyys leikkausraudoittamattomana rakenteena. 

Taulukosta 1 nähdään tarkasteltavien siltojen vapaa-aukot ja jalan korkeudet. 

Työssä esitetään myös rautatiesiltaan kohdistuvat kuormitukset ja kuormitusyhdistelmät sekä 

tutkitaan yhden rautateiden tyyppikehäsillan kanteen syntyvät rasitukset.  

Taulukko 1. Tarkasteltujen Blk II -siltojen vapaa-aukot (Va)/m ja jalan korkeudet (H)/m. 

H             Va 4 5 6

3,5 x x
4

4,5 x x x
5

5,5 x x

 

2. OHJEIDEN VERTAILU 

2.1. YLEISTÄ 

2.2. TIELIIKENTEEN KUORMAT 

2.2.1. LM1 - EN 

Eurokoodin kuormakaavio LM1 koostuu telikuormista ja tasan jakaantuneista kuormista. 

Kuormakaavion on tarkoitus kattaa suurin osa kuorma- ja henkilöautoliikenteen vaikutuksista. 

Sillan hyödyllisen leveyden ollessa yli 6 metriä sijoitetaan kuormat 3 metriä leveille 

kaistoille. Kuormakaistojen ulkopuoliselle alueelle sijoitetaan vain tasan jakautunut kuorma. 
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Yhdelle kaistalle voidaan sijoittaa ainoastaan yksi telikuorma. Telikuormien sijoitus ja 

pyöräkuormien kosketuspinta-alat esitetään kuvassa 1 ja kuormien ominaisarvojen 

intensiteetit taulukossa 2. [18] 

 

 

Kuva 1. Kuormakaavion LM1 kuormittaminen standardin SFS-EN 1991-2 kuvien 4.2 a ja 4.2 b 

mukaisesti. 

Kuvassa 1 esitetyt sovituskertoimet Qi ja qi ovat kansallisesti valittavia parametreja, joiden 

arvoksi aikaisemmissa tutkimuksissa on päätetty ottaa Qi = qi =  1,0.  Vielä  

vahvistamattomassa eurokoodin SFS-EN 1991-2 kansallisessa liitteessä on määritetty 

yksityisteiden silloille pienennetyt kertoimet ( Qi = qi = 0,7).  
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Taulukko 2. Kuormakaavion LM1 ominaisarvot standardin SFS-EN 1991-2 taulukon 4.2 mukaisesti. 

Telikuorma 

 

Tasan jakautunut 

kuorma 

Sijainti 

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

Kuormakaista nro 1 300 9 

Kuormakaista nro 2 200 2,5 

Kuormakaista nro 3 100 2,5 

Muut kuormakaistat 0 2,5 

Kuormakaistojen 

ulkopuolinen alue (qrk) 

0 2,5 

 

2.2.2. LM3 – EN 

Kuormakaavio LM3 ottaa huomioon yliraskaiden erikoiskuormien vaikutukset. Sitä käytetään 

pääteillä sijaitsevien siltojen pääkannattimien mitoitukseen murtorajatilassa. Kuormakaavion 

valinta on jätetty kansallisesti päätettäväksi. Eurokoodin SFS-EN 1991-2 liitteessä A on 

esitelty useita erilaisia suositusajoneuvoja erikoiskuormaksi. Suomen kansallisessa liitteessä 

on esitetty kaavio erikoiskuormalle, joka vastaa mahdollisimman hyvin todellisia 

erikoiskuljetuksia ja mitoittaa eräitä aikaisemmilla menetelmillä alimitoitetuksi tulleita 

siltatyyppejä. Kyseinen kuormakaavio määritellään kuvassa 2. Tasaisen kuorman reunan 

etäisyydeksi reunakivestä oletetaan [7] 

m)(
20

4,0 HL      (1) 

Täydentäviä kuormaehtoja tullaan määrittelemään myöhemmin julkaistavassa Tiehallinnon 

eurokoodin sovellusohjeessa.  
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Kuva 2. Kuormakaavio LM3. [7] 

 

2.2.3. FLM3 – EN 

Eurokoodissa on määritelty 5 väsytyskuormakaaviota, joista tämän työn puitteissa käsitellään 

kuormakaaviota FLM3. FLM3 on kansallisen liikennekuormia koskevan kansallisen liitteen 

suosittelema ensisijainen väsytyskuormakaavio ja se mitoittaa valtaosan tapauksista. 

Kuormakaavio koostuu 4 akselista, joissa jokaisen akselin kuorma on 120 kN. Akselikuorma 

jakaantuu tasan kahdeksi pyöräkuormaksi. Väsytyskuormakaavion 3 mitat esitetään kuvassa 

3. [18] 

 

 

Kuva 3. Väsytyskuormakaavion FLM3 kuormittaminen standardin SFS-EN 1991-2 kuvan 4.8 mukaisesti. 
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2.2.4. Lk I - TIEH 

Kuormakaaviossa 1 sillan hyödyllinen leveys jaetaan 3 metrin kaistoihin. Kaistat sijoitetaan 

sillalle sille alueelle, jolle ajoneuvoilla on pääsy. Kuormakaavio koostuu kolmesta 

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

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

nauhakuormalla kaikki kuormakaistat, jos se tuottaa määräävän vaikutuksen. Kuormat 

esitetään kuvassa 4. [27] 

 

 

Kuva 4. Kuormakaavion Lk I kuormittaminen Tiehallinnon kuormat -ohjeen kuvan 1 mukaisesti. 

 

2.2.5. Ek 1 - TIEH 

Raskaalla erikoiskuormakaaviolla Ek 1 otetaan huomioon erityisen raskaiden ajoneuvojen 

aiheuttamat kuormat. Kuormakaaviolla Ek 1 mitoitetaan rakenne ainoastaan murtorajatilassa. 

Raskas erikoiskuorma kuormaluokassa I esitetään kuvassa 5. Raskaan erikoiskuorman 

kuormittaessa rakennetta välittömästi tai enintään 0,5 m paksun täytekerroksen välityksellä 

otetaan sysäyksien ja tärinän vaikutus huomioon sysäyslisällä, jonka suuruus on 40 %. [27] 
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Kuva 5. Kuormakaavio Ek 1 ilman sysäyslisiä Tiehallinnon kuormat -ohjeen kuvan 4 mukaisesti. 

 

2.2.6. JARRUKUORMA JA POIKITTAISET KUORMAT 

Eurokoodi 

SFS-EN 1991-2 mukainen jarrukuorman ominaisarvo lasketaan kaistalla nro 1 vaikuttavan 

kuormakaavion 1 pystykuormien osuutena kaavalla 

LwqQQ lkqkQlk 1111 10,0)2(6,0    (2) 

180 Q1 (kN)  Qlk  900 (kN) 

jossa 

L on kannen tai sen tarkasteltavan osan pituus 

wl on kaistan leveys. 

Kuorma otetaan huomioon molempiin suuntiin minkä tahansa kuormakaistan keskilinjaa 

pitkin sijoitettuna. Poikittaisen jarruvoiman oletetaan vaikuttavan samanaikaisesti kuorman 

Qlk kanssa ja sen suuruus on 25 % jarrukuormasta. 
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Keskipakokuorman ominaisarvot saadaan taulukosta 3. Taulukossa r on keskilinjan vaakasäde 

(m) ja Qv on kuormakaavion LM1 telien pystysuuntaisten pistekuormien suurin 

kokonaispaino.[18] 

Taulukko 3. Keskipakokuormien ominaisarvot. 

Q tk = 0,2Q v (kN) jos r  < 200 m

Q tk = 40Q v/r  (kN) jos 200  r  1500 m

Q tk = 0 jos r  > 1500 m
 

 

Jarrukuormat mallille ovat 

378,47kN6,84mm3kN/m910,0kN30026,0 2
lkQ  kun VA on 6,0 m. 

375,79kN5,84mm3kN/m910,0kN30026,0 2
lkQ  kun VA on 5,0 m. 

372,80kN4,74mm3kN/m910,0kN30026,0 2
lkQ  kun VA on 4,0 m. 

Tiehallinnon ohjeet 

Tiehallinnon Siltojen kuormat -ohjeen mukainen jarrukuorma kuormaluokassa I on 10 m ja 

sitä pienemmillä siltapituuksilla 200 kN jakautuneena koko ajoradan leveydelle. 

Sivusysäyksen ym. aiheuttaman tien pituussuuntaan kohtisuora sivukuorman suuruus on 25 % 

jarrukuormasta. 

Keskipakokuorma voi vaikuttaa kuormakaavio1 kanssa ja sen suuruus on 

VV
R

Pc 2,040     (3) 

jossa R on vaakasuoran kaarteen säde ja V on kuormakaavion pystykuormien summa. Jos R 

on suurempi kuin 1500 m, ei keskipakokuormaa tarvitse huomioida.[27] 

Tässä työssä oletetaan keskipakokuorman vaikutus niin vähäiseksi, että sitä ei huomioida. 

Jarrukuorma rakennemallille 
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kN/m 222,22
m 9
kN 200

. 

2.2.7. RAKENNEOSIEN PAINO 

Eurokoodi 

Eurokoodin SFS-EN 1991-1-1 liitteessä A on taulukoituna rakennusmateriaalien nimellisiä 

tilavuuspainoja.[15] 

Normaalipainoinen betoni   24,0 kN/m3 

+ 1 kN/m3, kun raudoituksen ja esijännitysteräksen määrä on normaali 

Asfalttibetoni    24,0...25,0 kN/m3 

Sullottu kivimurske  20,5...21,5 kN/m3. 

Tiehallinnon ohjeet 

Tiehallinnon Siltojen kuormat -ohjeen mukaiset rakenneosien tilavuuspainot ovat: 

Betoni, raudoitettu  25 kN/m3 

Asfalttibetoni    24 kN/m3 

Murske- tai soratäyte  21 kN/m3 

Lisäksi päällysteen painoa laskettaessa varaudutaan lisäpäällystekerrokseen, jonka paino on 1 

kN/m2.[27] 

Sillalle otaksutaan 250 mm päällystekerrokset, joista pintakuorma 

223 kN/m0,7kN/m124kN/mm25,0 . 

Kaiteet viivakuormana 0,7 kN/m. 

2.2.8. MAANPAINE 

Eurokoodi 

Eurokoodin osassa 1997-1 on annettu ohjeet maan lepopainekertoimen laskentaan. 

Lepopainekerroin saadaan kaavasta  

OCRK )'sin1(0     (4) 
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jossa 

' on leikkauskestävyyskulma ("kitkakulma") tehokkaiden jännitysten perusteella 

OCR on ylikonsolidoitumissuhde 

Standardin mukaan maanpaineiden määrittämisessä tulee ottaa huomioon taustatäytön 

lisäämisestä muodostuva lisäpaine ja käytetty tiivistysmenetelmä, mutta tätä ei ole ohjeistettu 

tarkemmin. Myöskään kitkakulman soveltuville arvoille ei ole annettu lukuarvoja. 

SFS-EN 1991-2 kansallisessa liitteessä määritellään käytettäväksi liikennekuormalle 20 

kN/m2,  jos  sillalla  ei  ole  LM1:n  akselikuormia.  Jos  nämä  akselikuormat  ovat  sillalla,  

käytetään LM1:n tasaista kuormaa. LM1:n akseleita käytetään, jos ne antavat määräävämmän 

vaikutuksen. Tässä työssä käytetään tasaista kuormaa 20 kN/m2.[18], [21] 

Passiivinen maanpaine lasketaan kaavasta 

ppp KcqzKz 2)(
   (5) 

jossa 

Kp on vaakasuuntaisen passiivisen maanpaineen kerroin (kertoimet saadaan EN 

 1997-1 liitteen C taulukoista) 

 maan tilavuuspaino 

z on etäisyys alaspäin seinän yläreunasta mitattuna 

q on pystysuuntainen pintakuorma  

c on maan koheesio. 

SFS-EN 1997-1 liitteen C taulukossa C.2 on annettu arvoja passiivisen maanpaineen 

mobilisoivalle seinän liikkeelle. Eurokoodissa ei erikseen ole selvitetty mitä arvoa voidaan 

käyttää kun passiivista maanpainetta käytetään jarruvoimaa vastaan ottavana reaktiopaineena. 

Laskentamalliin määritellään Sillan geotekniset suunnitteluperusteet -ohjeen kohdan 4.7.2 

mukaisella menetelmällä alustaluku ja sen mukaiset vaakajouset, joita käytetään jarruvoiman 

ja positiivisen lämpötilanmuutoksen vaikutusten laskennassa. Jousivakiot lasketaan 

iteroimalla kaavaa [21], [25] 

H
Kzk

01,0
     (6) 
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jossa 

  on täytemaan tilavuuspaino 21 kN/m3 

z  on syvyys maanpinnasta 

v
H

KK
K pp

0025,001,0
5,0

3
   (7) 

Kp  on passiivisen maanpaineen kerroin 10 

H  on kehäsillan jalan korkeus 

v  on vaakasiirtymä kohdassa z. 

Tiehallinnon ohjeet 

Tiehallinnon ohjeiden mukaan siltojen maa- ja välituet mitoitetaan vähintään lepopaineen 

suuruiselle maanpaineelle ja tarkistetaan myös 0,7 kertaa lepopaineen suuruiselle 

maanpaineelle. Liikenteen aiheuttaman maanpaineen laskennassa käytetään kuormaluokassa I 

pintakuormaa 20 kN/m2. [27] 

Lepoainekerroin lasketaan kaavasta 

sin10K      (8) 

 on kitkakulman ominaisarvo. 

Sillan maatukeen penkereestä aiheutuvaa maanpainetta laskettaessa käytetään pengertäytteen 

tilavuuspainona 21 kN/m3, kitkakulmana 38° ja lepopainekertoimena 0,38. Lisäksi täytön 

tiivistämisestä oletetaan aiheutuvan lepopaineeseen lisäys, joka kehittyy arvoon 16 kN/m2 0,5 

m matkalla maanpinnasta. [25] 

Laattakehäsillan siirtyessä toispuoleisten kuormien vaikutuksesta maata vastaan, oletetaan 

jalan korkeudelle tasaisesti jakautunut reaktiopaine, jonka suuruus on suoraan verrannollinen 

jalan yläpään vaakaliikkeeseen. Jalan yläpään 5 mm:n liikettä vastaa reaktiopaine 20 kN/m2. 

Tällöin kehän jäykkyyden arviointiin käytetään kimmokerrointa Ec = 30 000 MN/m2.[23] 

2.2.9. BETONIN KUTISTUMINEN JA VIRUMINEN 

Eurokoodi 
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Eurokoodin mukaan betonin kokonaiskutistuminen koostuu sisäisestä ja 

kuivumiskutistumisesta. Sisäinen kutistuminen tapahtuu betonin kovettuessa ja on suoraan 

verrannollinen betonin lujuuteen. Kuivumiskutistuminen kehittyy hitaasti veden siirtyessä 

kovettuneen betonin läpi. [19] 

Kuivumiskutistuma ajanhetkellä t saadaan kaavasta 

0,),()( cdhsdscd kttt     (9) 

jossa kuivumiskutistuman perusarvo on 

RH
cmo

cm
dsdscd f

f 6
210, 10)exp()110220(85,0   (10) 

3

0

155,1
RH
RH

RH     (11) 

fcm on keskimääräinen puristuslujuus (MPa) 

fcmo = 10 MPa 

ds1 on sementin tyypistä riippuva kerroin 

 = 3, kun sementti on tyyppiä S 

 = 4, kun sementti on tyyppiä N 

 = 6, kun sementti on tyyppiä R 

ds2 on sementin tyypistä riippuva kerroin 

 = 0,13, kun sementti on tyyppiä S 

 = 0,12, kun sementti on tyyppiä N 

 = 0,11, kun sementti on tyyppiä R 

RH on ympäristön suhteellinen kosteus (%) 

RH0 = 100 % 

3
004,0

),(
htt

tt
tt

s

s
sds    (12) 

t on betonin ikä tarkasteluhetkellä (d). 

ts on betonin ikä kuivumiskutistumisen alkaessa. (Jälkihoidon päättymisaika) (d) 
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kh on kerroin, joka on riippuvainen muunnetusta paksuudesta h0 taulukon 6 

mukaisesti. 

u
A

h c
0

2
     (13) 

Ac  on betonin poikkileikkausala ja  

u  on kuivumiselle alttiin poikkileikkauksen osan piiri. 

 

Taulukko 4. Nimellisen kuivumiskutistuman arvoja cd,0 (‰) betonille, jonka sementti on CEM-tyyppiä N 

 f ck  / f ck,cube
(MPa) 20 40 60 80 90 100
20 / 25 0,62 0,58 0,49 0,3 0,17 0
40 / 50 0,48 0,46 0,38 0,24 0,13 0
60 / 75 0,38 0,36 0,3 0,19 0,1 0
80 / 95 0,3 0,28 0,24 0,15 0,08 0
90 / 105 0,27 0,25 0,21 0,13 0,07 0

Suhteellinen kosteus [%]

 

Taulukko 5. Kerroin kh. 

k h

100 1
200 0,85
300 0,75

  500 0,7

/ mm
h 0

 
 

Sisäinen kutistuma: 

)()()( caasca tt     (14) 

jossa 

610105,2)( ckca ft     (15) 

ja 

t
as et 2,01)(     (16) 
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Kokonaiskutistuma on 

cacdcs      (17) 

SFS-EN 1992-1-1 liitteessä B ja SFS-EN 1992-2 liitteessä B on ohjeistettu tarkempia 

menetelmiä kutistuman arviointiin. 

Eurokoodin mukainen viruma voidaan määrittää SFS-EN 1992-1-1 kohdan 3.1.4 kuvasta 3.1 

tai seuraavassa esitettävän SFS-EN 1992-1-1 liitteen B tarkennetulla virumaluvun 

laskennalla.[19] 

),()()(),( 00 tttftt cocmRH    (18) 

jossa 

3
0

RH
1,0

100/11
h

RH   kun fcm  35 MPa (19) 

213
0

RH 1,0
100/11

h
RH  kun fcm > 35 MPa (20) 

RH on ympäristön suhteellinen kosteus prosentteina 

cm
cm

8,16
f

f     (21) 

)1,0(
1

20,0
0

0 t
t     (22) 

h0 on poikkileikkauksen muunnettu paksuus (kaava 13) 

Ac  on poikkileikkauksen pinta-ala  

u  on haihtumiselle alttiin piirin pituus poikkileikkauksessa 

3,0

0H

0
0c )(

)(
),(

tt
tt

tt     (23)  

t on betonin ikä vuorokausina tarkasteluajankohtana  

t0 on betonin ikä vuorokausina kuormittumisen alkaessa   
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t-t0 on kuormituksen kesto vuorokausina 

H  =1,5 [1 + (0,012 RH)18] h0 + 250  1500 , kun fcm  35 

H  =1,5 [1 + (0,012 RH)18] h0 + 250 3  1500 3, kun fcm > 35 

7,0

cm
1

35
f

 
2,0

cm
2

35
f

 
5,0

cm
3

35
f

   (24) 

Laskentamallin kutistuma lasketaan 1 m laattakaistalle. Tällöin muunnettu paksuus h0 = 420 

mm ja kh = 0,71. 

000269,0
%100
%80155,110)

MPa10
MPa3812,0exp()4110220(85,0

3
6

0,cd

 
000191,0000269,071,0cd  

viruma 

232,1
38
35

38
35

4201,0
100
801

1
2,07,0

3RH  

725,2
38
8,16)( cmf  

488,0
)281,0(

1)( 2,00t  

640,1488,0725,2232,1  

Tiehallinnon ohjeet 

Ohjeiden B4 Betonirakenteet sekä Tiehallinnon Siltojen kuormat mukaan loppukutistuma 

silloille lasketaan kaavasta [27], [32] 

0csshcs k      (25) 

jossa 

cs0 on 0,4 ‰ ulkoilmassa sijaitseville rakenteille. 

ksh on rakenteen muunnetusta paksuudesta he riippuva kerroin (taulukko 6). 
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he on poikkileikkauksen pinta-ala / piirin puolikas 

 

Taulukko 6.  Kerroin ksh. 

k sh

    50 1,2
100 1
200 0,8
300 0,65

  500 0,5

h e
(mm)

 
 

B4:n ja Tiehallinnon ohjeiden mukainen betonin virumaluku on  

0cht kk      (26) 

jossa 

0 on virumaluvun perusarvo taulukon 2.5 mukaisesti. Silloille käytetään 70 % 

 suhteellisen kosteuden mukaista arvoa. 

kch on rakenteen muunnetusta paksuudesta riippuva kerroin taulukon 8 

 mukaisesti. 

kt on (2,5-1,5Kj/K) 1, missä Kj on betonin puristuslujuus kuormituksen 

 alkamisajankohtana. 

 

Taulukko 7. Virumaluvun perusarvo 0 

Suhteellinen

kosteus [%]
Vesi 100 1
Hyvin kostea ilma 90 1,5
Ulkoilma 70 2
Kuiva ilma 40 3

0
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Taulukko 8. Kerroin kch 

h e [mm] k ch

 50 1,2
100 1
200 0,85
300 0,75
 500 0,7  

 

Kutistuma, kun muunnettu paksuus he = 420 mm ja ksh = 0,56: 

000224,00004,056,0c  

viruma, kch = 0,71 

3,18,05,15,2
K

Kkt  

846,1271,03,1 . 

2.2.10. LÄMPÖTILAN MUUTOS 

Eurokoodi 

Eurokoodin mukaisen keskilämpötilan muutoksen laskennassa noudatetaan betonilaattojen 

osalta suositusarvoja. Sillan korkeimman ja matalimman keskilämpötilan arvot määritellään 

kuvan 6 perusteella käyttäen hyväksi Eurokoodin kansallisen liitteen SFS-EN 1991-1-5 

kansallisia isotermikarttoja. Betonisilloilla sillan korkein lämpötila on 2 oC lämpimämpi kuin 

vastaava ilman lämpötila. Vastaavasti sillan alin lämpötila on 8 oC korkeampi kuin vastaava 

ilman lämpötila. Minimi- ja maksimivarjolämpötilojen (Tmin/Tmax) mukaan luetaan vastaavat 

arvot  (Te,min/Te,max) siltarakenteelle kuvasta 6. Isotermikartoista saadaan Siltojen kuormat -

ohjeen mukaista aluejakoa vastaavat keskiarvot alueelle 2, jotka ovat Tmin = -44 oC ja Tmax = 

32 oC Teräsbetoninen laattakehäsilta on päällysrakennetyyppiä 3, joten nämä vastaavat arvoja 

Te,min = -36 oC ja Te,max = 34 oC. [6], [17], [29]  
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Kuva 6. Varjossa mitatun ilman minimi-/maksimilämpötilan (Tmin/Tmax) ja sillan suurimman 

keskilämpötilan laskun/nousun (Te,min/Te,max) välinen yhteys standardin SFS-EN 1991-1-5 kuvan 6.1 

mukaisesti. Päällysrakenteen tyypit on selvitetty taulukossa 9. 

Sillan suurinta kutistumista ja laajenemista vastaaville keskilämpötilan muutoksille käytetään 

merkintöjä 

TN,con = T0 - Te.min     (27) 

TN,exp = Te.max - T0    (28) 

Tiehallinnon ohjeet 

Betonilaattarakenteen ylin ja alin keskilämpötila alueella 2 ovat Tiehallinnon siltojen kuormat 

-ohjeen mukaisesti T+ = +25 oC sekä T- = -30 oC. [27] 
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2.2.11. LÄMPÖTILAERO 

Eurokoodi 

Eurokoodissa poikkileikkauksen ylä- ja alapinnan välinen lämpötilaero voidaan olettaa joko 

lineaarisesti tai epälineaarisesti jakautuneeksi. Suomessa käytetään lineaarista lämpötilaeroa 

(menettelytapaa 1) ellei hankekohtaisesti muuta määrätä. Taulukosta 9 saadaan 

lämpötilaerojen arvot. Yläpinnan ollessa alapintaa lämpimämpi käytetään lämpötilaeron 

arvona TM,heat = 15 oC ja alapinnan ollessa yläpintaa lämpimämpi käytetään arvoa TM,heat = 8 

oC (tyyppi 3). Nämä arvot koskevat 50 mm:n päällystepaksuutta. [6] 

Vertailulaskelmissa oletetaan lämpötilaeron kannalta kannen päällystepaksuudeksi 100 mm ja 

jaloille käytetään tukikerroksellisen sillan taulukkoarvoa. Lämpötilaeron arvot on kerrottava 

kertoimella ksur, joka saadaan taulukosta 10. Kertoimen arvo riippuu siitä, kumpi pinta on 

lämpimämpi. Kertoimeksi saadaan 0,6, kun yläpinta on alapintaa lämpimämpi ja 1,0, kun 

alapinta on yläpintaa lämpimämpi. Otetaan kansilaatan arvot vastaavasti 100 mm:n 

päällystekerrokselle jolloin kertoimiksi saadaan 0,7 ja 1,0. 

kansilaatta:  C 10,5  C 157,0,heatMT    

jalat:  C 9  C 156,0,heatMT    

kansilaatta:  C 8  C 80,1,coolMT    

jalat:  C8  C 80,1,coolMT   
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Taulukko 9. Lineaarisen lämpötilaeroin suositusarvot standardin SFS-EN 1991-1-5 taulukon 6.1 

mukaisesti. 

 

Taulukko 10. Kertoimen ksur suositusarvot standardin SFS-EN 1991-1-5 taulukon 6.2 mukaisesti. 

 

Keskilämpötilan suurin muutos ja lämpötilaero voivat vaikuttaa samanaikaisesti ja niiden 

yhdistelyyn käytetään määräävämpää kaavoista [6], [17] 

TM,heat (tai TM,cool) + N TN,exp (tai TN,con)  (29) 

tai 

M TM,heat (tai TM,cool) + TN,exp (tai TN,con)  (30) 

joissa 
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N = 0,35 

ja 

M = 0,75. 

Taulukko 11. Rakennemallissa käytettävät eurokoodin mukaiset lämpötilaerot. 

k sur
oC k sur

oC

Kehäjalat 0,6 9 1 8

Kansilaatta 0,7 10,5 1 8

Yläpinta lämpimämpi Alapinta lämpimämpi

 

 

Tiehallinnon ohjeet 

Tiehallinnon Siltojen kuormat -ohjeen mukainen lämpötilaero betonilaatoille on 10 oC kun 

yläpinta on alapintaa lämpimämpi ja 5 oC kun alapinta on yläpintaa lämpimämpi. 

Sillansuunnittelun täydentävien ohjeiden mukaan lämpötilaeroa ei huomioida lattakehäsillan 

jaloissa.[23], [27] 

2.2.12. TUULIKUORMA 

Eurokoodi 

Standardissa SFS-EN 1991-1-4 on eriteltynä sillan tuulikuormien voimakertoimien 

laskennalle yleinen ja yksinkertaistettu menetelmä. Tapauksiin, joissa dynaamisen vasteen 

määrittäminen ei osoittaudu tarpeelliseksi, saadaan x-akselin suuntainen, eli sillan 

poikittaissuuntainen tuulikuorma kaavasta:  

xrefbw ACvF ,
2

2
1     (31) 

jossa 

0,bseasondirb vccv  on tuulennopeuden perusarvo,  

vb,0  on tuulennopeuden modifioimaton perusarvo 23 m/s ja jos 

sillalla on liikennekuormaa 20 m/s, 
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cdir   on suuntakerroin, jonka suositusarvo on 1, 

cseason   on vuodenaikakerroin, jonka suositusarvo on 1, 
   on ilman tiheys, jonka suositusarvo on 1,25 kg/m3  

Aref,x  on tuulikuorman vaikutusala (kuva 7),  

xfe ccC ,   on siltojen tuulikuormakerroin, 

ce  on altistuskerroin 

cf,x  on voimakerroin, jonka suositusarvo on 1,3, 

silloille tuulikuormakerroin C voidaan määritellä myös taulukon 

12 avulla. 

Taulukko 12. Siltojen tuulikuormakertoimen C suositusarvot. [1991-1-4, taulukko 8.2] 

 
 

 

Kuva 7. Tuulikuorman vaikutusalaa Are,fx laskettaessa käytettävä korkeus. 
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Taulukko 13.Tuulikuorman vaikutusalaa Are,fx laskettaessa käytettävä korkeus. 

 
 

Mallissa käytettävät tuulikuorman arvot ovat maastoluokassa II, joka on Siltojen tuulikuormia 

koskevan Suomen kansallisen liitteen suositus: 

Tuulikuorma (ajoneuvo sillalla) 

b/dtot = 10m/(2 + 0,65)m = 3,77 

C = 3,80 

kN/m 50,2 m)/1000 2  m 65,0(80,3m/s) 20(kg/m 25,1
2
1 23

wF  

Tuulikuorma (tyhjä silta) 

b/dtot = 10m/(1,2 + 0,65)m = 5,41 

C = 2,36 

kN/m 44,1 m)/1000 1,2  m 65,0(36,2m/s) 23(kg/m 25,1
2
1 23

wF  

Kansallisessa liitteessä on annettu myös valmiita taulukoita tuulen paineelle eri 

maastoluokissa ja b/dtot:n sekä ze:n arvoilla. Taulukoita voidaan soveltaa lineaarisesti 

interpoloimalla. [5], [16] 

Tiehallinnon ohjeet 

Tuulikuorma alle 10 m korkeudella maan- tai vedenpinnasta oleville rakenteille on 1,6 kN/m2. 

Siltaan, jolla on ajoneuvoja, voidaan otaksua 50 % tuulenpaineesta. Ajoneuvot vastaavat 

suorakaiteen muotoista pintaa, jonka korkeus on 2 m ajoradan pinnasta. 

Tuulikuorma kun on sillalla ajoneuvo 

kN/m 2,12kN/m 1,6m) 2m 65,0(5,0 2  

ja tyhjälle sillalle 

kN/m 2,96kN/m 1,6m) 2,1m 65,0( 2 . 
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2.2.13. TUKIEN SIIRTYMINEN 

Eurokoodi 

Mitoituksessa käytettävän tukipainuman suuruus voidaan määritellä eurokoodin osan SFS-EN 

1997 kansallisessa liitteessä tai se on laskettava siltakohtaisesti erikseen. Vertailulaskelmissa 

käytetään tukien painumaerona 10 mm. [21] 

Tiehallinnon ohjeet 

Tiehallinnon Siltojen kuormat -ohjeen mukainen tukipainuman arvo on 10 mm kun tuki on 

perustettu maanvaraisesti. Kallionvaraisesti perustetut tuet oletetaan painumattomaksi. 

Tukipainuman laskennassa käytetään kimmokertoimena pitkäaikaista arvoa Ecc.[23], [27] 

2.2.14. SIIRTYMÄLAATAN KUORMAT 

Eurokoodi 

Siirtymälaatasta ei löydy mainintaa eurokoodista. Voitaneen otaksua nykykäytännön 

mukainen rakennemalli, eli tukireaktio lasketaan olettaen laatan pituudeksi 0,6L ja päihin 

vapaa tuenta. 

Tiehallinnon ohjeet 

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet mukaan siirtymälaatta otaksutaan yksinkertaiseksi 

palkiksi, jonka pituus on 60 % siirtymälaatan pituudesta. Loppuosa tukeutuu suoraan 

penkereeseen. Siirtymälaatalta tuleva kuorma huomioidaan vain jos se lisää mitoituskuormaa. 

[23] 

Rakennemallissa käytetään 5 m pitkää ja 0,3 m paksua siirtymälaattaa. Tukireaktio laatan 

painosta on 

kN/m25,11kN/m25m5m3,06,05,0 3   

päällysteen ja maakerrosten painosta 

kN/m25,26kN/m21m5,0kN/m124kN/mm25,0m56,05,0 323  

ja liikennekuormasta 
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kN/m30kN/m20m56,05,0 2
. 

2.3. RAIDELIIKENTEEN KUORMAT 

2.3.1. KUORMAKAAVIO 71 

Eurokoodi 

Kuormakaaviolla 71 kuvataan normaalin raideliikenteen pystykuormituksen staattisia 

vaikutuksia. Kuormakaavio koostuu neljästä akselikuormasta ja tasaisesti jakautuneesta 

kuormasta kuvan 8 mukaisesti. [18] 

 

 

Kuva 8. Kuormakaavio 71. Selite (1) = No limitations. 

 
Jatkuva kuorma voinee olla myös epäjatkuva. 

Ominaisarvokuormat kerrotaan kertoimella , jonka tulee olla jokin seuraavista arvoista: 

0,75 – 0,83 – 0,91 – 1,00 – 1,10 – 1,21 – 1,33 – 1,46 

Suomen kansallisessa liitteessä valitaan käytettäväksi kertoimen arvo 1,46. Hankekohtaisesti 

voidaan valita poikkeava arvo asianomaisen viranomaisen toimesta.[4] 

RHK:n ohjeet 

RSO 2 mukainen Kuormakaavio LM71-35 vastaa kertoimella 1,46 kerrottua kuormakaaviota 

71. Akselikuormien lukumäärä voi vaihdella 0...4 ja tasainen kuorma voi olla epäjatkuva. [9] 

2.3.2. KUORMAKAAVIO SW/0 JA SW/2 

Eurokoodi 
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SFS-EN 1991-2 kuormakaavio SW/0 kuvaa normaalin raideliikenteen pystykuormituksen 

staattisia vaikutuksia jatkuvilla rakenteilla ja SW/2 raskaan raideliikenteen pystykuormituksen 

staattisia vaikutuksia ja se esitetään kuvassa 9. [18] 

 

Taulukko 14. Kuormakaavioiden SW/0 ja SW/2 pystykuormien ominaisarvot 

q vk a c
[kN/m] [m] [m]

SW/0 133 15 5,3
SW/2 150 25 7

Kuormakaavio

 
 

  

Kuva 9. Kuormakaaviot SW/0 ja SW/2. 

 

Käyttökohde voidaan valita hankekohtaisesti asianomaisen viranomaisen toimesta. 

RHK:n ohjeet 

Kyseiset kuormat eivät ole tällä hetkellä käytössä.  

2.3.3. KUORMAKAAVIO "KUORMITTAMATON JUNA" 

Eurokoodi 

SFS-EN 1991-2 kuormakaavio "kuormittamaton juna" koostuu tasaisesta kuormasta, jonka 

arvo on 10,0 kN/m. Kuormakaaviota käytetään liikennekuormien ja tuulikuormien 

samanaikaisien vaikutusten tarkasteluun. [18] 

RHK:n ohjeet 

Kyseinen kuorma ei ole tällä hetkellä käytössä.  
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2.3.4. PYSTYKUORMIEN EPÄKESKISYYS 

Eurokoodi 

Pystykuormien epäkeskisyys tulee eurokoodin mukaan ottaa huomioon kuormakaavioissa 71 

ja SW/0 antamalla kaikkien akselin pyöräkuormien suhteelle enintään arvo 1,25:1,00 millä 

tahansa yhdellä raiteella kuvan 10 mukaisesti. Raiteiden sijainti, toleranssit sekä 

vähimmäisraidevälit otetaan huomioon ja voidaan määritellä myös hankekohtaisesti. Näiltä 

osin voinee noudattaa nykyohjeen mukaista käytäntöä eli raiteen sijainnin toleranssiksi 

oletetaan ± 120 mm. Epäkeskeisyys e on 84,7 mm raideleveydellä 1524 mm. [18] 

 

  
 

Selite 
(1) Tasaisesti jakautunut kuorma ja pistekuormat kullakin kiskolla tarkastelun edellyttämällä tavalla 

(2) LM 71 (ja tarvittaessa SW/0) 

(3) Pyöräkuormien välinen poikittainen etäisyys 

Kuva 10. Pystykuormien epäkeskisyys. 
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Kuva 11. Kallistamattoman raiteen kuormien poikittainen jakautuminen ratapölkkyjen ja tukikerroksen 

välityksellä. 

RHK:n ohjeet 

RSO2 -ohjeen mukaisesti epäkeskisyys otetaan lisäksi huomioon tasaisen kuorman 

epäkeskisyytenä ± 200 mm raiteen keskiviivan suhteen. [9] 

2.3.5. VÄSYTTÄVÄT LIIKENNEKUORMAT 

Eurokoodi 

Väsyttävänä liikennekuormana käytetään kuormakaaviota 71 kerrottuna dynaamisella 

suurennuskertoimella. Kun rakennetta tarkastellaan 100 vuoden käyttöiälle, voidaan 

dynaamisena suurennuskertoimena käyttää arvoa [18] 

1 + ½( ' + ½ '')    (32) 

41
'

KK
K     (33) 

jossa 
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160
vK   kun L  20 m   (34) 

408,016,47 L
vK  kun L  20 m   (35) 

ja 

100

2

56,0"
L

e      36) 

jossa 

v on suurin sallittu kalustonopeus (m/s) 

L on kohdan 6.4.5.3 mukainen määräävä pituus L  (m). 

Yhtälöt ovat riittävän täsmällisiä väsymisvaurion laskemiseen ja ovat voimassa suurimman 

sallitun kalustonopeuden ollessa enintään 200km/h. Väsyttävä kuormitus vaikuttaa enintään 

kahdella raiteella. 

160
vK      (37) 

RHK:n ohjeet 

RSO 3 -ohjeen mukaan väsyttävänä kuormituksena käytetään kuormakaaviota LM71-35 

kerrottuna pystysuoran lisäkuorman kertoimella sekä pysyviä kuormia.[9] 

2.3.6. DYNAAMINEN ANALYYSI 

Eurokoodi 

SFS-EN 1991-2 mukaisesti rautatiesilloille tulee selvittää edellytetäänkö staattista vai 

dynaamista analyysiä. Vaatimukset on esitetty kuvassa 12. [18] 
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Kuva 12. Dynaamisen analyysin tarpeen selvittämisen vuokaavio. (SFS-EN 1991-2 kuva 6.9) 
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Kaaviossa 

V on suurin sillan kohdalla sallittu nopeus (km/h) 

L on jännemitta (m) 

n0 on pysyvien kuormien kuormittaman sillan alin ominaistaajuus taivutuksessa 

(Hz) 

nT on pysyvien kuormien kuormittaman sillan alin ominaistaajuus väännössä (Hz) 

v on suurin nimellisnopeus (m/s) 

(v/n0)lim esitetään SFS-EN 1991-2 liitteessä F. 

 

 

Kuva 13. Sillan ominaistaajuuden n0 rajat [Hz] jännemitan L funktiona. (SFS-EN 1991-2 kuva 6.10) 

 

Laattakehäsilta tarkastellaan jatkuvana 3-aukkoisena siltana, jolloin silloilla, joilla ratanopeus 

on yli 200 km/h, vaaditaan dynaaminen analyysi ja muuten käytetään dynaamista 

suurennuskerrointa 

Dynaaminen analyysi suoritetaan käyttäen ns. "todellisten junien" aiheuttamien kuormien 

ominaisarvoja, jotka voidaan määritellä hankekohtaisesti. Jos dynaaminen analyysi koskee 

vain rakennetta, kuormitetaan yksi raide taulukon 15 mukaan. 
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Taulukko 15. Sillalla olevien raiteiden määrästä riippuvien lisäkuormitustapausten yhteenveto. 

Dynaamisessa analyysissä tarkastellaan useita nopeuksia arvosta 40 m/s 1,2-kertaiseen 

rataosuuden sallittuun huippunopeuteen asti. Väliä tihennetään resonanssinopeuksien välillä. 

RHK:n ohjeet 

Kyseinen menetelmä ei ole tällä hetkellä käytössä. Dynaamiset vaikutukset huomioidaan 

junakuorman pystysuoralla lisäkuormalla 2.[9] 

2.3.7. DYNAAMINEN SUURENNUSKERROIN  

Eurokoodi 

Dynaamisen suurennuskertoimen  avulla otetaan rakenteessa huomioon jännitysten 

dynaaminen suurennusvaikutus ja värähtelyn vaikutukset rakenteessa, mutta ei 

resonanssivaikutuksia. Raiteen kunnossapidon laadun mukaan valitaan joko kerroin 2 tai 3. 

Suomessa käytetään kohdan (a) arvoa, ellei hankekohtaisesti sovita toisin.[7], [18] 

(a) Huolellisesti kunnossapidetylle raiteelle: 

82,0
2,0

44,1
L2     (38) 

kun 1,00  2  1,67 

(b) Tavanomaisesti kunnossapidetylle raiteelle: 
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73,0
2,0

16,2
L3     (39) 

kun 1,00  3  2,0 

jossa 

L  on taulukossa 16 määritelty "määräävä" (kertoimeen  liittyvä) pituus (m). 

Holvisilloille ja kaikentyyppisille betonisilloille voidaan kertoimien 2 ja 3 arvoa pienentää 

seuraavasti, kun sillalla olevan täytekerroksen paksuus on yli 1,00 m 

0,1
10

00,1
3,23,2

hred    (40) 

jossa 

h on täytekerroksen ja tukikerroksen yhteispaksuus kannen yläpinnasta 

ratapölkyn yläpintaan (holvisilloissa laen yläpinnasta) (m). 

 



 - 50 - 

 

Taulukko 16. Mitoittavan pituuden L  määrittäminen betonisille pääkannattimille. (Osa SFS-EN 1991-2 

taulukosta 6.2) 

Tapaus Rakenneosa Määräävä pituus L

5.1

5.2 Jatkuvat palkit ja laatat, joiden jänteiden 
lukumäärä on n

L  = k   L m,

L m = 1/n  (L 1 + L 2 + … + L n ) mutta vähintään suurin L i (i  = 1,..., n )

n  =     2           3          4           5
————————————––––––––
k  =     1,2       1,3       1,4          1,5

Portaalikehät ja rengaskehät tai kotelot:

5.4 Yksittäinen kaari, holvi tai kaaren 
jäykistyspalkki

Jänteen puolikas

5.5 Täytteinen holvikaarijono

5.6 Riipputangot (jäykistyspalkkien 
yhteydessä)

Pääkannattimet

4 kertaa pituussuuntainen riipputankoväli

2 kertaa vapaa aukko

Tarkastellaan kolmiaukkoisena jatkuvana 
palkkina (käytetään edellistä kohtaa 5.2 ja 
kehän tai kotelon pysty- ja vaakasuuntaisten 
rakenneosien pituuksia)

Tarkastellaan moniaukkoisena jatkuvana 
palkkina (käytetään edellistä kohtaa 5.2 ja 
reunajänteen pysty- ja vaakasuuntaisten 
rakenneosien pituuksia)

Vapaasti tuetut palkit ja laatat (mukaan 
luettuna teräspalkkibetonirakenteet)

Pääkannattimen suuntainen jänne

– yksiaukkoiset

5.3

– moniaukkoiset

 

RHK:n ohjeet 
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Nykyohjeessa samasta kertoimesta käytetään nimitystä Junakuorman pystysuora lisäkuorma. 

Tutkittavan kaltaisissa laattakehissä käytetään aina arvoa 2. 

2.3.8. JARRUKUORMA JA POIKITTAISET KUORMAT 

Eurokoodi 

Eurokoodin mukaiset pituussuuntaiset veto- ja jarrukuormat vaikuttavat kiskojen yläpinnassa 

tasaisesti jakautuneena vaikutuspituudelle La,b. Liikenteen suunta tai suunnat tulee ottaa 

huomioon. 

Veto- ja jarrukuormien ominaisarvoina tulee käyttää seuraavia arvoja: 

Vetokuorma:  Qlak = 33 (kN/m) La,b (m)  1000 (kN)  (41) 

  kuormakaavioiden 71, SW/0, SW/2 ja HSLM yhteydessä 

Jarrukuorma:  Qlbk = 20 (kN/m) La,b (m)  6000 (kN)  (42) 

  kuormakaavioiden 71, SW/0 ja HSLM yhteydessä 

 Qlbk = 35 (kN/m) La,b (m)    (43) 

  kuormakaavion SW/2 yhteydessä. 

Jarrukuorman maksimiarvo on Suomessa 6000 kN sekä kaksi- tai useampiraiteisilla silloilla, 

joilla on sama sallittu liikennesuunta, toisen raiteen maksimiarvo on 1000 kN. 

 Sivusysäyskuorma on pistekuorma, joka vaikuttaa samanaikaisesti pystysuoran 

liikennekuorman kanssa raiteen yläpinnassa kohtisuoraan raiteen keskiviivaa vastaan. 

Sivusysäyskuorman ominaisarvona käytetään arvoa Qsk = 100 kN ja se kerrotaan kertoimella 

, kun   1. 

Keskipakokuorma vaikuttaa korkeudella ht = 2,0 m [7]kulkupinnan yläpuolella ja ominaisarvo 

määritetään seuraavista yhtälöistä [18] 

)(
127

)( vk

2

vktk Qf
r

VQf
rg

vQ
2

   (44) 
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2

vk

2

k qf
r

Vqf
rg

vqt    (45) 

jossa 

Qtk, qtk ovat keskipakokuormien ominaisarvot (kN, kN/m) 

Qvk, qvk ovat kohdassa pystykuormien ominaisarvot (lukuun ottamatta dynaamisia 

 lisävaikutuksia) kuormakaavioille 71, SW/0, SW/2 ja "kuormittamattomalle 

 junalle".  Kuormakaaviolle HSLM keskipakokuorman ominaisarvo 

 määritetään  käyttämällä  kuormakaaviota 71. 

f on pienennyskerroin (määritetään SFS-EN 1991-2 kaavasta 6.19 tai taulukossa 

6.7) 

v on suurin sillan kohdalla sallittu nopeus (m/s) 

V on suurin sillan kohdalla sallittu nopeus (km/h) 

g on maan vetovoiman kiihtyvyys (9,81 m/s²) 

r on kaarevuussäde (m) 

Keskipakokuormaa ei kerrota dynaamisella suurennuskertoimella. 

RHK:n ohjeet 

Junakuorman pituussuuntainen lisäkuorma lasketaan RSO 2 mukaan prosenttiosuutena 

pystysuorasta junakuormasta. Pituussuuntainen lisäkuorma määritetään taulukoiden 17 ja 18 

perusteella. [9] 

Taulukko 17. Junakuorman pituussuuntainen lisäkuorma prosentteina sillan pystysuorasta 

junakuormasta. L on sillan pituus (m). 

I Sillalla on pysyvästi jatkuvaksi hitsattu raide, joka 
ulottuu sillan päiden ohitse riittävän pitkän matkan 
(50m)

II a) Sillalla on pysyvästi jatkuvaksi hitsattu raide, 
joka ulottuu sillan päiden ohitse riittävän pitkän 
matkan (50m) ja sillan toisessa päässä on 
kiskonliikuntalaite 

b) Sillalla on normaalein kiskojatkoksin jatkettu 
kiskotus ns. lyhytkiskoraide

III
Sillalla on molemmissa päissä kiskonliikuntalaite 28 %

%15
14

118028
L

%15
14

59028
L

 
 



 - 53 - 

Taulukko 18. Pituussuuntainen lisäkuorma moniraiteisilla silloilla. Taulukon arvot ovat prosentteina 

yhden raiteen pituussuuntaisesta lisäkuormasta. 

Kiihdytys- ja jarrutusalueella 
Muualla kuin kiihdytys- ja 
jarrutusalueella

Ensimmäinen raide 100 100

Toinen raide 100 60

Kolmas ja sitä seuraavat raiteet 40 40  
 

Junakuorman sivusuuntaisen lisäkuorman suuruus on 146 kN ja sen oletetaan vaikuttavan 

siltaan missä kohtaa tahansa korkeusviivan tasolla. [9] 

Keskipakokuorma vaikuttaa 2 m kiskon selästä ja se saadaan kaavasta[9] 

R
vPF
81,9

2

    (46) 

jossa 

P on ilman sysäyslisää kuormakaaviosta LM71-35 laskettu pystykuorma (kN) 

R on kaarresäde (m) 

v on rataosan tavoitenopeus (m/s). 

2.3.9. RAITEEN JA SILTARAKENTEEN YHTEISVASTE 

Eurokoodi 

Jos sillan kohdalla on jatkuvat kiskot, siirtävät ne osan vaakakuormista sillan takana olevaan 

penkereeseen ja muodonmuutos sillan kannessa aiheuttaa kiskoihin ja kiinteisiin laakereihin 

pituussuuntaisia voimia. Raiteen ja siltarakenteen yhteistoiminnasta on esitetty esimerkki 

kuvassa 14. 
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Kuva 14. Esimerkki raiteen ja siltarakenteen yhdistelmän rakennemallista. 

Kuvassa 15 on esitetty raiteen ja sen tukikerroksen pituussuuntaisen kuorman ja siirtymäeron 

yhteys kimmoisena leikkausjäykkyytenä (kN/siirtymämillimetri/raidemetri) ja plastisena 

leikkausvastuksena k (kN/raidemetri). Kansallisessa liitteessä annetaan raiteen ja 

päällysrakenteen välisen pituussuuntaisen plastisen leikkausvastuksen arvoksi 

kuormittamattomalla radalla 20...40 kN/m ja kuormitetulla radalla 50...60 kN/m. [18] 

 

Kuva 15. Pituussuuntaisen leikkausvoiman riippuvuus kiskon ja kannen välisestä pituussuuntaisesta 

siirtymäerosta yhdelle raiteelle. 



 - 55 - 

 

Kiskoille aiheutuvat lisäjännitykset eivät saa ylittää seuraavia arvoja 

 puristus: 72 N/mm²    

 veto: 92 N/mm². 

Kansirakenteen pään siirtymien raja-arvot veto- ja jarrukuormista ovat  

 5 mm jatkuvakiskoraiteella, jossa ei ole kiskonliikuntalaitteita, tai 

 kiskonliikuntalaitteen ollessa vain kansirakenteen toisessa päässä 

 30 mm, kun kansirakenteen molemmissa päissä on kiskonliikuntalaite ja 

 tukikerros on jatkuva kannen päissä.   

 30 mm ylittävät siirtymät tulee sallia vain, kun käytetään tukikerroksen 

 katkaisulaitetta ja kiskonliikuntalaitetta. 

Kansirakenteen pystysiirtymien raja-arvot pystysuuntaisista liikennekuormista (max. 2 

raidetta kuormakaaviolla LM 71 tai SW/0) ovat   

 8 mm, kun raiteen ja siltarakenteen silta–raide-rakenteen yhteistoiminta otetaan 

 huomioon (ja kansirakennetta kohti on korkeintaan yksi kiskonliikuntalaite)

 10 mm, kun raiteen ja siltarakenteen yhteistoiminta jätetään huomiotta. 

Muuttuvista kuormista johtuvat pystysuuntaisen siirtymäeron raja-arvot ovat 

 3 mm, kun suurin sillan kohdalla sallittu nopeus on enintään 160 km/h 

 2 mm, kun suurin sillan kohdalla sallittu nopeus on yli 160 km/h. 

Tukikerroksellisella sillalla, jossa on jatkuvakiskoraide, voidaan penkereeseen kulkeutuvia 

veto- ja jarrukuormia pienentää 50 % tai enintään 600 kN. Jos sillan toisessa päässä on 

kiskonliikuntalaite, vastaavat arvot ovat 25 % ja 300 kN. [18] 

RHK:n ohjeet 

Rautatiesiltojen suunnitteluohjeissa ei vaadita vastaavaa tarkastelua. Pidemmillä silloilla 

yhteistoiminnan tutkiminen on vaadittu sillan suunnitteluperusteissa, jolloin on noudatettu 

eurokoodin menettelyä. 

2.3.10. RAKENNEOSIEN PAINO 

Eurokoodi 
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Kuten kohdassa 2.2.7. Voidaan kuitenkin olettaa erityisesti rautatierakenteiden, kuten kiskot 

ja sepeli, osalta noudatettavan nykyisiä ohjeita. 

RHK:n ohjeet 

RSO 2 -ohjeen mukaiset rakenneosien tilavuuspainot ovat: 

Betoni, raudoitettu   25 kN/m3 

Suojakiskot    1,5 kN/m 

Sepeli    18 kN/m3 

Pengertäyte    20 kN/m3 

Yhden raiteen päällysrakenne suoralla 

radalla (sepeli, pölkyt ja kiskot)  46 kN/m. 

 

Lisäksi tukikerroksen painoa laskettaessa varaudutaan lisätukikerrokseen, jonka paksuus on 

200 mm. [9] 

2.3.11. MAANPAINE 

Eurokoodi 

Pysyvien kuormien ja passiivipaineen osalta kuten kohdassa 2.2.8. 

Ohjeessa SFS-EN 1991-2 ei anneta sillan takana olevalle junakuormalle erikseen arvoa, mutta 

kuormana voinee käyttää tapauskohtaisen pystykuorman tasaista kuomaa. 

RHK:n ohjeet 

Pysyvien kuormien ja passiivipaineen osalta kuten kohdassa 2.2.8. 

Lisäksi RSO 4 -ohjeessa määritellään pengertäytteelle arvot: tilavuuspaino 20 kN/m3, 

kitkakulma 35° ja lepopainekerroin 0,42. Pengermateriaalin päällä oleva sepelikerros 

lasketaan pintakuormana, mutta sen osuudella ei oleteta kehittyvän maanpainetta. Samassa 

ohjeessa on määritelty liikennekuormaksi penkereellä sysäyslisineen 120 kN/m. 

RSO 4 -ohjeen mukaisesti voidaan sillan päädylle laskea alustalukuarvo 
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h
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s 002,0

    (47) 

kun 

)
2

45(tan2
pK     (48) 

  on pengertäytteen tilavuuspaino  

z on syvyys maanpinnasta 

h on puskulevyn korkeus 

2.3.12. BETONIN KUTISTUMINEN JA VIRUMINEN 

Eurokoodi 

Kuten kohdassa 2.2.9. 

RHK:n ohjeet 

Kuten kohdassa 2.2.9. 

2.3.13. LÄMPÖTILAKUORMAT 

Eurokoodi 

Kuten kohdissa 2.2.10 ja 2.2.11. Lisäksi kaarteessa olevalla sillalla, jossa on 

jatkuvakiskoraide ilman kiskonliikuntalaitetta, vaikuttaa kuorma, jonka suuruus on ± 1000 

kN/raide vaikuttavan raiteen suunnassa. [18] 

RHK:n ohjeet 

Kuten kohdissa 2.2.10 ja 2.2.11. 

RSO 2 mukaan tukikerroksellisen sillan lämpötilaero on yläreunassa T + = +5 ja alareunassa 

T - = -5.[9] 
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2.3.14. TUULIKUORMA 

Eurokoodi 

Kuten kohdassa 2.2.12. Eurokoodissa juna huomioidaan 4 m korkeana pintana kiskojen 

yläpinnasta. [18] 

RHK:n ohjeet 

Kuten kohdassa 2.2.12. Rautatiesiltojen suunnitteluohjeessa juna otaksutaan suorakaiteen 

muotoiseksi pinnaksi, jonka korkeus on 5 m kiskon selästä.[9] 

2.3.15. TUKIEN SIIRTYMINEN 

Eurokoodi 

Kuten kohdassa 2.2.13. 

RHK:n ohjeet 

Kuten kohdassa 2.2.13. 

2.3.16. SIIRTYMÄLAATAN KUORMAT 

Eurokoodi 

Siirtymälaatasta ei löydy mainintaa eurokoodista. Voitaneen otaksua nykykäytännön 

mukainen rakennemalli, eli tukireaktio lasketaan olettaen laatan pituudeksi 0,6L ja päihin 

vapaa tuenta. 

RHK:n ohjeet 

RSO 4 mukaan siirtymälaattaa ei huomioida maanpaineita ja alustalukuja laskettaessa. 

Siirtymälaatta oletetaan tuetuksi sillanpuoleisesta päästä sekä 0,6 kertaa laatan pituuden 

matkan päässä sillalla olevasta tukipisteestä. 
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2.4. TIELIIKENTEEN KUORMIEN YHDISTELY 

2.4.1. EUROKOODIN MUKAINEN 

Kuormayhdistelyä varten liikennekuormista valitaan rakenneosan mitoituksen kannalta 

määräävä liikennekuormaryhmä. Liikennekuormaryhmien vaihtoehdot on esitetty taulukossa 

19. Näistä tulevat tässä työssä kysymykseen ryhmät gr1a, gr2 ja gr5.[7] 

Taulukko 19. Liikennekuormaryhmien määrittäminen. (SFS-EN 1991-2 NA;taulukko 4.4a) 

Kevyen liiken-
teen väylä

LM2 LM3 LM4 Jarru- ja Keskipakokuorma Vain
Teli UDL Yksittäinen akseli Erikoiskuorma Ruuhkakuormitus kiihdytyskuormat ja sivukuorma Pystykuorma

[EN 1991-2_4.3.3] [EN 1991-2_4.3.4] [EN 1991-2_4.3.5] [EN 1991-2_4.4.1] [EN 1991-2_4.4.2] [EN 1991-2_5.3.2.1]
Yhdistelyarvo

1 1 3 kN/m2

Ominaisarvo
1

Ominaisarvo Ominaisarvo
0,75 0,4 1 1

Ominaisarvo
5 kN/m2

Ominaisarvo Ominaisarvo
1 5 kN/m2

Ominaisarvo
1

[EN 1991-2_4.3.2]

gr5

gr4

Vaakakuormat
AJORATA PIENTAREINEEN

gr3

Tavallinen arvo ( 1)gr2

Pystykuormat
LM1

Ominaisarvogr1a

gr1b

 
 

Murtorajatila 

Murtorajatilan kuormitusyhdistelmä määritellään kaavan

m

j
P

n

mj
jGjjGjd PGGEE

1 1
inf,sup,    (49) 

tai kaavan 

m

j

k

i
ikiiQkQP

n

mj
jGjjGjd QQPGGEE

1 2
,,0,1,1,

1
inf,sup,  (50) 

mukaisesti, kun 

0,85   on epäedullisten pysyvien kuormien pienennyskerroin

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

Gj,inf = on edullisten pysyvien kuormien osavarmuuskerroin
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p,unfav = 1,0  on rakenteeseen epäedullisesti vaikuttavan jännevoiman  

  osavarmuuskerroin  

p,fav = 0,9  on rakenteeseen edullisesti vaikuttavan jännevoiman  

  osavarmuuskerroin  

Q = 1,35  on kuorman osavarmuuskerroin epäedullisille tieliikenteen 

pysty- ja vaakasuuntaisille kuormille  

Q = 1,50   on osavarmuuskerroin muille liikenteestä aiheutuville sekä 

  muuttuville kuormille  

Yhdistelykertoimien -arvot on esitetty taulukossa 20. Taulukon  1 ja  2 -kertoimet 

liikennekuorman maanpaineelle ovat 0,4 kun sillalla on liikennekuormaa ja 0,75 kun sillalla ei 

ole liikennekuormaa. Työssä on käytetty kertoimen arvoa 0,4 molemmissa tapauksissa. 

Kaavoista käytetään sitä, joka antaa määräävän vaikutuksen. Kaavat (49) ja (50) vastaavat 

standardin SFS-EN 1990 A2 kaavoja 6.10a ja 6.10b. Suomen kansallisessa valinnassa 

määritellään, että kaava 6.10a sisältää vain pysyvät kuormat. [4], [7]  

Huom. Edullisten pysyvien kuormien kerroin on muuttunut arvosta 1,0 arvoon 0,9 tähän 

työhön liittyvien laskelmien suorittamisen jälkeen. 
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Taulukko 20. Tiesiltojen yhdistelykertoimien arvot. standardin SFS-EN 1990:2002/A1 Suomen kansallisen 

liitteen taulukon A2.1 mukaisesti.  

Telit (LM1)
UDL (LM1) - 0,3
Kevyen liikenteen kuorma (3kN/m)

gr1b gr1b Akselikuorma (LM2)

gr2 gr2 LM1 + Vaakakuormat

gr3 gr3 Kevyen liikenteen kuorma

gr4 gr4 Ruuhkakuorma

gr5 gr5 Erikoiskuorma (LM3)

Fwk

F*wk
Tk LÄMPÖTILAKUORMAT - 0,6
BF LAAKERIKITKA

IL JÄÄKUORMAT

S TUKIPAINUMAT / -SIIRTYMÄT

W
dW

TLEP LIIKENNEKUORMAN MAANPAINE 0,75 0,4 0,75 0,4
EP MAANPAINEEN MUUTTUVA OSA

SL1
SL2
Qc RAKENNUSAIKAISET KUORMAT

LK (ks. sovellusohje)

Kuorma

 - Kun siltakannella ei ole liikennekuormaa käytetään gr1a:n telikuorman psi-arvoa (0,75/0,75/0),

0,7

0,2

Q c

2

Pitkäaikaisarvo

(quasi-permanent)

-

0,6 0,4

-
0,5

                  –  Yhdessä liikennekuorman kanssa

IL (ks. sovellusohje) 0,7

-
0,8 0,2

S (ks. sovellusohje)
0,5

-
-
-
-
-
-
-
-

1 1

1

-
-

0,6
0,8

0

Yhdistelyarvo

(combination)

0,75
0,4
0,4
-

-
-

TUULIKUORMAT

LIIKENNEKUORMAT

aiheuttavan kuorman mukaan

pysyvä kuorma

 – F*w, Samanaikaisesti liikennekuorman kanssa
Tk (ks. sovellusohje) 

0,51

pysyvä kuorma

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

LUMIKUORMAT
Q Sn,k     –  Toteuttamisen aikana 0,8

W      –  MW-tasoon saakka

            –  HW- ja NW-tason välinen osa

gr1a

VEDENPINNAN ASEMA

  – Fwk,  Normaalisti vallitsevat mitoitustilanteet

  – Fwk, Rakentamisen aikaiset

gr1a

-

1

Tavallinen arvo

(frequent)

0,75

0,5
0,6

0,75

-
0,5
-

-

0,4

1) Liikennekuorman maanpaine:

 - Kun siltakannella on liikennekuormaa käytetään gr1a:n tasaisen kuorman psi-arvoa (0,4/0,4/0). 

-
-

0,75
0,4

0,2
-

-

 
 

Käyttörajatila 

Taulukossa 21 on esitetty eurokoodin mukaiset käyttörajatilan kuormitusyhdistelmät. 

Taulukko 21. Käyttörajatilan yhdistelmät standardin SFS-EN 1990/A1 liitteen A2 taulukon A2.6 

mukaisesti. 

Epäedulliset Edulliset Määräävä Muut
Ominaisyhdistelmä G kj,sup G kj,inf P Q k,1 0,iQ k,i

Tavallinen G kj,sup G kj,inf P 1,1Q k,1 2,iQ k,i

Pitkäaikaisyhdistelmä G kj,sup G kj,inf P 2,1Q k,1 2,iQ k,i

Pysyvät kuormat Muuttuvat kuormatYhdistelmä Esijännitys

  

Ominaisyhdistelmää käytetään, kun tutkitaan palautumattomia vaikutuksia rakenteelle. 

Betonirakenteilla yhdistelmää käytetään silloin, kun rajoitetaan poikkileikkauksen 

puristusjännityksiä. [3], [19] 
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Tavallista yhdistelmää käytetään, kun tutkitaan palautuvia vaikutuksia rakenteelle. 

Yhdistelmää tulisi käyttää, kun tutkitaan liikenteen aiheuttamaa taipumaa ja tartuntajänteillä 

tai injektoiduilla ankkurijänteillä varustetun poikkileikkauksen halkeilua. Tavallista 

yhdistelmää käytetään myös osana väsytysyhdistelmää. [3], [19] 

Pitkäaikaisyhdistelmää käytetään tutkittaessa pitkäaikaisia vaikutuksia rakenteelle. 

Yhdistelmää käytetään, kun tutkitaan pysyvän kuorman aiheuttamaa taipumaa (esikohotus) ja 

betoniteräksillä tai tartunnattomilla jänteillä varustetun poikkileikkauksen halkeilua. Sitä 

käytetään myös tarkasteltaessa poikkileikkauksen puristusjännitysten rajoittamista, 

jännevoimien häviöitä, viruman vaikutuksia sekä viruman epälineaarisuutta. [3], [19] 

Väsyminen 

Väsymistä aiheuttavien kuormien yhdistelyissä kuormitus tulee jakaa jaksottomiin ja 

väsymistä aiheuttaviin jaksollisiin kuormiin. Jaksottomien kuormien yhdistelmää kutsutaan 

perusyhdistelmäksi ja se on samanlainen kuin käyttörajatilan tavallinen yhdistelmä. 

Väsymisyhdistelmä saadaan kun perusyhdistelmään lisätään jaksollinen kuorma kaavan (51) 

mukaisesti. [19] 

m

j
fat

n

i
ikikjkd QQQPGEE

1 2
,,21,1,1,   (51) 

jossa 

Qfat on väsytyskuorma. Kun tarkastellaan teräksen väsymistä, kuormakaavion FLM3 

akselikuormat kerrotaan kertoimella 1,75 tarkastelun kohdistuessa jatkuvien siltojen välitukiin 

ja kertoimella 1,40 tarkastelun kohdistuessa muihin alueisiin. [19] 

2.4.2. TIEHALLINNON SILTOJEN KUORMAT – OHJEEN MUKAINEN 

Kuormat yhdistellään siten, että saadaan aikaan suurin mahdollinen vaikutus kullekin 

rakenneosalle. Toisensa poissulkevia kuormia ei yhdistellä. Myöskään eri pystysuorien 

liikennekuormien kaavioiden ei otaksuta vaikuttavan samanaikaisesti. [27] 

Murtorajatila 

Murtorajatilan kuormayhdistelynä käytetään joko kaavaa 
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m

i

n

i
kiqikqkqigid qqqgq

1 3
2211    (52) 

tai 

m

i
id gq

1
35,1     (53) 

joissa käytetään taulukon 22 mukaisia osavarmuuskertoimia. Saman rakenteen eri osille 

käytetään aina samaa pysyvän kuorman osavarmuuskerrointa. 

 

Taulukko 22. Kuormien osavarmuuskertoimet murtorajatilassa. 

 
 

Käyttörajatila 

Käyttörajatilan tarkastelut suoritetaan erikseen lyhytaikaiselle ja pitkäaikaiselle kuormitus-

yhdistelmälle. Lyhytaikainen kuormitusyhdistelmä on (54) kaavan mukainen 

m

i

n

i
kikkid qqqgq

1 3
21 5,0    (54) 
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Pitkäaikainen kuormitusyhdistelmä on kaavan (55) mukainen. Kuormien pitkäaikaisosuudet 

saadaan taulukosta 23. 

m

i

n

i
kiiid qgq

1 1
    (55) 

 

Taulukko 23. Kuormien pitkäaikaisosuudet. 

 
 

Väsymismurtorajatila 

Rakenteissa, joissa muuttuva kuormitus aiheuttaa oleellista väsymistä, tarkistetaan rakenteen 

kapasiteetti myös väsymismurtorajatilassa. Kuorman osavarmuuskertoimena käytetään 1,0. 

Kuormituksena on kuormakaavioiden 1 tai 2 aiheuttama jännitysvaihteluväli. [23], [32] 

2.5. RAIDELIIKENTEEN KUORMIEN YHDISTELY 

2.5.1. EUROKOODIN MUKAINEN 

Taulukossa 24 esitetään kuinka raideliikenteestä aiheutuvat kuormat yhdistellään mitoitusta 

varten. 
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Taulukko 24. Raideliikenteen kuormaryhmät. ([7], Taulukko 6.11)  

6.3.2/6.3.3 6.3.3 6.3.4 6.5.3 6.5.1 6.5.2 Huomautus

LM 71 (1) Keski-pako

3 SW/0 (1), (2) kuorma (1)

HSLM (6), (7)

1 gr 11 T1 1 1 (5) 0,5 (5) 0,5 (5) Suurin T1:n pysty- ja suurin 
pitkittäinen kuorma

1 gr 12 T1 1 0,5 (5) 1 (5) 1 (5) Suurin T1:n  pysty- ja suurin 
poikittainen kuorma

1 gr 13 T1 1 (4) 1 0,5 (5) 0,5 (5) Suurin pitkittäinen kuorma

1 gr 14 T1 1 (4) 0,5 (5) 1 1 Suurin poikittainen kuorma

1 gr 15 T1 1 1 (5) 1 (5) Poikittaisvakavuus ja 
"kuormittamaton juna"

1 gr 16 T1 1 1 (5) 0,5 (5) 0,5 (5) SW/2 ja suurin pitkittäinen kuorma

1 gr 17 T1 1 0,5 (5) 1 (5) 1 (5) SW/2 ja suurin poikittainen kuorma

T1 1 1 (5) 0,5 (5) 0,5 (5)

T2 1 1 (5) 0,5 (5) 0,5 (5)

T1 1 0,5 (5) 1 (5) 1 (5)

T2 1 0,5 (5) 1 (5) 1 (5)

T1 1 (4) 1 0,5 (5) 0,5 (5)

T2 1 (4) 1 0,5 (5) 0,5 (5)

T1 1 (4) 0,5 (5) 1 1

T2 1 (4) 0,5 (5) 1 1

T1 1 (5) 0,5 (5) 0,5 (5)

T2 1 1 (5) 0,5 (5) 0,5 (5)

T1 0,5 (5) 1 (5) 1 (5)

T2 1 0,5 (5) 1 (5) 1 (5)

(1) Kaikki asianomaiset kertoimet ( , , f , ...) tulee ottaa huomioon.
(2) SW/0 tulee ottaa huomioon vain jatkuvissa palkkirakenteissa.
(3) SW/2 on tarpeen ottaa huomioon vain silloin, kun niin erikseen rataosalla edellytetään.
(4) Kerroin voidaan pienentää arvoon 0,5, jos vaikutus on edullinen, se ei voi olla nolla.
(5) Edullisissa tapauksissa näille ei-määrääville kuormille tulee antaa arvo 0.
(6) HSLM ja "todelliset junat" tarvittaessa kohtien 6.4.4 ja 6.4.6.1.1 mukaisesti.
(7) Jos dynaamista analyysiä edellytetään kohdan 6.4.4 mukaan, ks. myös 6.4.6.5(3) ja 6.4.6.1.2.
(8) Ks. myös standardin EN 1990 taulukkoa A2.3.

Ryhmän määräävä osakuorma

yhtä raidetta tukevaa rakennetta mitoitettaessa tarkasteltavat yhdistelmät (kuormaryhmät 11…17)

Lisäkuormitustapaus0,75 (5) 0,75 (5) 0,75 (5)gr 31 Ti 0,75 3

gr 27 1 SW/2 ja suurin poikittainen kuorma2

gr 26 1 SW/2 ja suurin pitkittäinen kuorma2

gr 24 Suurin poikittainen kuorma2

gr 23 Suurin pitkittäinen kuorma2

gr 22 Suurin T2:n pysty- ja suurin 
poikittainen kuorma

2

gr 21 Suurin T1:n pysty- ja suurin 
pitkittäinen kuorma

2

Sivu- sysäys- 
kuorma (1)

Kuormi- tettu 
raide

SW/2 (1), (3)

Kuormit- 
tamaton juna

Veto, jarrutus 
(1)

1

vähintään kolmea raidetta tukevaa rakennetta mitoitettaessa tarkasteltavat yhdistelmät (kuormaryhmät 11…31 paitsi 
15). Mitä tahansa yhtä raidetta tarkastellaan raiteena T1, mitä tahansa muuta raidetta raiteena T2 kaikkien muiden 
raiteiden ollessa kuormitt

Pystykuormat Vaakakuormat

Viittaus tässä osassa EN 1991-2

kahta raidetta tukevaa rakennetta mitoitettaessa tarkasteltavat yhdistelmät (kuormaryhmät 11…27 paitsi 15). 
Kumpaakin raidetta tarkastellaan joko raiteena T1 (raide 1) tai T2 (raide 2)

2

kuormi- 
tettujen 
raiteiden 
määrä

Kuorma- 
ryhmä (8)

Rakenteella olevien 
raiteiden määrä

Kuormaryhmät

 

Murtorajatila 

Murtorajatilan kuormitusyhdistelmä määritellään kaavoilla 49 ja 50 kuten kohdassa 2.4.1 ja 
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Q = 1,20 on kuorman osavarmuuskerroin epäedullisille raideliikenteen 

raideliikenteen kuormille kuormaryhmistä 16, 17 ja SW/2 

= 1,45 on kuorman osavarmuuskerroin epäedullisille raideliikenteen kuormille 

kuormaryhmistä 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 31 sekä kuormaryhmistä 26 

ja 27 muiden kuin kaavion SW/2 osalta. 

Yhdistelykertoimien -arvot on esitetty taulukossa 25. 
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Taulukko 25. Rautatiesiltojen yhdistelykertoimien arvot standardin SFS-EN 1990:2002/A1 Suomen 

kansallisen liitteen taulukon A2.3 mukaisesti. [4] 

0 1 2
4)

0,8 1) 0
0,8 1) 0
0 1 0
1 – –
1 1) 0

1 0,8 0

0,8 0,5 0

1 1 0

0,8 1) 0

0,8 0,5 0

gr11 (LM71 + SW/0) Suurin pystysuuntainen 1 ja suurin 
pituussuuntainen

gr12 (LM71 + SW/0) Suurin pystysuuntainen 2 ja suurin 
poikittainen

gr13 (Jarru-/vetokuorma) Suurin pituussuuntainen

gr14 (Keskipako-/-sivusysäyskuorma) Suurin poikittainen 0,8 0,8 0

gr15 (Kuormittamaton juna) Poikittainen stabiilius ja 
“kuormittamaton juna”

gr16 (SW/2) SW/2 ja suurin pituussuuntainen

gr17 (SW/2) SW/2 ja suurin poikittainen

gr21 (LM71 + SW/0) Suurin pystysuuntainen 1 ja suurin 
pituussuuntainen

gr22 (LM71 + SW/0) Suurin pystysuuntainen 2 ja suurin 
poikittainen

gr23 (Jarru-/vetokuorma) Suurin pituussuuntainen 0,8 0,7 0
gr24 (Keskipako-/-sivusysäyskuorma) Suurin poikittainen

gr26 (SW/2) SW/2 ja suurin pituussuuntainen

gr27 (SW2) SW/2 ja suurin poikittainen

gr31 (LM71 + SW/0) Muut kuormitustapaukset 0,8 0,6 0

Muut käytöstä johtuvat 
kuormat

0,8 0,5 0

0,8 0,5 0

Tuulikuormat 
2) 0,75 0,5 0

1 0 0

Lämpötilakuormat 
3) 0,6 0,6 0,5

Lumikuormat 0,8 – 0

Rakentamisesta johtuvat 
kuormat

1 – 1

   1) 0,8 jos vain 1 raide on kuormitettuna

0,7 jos 2 raidetta on samanaikaisesti kuormitettuna.

0,6 jos 3 tai useampia raiteita on samanaikaisesti kuormitettuna.

   2)                Kun tuulikuormat vaikuttavat samanaikaisesti liikennekuormien kanssa, tuulikuormalle 0  F Wk  ei käytetä suurempaa arvoa  

 kuin            (ks. standardia EN 1991-1-4). Ks. kohtaa A2.2.4(4)

   3) Ks. standardia EN 1991-1-5

   4)           Tarkasteltaessa siirtymätilaa normaalisti vallitsevissa ja tilapäisissä mitoitustilanteissa, käytetään yhdistelykertoimelle 1

raideliikenteen osalta arvoa 1,00. Ks. taulukkoa A2.5 maanjäristysmitoitustilanteiden osalta.

   5)           Pienin samanaikaisesti raideliikennekuormien yksittäisten komponenttien (esim. keskipako-, veto- tai 

jarrukuormakomponenttien) kanssa esiintyvä edullinen pystykuorma on 0,5 LM71 jne.

Liikenteen aiheuttamat 
pääasialliset kuormat 
(kuormaryhmät)

T k

Q Sn,k (toteuttamisen aikana)

Q c

Aerodynaamiset vaikutukset

Yleinen kunnossapitokuormitus ei julkisilla kulkukäytävillä

Liikennekuorman yksittäisille komponenteille käytetään 
mitoitustilanteissa, joissa liikennekuormia pidetään 
yksittäisenä (usean komponentin sisältävänä) määräävänä 
kuormana eikä kuormaryhminä, samoja yhdistelykertoimen 

arvoja kuin asianomaisille pystyku

Sivusysäyskuormat

Yleiseltä käytöltä suljettujen kulkukäytävien kuormat

Todelliset junat

Liikennekuormasta johtuva vaakasuuntaisen maanpaineen lisäys

Aerodynaamiset vaikutukset

Veto- ja jarrukuormat

Keskipakokuormat

Sillan ja raiteen yhteistoiminnasta syntyvät kuormat, jotka johtuvat 
pystysuuntaisten liikennekuormien aiheuttamista muodonmuutoksista

Kuormat

Liikennekuormien 
yksittäiset komponentit 5)

LM 71
SW/0
SW/2
Kuormittamaton juna
HSLM

WkF

**
WF

**
WF
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Taulukko 26.  SFS-EN 1990 A2 kansallisessa liitteessä määritetyt lisäkuormat. [4] 

0 1 2

Yhdistelyarv
o

Tavallinen 
arvo

Pitkäaikaisa
rvoKuorma

BF LAAKERIKITKA LK (ks. sovellusohje) 0,6 0,5 0,4
IL JÄÄKUORMAT 0,7 0,5 0,2
S TUKIPAINUMAT / -SIIRTYMÄT

W VEDENPINNAN ASEMA W      –  MW-tasoon saakka

dW             –  HW- ja NW-tason välinen osa 1 0,7 0,5
EP MAANPAINEEN MUUTTUVA OSA

pysyvä kuorma
pysyvä kuorma

aiheuttavan kuorman mukaan  

Tuulikuormia ei yhdistetä kuormaryhmien 13, 16, 17, 23, 26, 27 eikä kuormakaavion SW/2 

kanssa. 

Käyttörajatila 

Kuten kohdassa 2.4.1. 

Väsyminen 

Betoni- ja jänneteräksien väsymistarkastelu tehdään väsyttävän liikennekuorman 

aiheuttamalle jännitysvaihtelulle. Puristetun betonin väsymistarkastelu tehdään 

ominaisyhdistelmän ja väsyttävän liikennekuorman aiheuttamalle jännitysvaihtelulle SFS-EN 

1992-2 liitteen NN mukaan (ks. kohta 2.7.2). [20] 

2.5.2. RSO 2 MUKAINEN 

Jos keskipakovoima ja pituussuuntainen lisäkuorma vaikuttavat samanaikaisesti, käytetään 

jälkimmäisen osalta puolta arvoa. Muuten muulta, paitsi murtorajatilan osavarmuuskertoimien 

osalta kuten kohdassa 2.4.2. Osavarmuuskertoimet on esitetty taulukossa 27. [9] 
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Taulukko 27. RSO 2 mukaiset ratasiltojen murtorajatilan osavarmuuskertoimet. 

Kuorma Kuorman Osavarmuus- Osavarmuus- 
symboli kertoimen kerroin murto-

symboli rajatilassa
g i gi 1,2 tai 0,9
q k1 q1 1,6 tai 0

q k2 q2 1,6 tai 0
1,3 tai 0

q ki qi 0,8 tai 0

Pysyvä kuorma, vedenpaine, vedennoste
Pystysuora junakuorma lisäkuormineen
-pystysuora lisäkuorma
-pituussuuntainen lisäkuorma

-jääkuorma
Muut muuttuvat kuormat

-sivusuuntainen lisäkuorma
-keskipakokuorma
Yksi muu muuttuva kuorma
-muuttuva kuorma yleensä

 

2.6. MURTORAJATILA (ULS) 

2.6.1. TAIVUTUS JA NORMAALIVOIMA 

Poikkileikkauksen kapasiteettia laskettaessa käytetään seuraavia olettamuksia: 

- Poikkileikkaustasot säilyvät tasoina. 

- Betonin vetolujuutta ei huomioida. 

- Raudoituksen muodonmuutos on sama kuin ympäröivän betonin muodonmuutos. 

Jänneterästen alkuvenymä huomioidaan. 

- Betonin todellinen puristusjännitysten jakautumiskuvio voidaan korvata tasaisella 

jännityksellä fcd. [19] 

Taivutuksen ja normaalivoiman alaisen suorakaiteen muotoisen teräsbetonipoikkileikkauksen 

teräsmäärä tai kapasiteetti tietyllä teräsmäärällä saadaan johdettua kuvan 16 mukaisesta 

tasapainoehdosta 

0ybfNAf css     (56) 

on vaakavoimien tasapainoehto ja 

MyhbyfhdAf css )
22

(
2    (57) 
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Kuva 16. Suorakaiteen muotoisen teräsbetonipoikkileikkauksen voimatasapaino. 

2.6.2. LEIKKAUS 

Eurokoodi 

Pääasiassa tasaisesti jakautuneesta kuormasta syntyvän leikkausvoiman vaikutusta ei tarvitse 

tarkastella mittaa d lähempänä tukea. Tuella esiintyvä voima ei saa kuitenkaan ylittää 

leikkauskapasiteetin ylärajaa. [19] 

Leikkausraudoittamattoman rakenteen leikkauskestävyys lasketaan kaavalla 

dbkfkCV wcpcklcRdcRd ]100[ 1
3/1

,,    (58) 

jonka vähimmäisarvo on 

dbkvV wcpcRd 1min,     (59) 

ja 

k 0,22001
d

    (60) 

johon d  annetaan millimetreinä. 

l 02,0
db

A

w

sl     (61) 
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CRd,c on kansallisesti valittava parametri , jonka suositusarvo on 0,18/ c 

bw on poikkileikkauksen vedetyn alueen pienin leveys 

Asl on poikkileikkauksen vetoraudoituksen pinta-ala (kuva 17) 

cp = NEd/Ac < 0,2fcd    (62) 

NEd on poikkileikkauksessa vaikuttava normaalivoima, jossa pakkosiirtymistä 

aiheutuvia voimia ei tarvitse huomioida 

Ac on betonipoikkileikkauksen pinta-ala 

k1 on kansallisesti valittava parametri, jonka suositusarvo on 0,15 

vmin  on kansallisesti valittava parametri. Parametrin suositusarvo lasketaan kaavalla 

2/12/3
min 035,0 ckfkv     (63) 

Vetoraudoituksen pinta-alaan Asl, joka esitetään kuvassa 17, voidaan laskea mukaan 

jänneraudoituksen pinta-ala, jolloin korkeuden d arvona voidaan käyttää painotettua 

keskiarvoa. 

 

 

Kuva 17. Pinta-alan Asl määritelmä. 

 

Leikkausraudoitetun rakenteen eurokoodin mukainen mitoitus perustuu kuvan 18 mukaiseen 

ristikkomalliin. 
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Kuva 18. Leikkausraudoitettujen rakenneosien ristikkomalli. 

 

Leikkauskestävyys lasketaan kaavalla 

sincotcot, ywd
sw

sRd zf
s

AV    (64) 

jossa 

Asw on leikkausraudoituksen määrä poikkileikkauksessa 

fywd on leikkausraudoituksen myötölujuuden mitoitusarvo  

 on leikkausraudoituksen kulma leikkausvoimaa vasten kohtisuoraa suuntaa 

 vastaan 

 on puristusdiagonaalin kulma, jonka arvo on jätetty kansallisesti valittavaksi 

parametriksi standardissa SFS-EN 1992-1-1. Suomen kansallinen valinta on 

käyttää kulman arvolla suositusarvoa, jolloin kulman suuruuden voi vapaasti 

valita väliltä 1  cot  2,5.

Leikkauskapasiteetin yläraja lasketaan kaavalla 
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2
1max, cot1/cotcotcdwcwRd fzbV   (65) 

jossa 

bw on uuman pienin leveys 

Kerroin cw ottaa huomioon puristusjännitystilan vaikutuksen. Standardin SFS-EN 1992-1-1 

Suomen kansallinen valinta (NDP) cw-kertoimelle on käyttää suositusarvoa, joka on 

1 kun rakenne on jännittämätön 

(1 + cp/fcd) kun 0 < cp < 0,25fcd 

1,25 kun 0,25fcd < cp < 0,5fcd 

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

jossa cp on betonissa vallitsevan normaalivoiman mitoitusarvon aiheuttama keskimääräinen 

jännitys, puristus positiivisena. Tämä lasketaan käyttämällä betonipoikkileikkauksen 

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

leikkauksissa, jotka ovat lähempänä kuin 0,5d cot  tuen reunalta. 

Standardin SFS-EN 1992-1-1 Suomen kansallinen valinta betonin lujuuden 

pienennyskertoimelle v1 on käyttää suositusarvoa v, joka on määritelty kaavalla 

250
16,0 ckf

    (66) 

Mikäli leikkausraudoituksen mitoitusjännitys on pienempi kuin 80 % myötölujuuden fyk 

arvosta, voidaan pienennyskertoimelle v1 käyttää arvoja 

v1 = 0,6  kun fck < 60MPa 

v1 = 0,9 - fck/200 > 0,5 kun fck > 60MPa 

Betonin lujuuden pienennyskertoimen v1 käyttö saattaa tulla ajankohtaiseksi, jos 

leikkauskapasiteetin ylärajan ehto ei toteudu, jolloin voidaan leikkausraudoitusta lisäämällä 

kasvattaa leikkauskapasiteetin ylärajaa. 

Tiehallinnon ohjeet 
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Leikkausvoiman maksimiarvoksi oletetaan etäisyyden d päässä tuen reunasta oleva 

leikkausvoiman arvo. [24] 

Leikkausraudoittamattomalle poikkileikkaukselle lasketaan kapasiteetti kaavalla 

Vc0 = 0,3k(1 + 50 )fctdbwd     (67) 

jossa 

02,0
db

A

w

s     (68) 

k = 1,6 - d (m)     (69) 

bw on uuman leveys, laatassa yleensä metrin laattakaista ja As on vetoraudoitus, jonka tulee 

olla tarkasteltavassa kohdassa riittävästi ankkuroitu.  

Leikkausraudoitetun poikkileikkauksen leikkauskestävyyden mitoitusarvo lasketaan kaavalla 

[24], [32] 

Vu = Vs + 0,8Vc    (70) 

jossa Vs on raudoituksen kapasiteetti, joka lasketaan kaavalla 

cossin9,0 df
s

A
V yd

sv
s    (71) 

jossa Asv on rakenteeseen tasaisesti jaetun leikkausraudoituksen pinta-ala.  on 

leikkausraudoituksen kulma leikkausvoimaa vasten kohtisuoraa suuntaa vastaan. Betonin 

kapasiteetti lasketaan kaavalla 

ctdwc dfbV 50,0     (72) 

Kun käytetään normaalia betonia, lujuusluokaltaan korkeintaan K60, leikkauskapasiteetin 

yläraja lasketaan kaavalla 

cdwu dfkbV max,     (73) 

jossa 
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k = 0,25(1 + cot )  0,45.  

Jos rakenteeseen vaikuttaa puristava normaalivoima, voidaan betonin leikkauskapasiteettia 

suurentaa kertoimella [32] 

21 0
1

dM
M     (74) 

jossa  

Md on tarkasteltavassa kohdassa esiintyvä leikkausvoimaa vastaava 

taivutusmomentti 

M0 on nollavenymämomentti, joka yhdessä normaalivoiman kanssa aikaansaa 

jännityksettömän tilan poikkileikkauksen vedetyllä reunalla. 

Laatoissa kohtiin, joissa ylitetään leikkausraudoittamattoman rakenteen kapasiteetti, 

sijoitetaan hakoja, joiden vähimmäismäärät saadaan kaavasta  

 
yk

ctk

c

sv

f
f

A
A

25,0     (75) 

jossa Ac on uuman vaakaleikkauksen pinta-ala. 

2.6.3. YHDISTETYT RASITUKSET 

Eurokoodi 

Eurokoodissa ei laattoihin vaikuttavaa yhdistettyjen rasitusten tarkistusta ole ohjeistettu 

mitenkään. 

Tiehallinnon ohjeet 

Varmuus betonin vinoon puristusmurtumaan nähden 2-ulotteisina lasketuilla rakenteilla 

tarkistetaan kaavoista [32] 

 0,1
max,max, ux

xy

ux

x

M
M

M
M

    (76) 

ja 
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0,1
max,max, uy

xy

uy

y

M
M

M
M

    (77) 

joissa Mu,max on vastaavan suunnan tasapainoraudoitusta vastaava kestävyys. 

2.7. VÄSYMINEN 

2.7.1. TIESILLAT 

Eurokoodi 

Vedetyille betoniterästangoille väsymistarkastelua ei tarvitse suorittaa jos tavallisen 

kuormitusyhdistelmän aiheuttama jännitysvaihteluväli täyttää ehdon [19] 

S   70 N/mm2 hitsaamattomilla betoniterästangoilla  

35 N/mm2 hitsatuilla betoniterästangoilla 

Jos ehto ei täyty, betoni- ja jänneterästen sekä jatkoskappaleiden väsymiskestävyys voidaan 

todeta kaavalla 

fats

Rsk
equSfatF

NN
,

,,
*)(

*)(     (78) 

jossa 

*)(NRsk  on jännitysjaksojen määrää N* vastaava jännitysvaihteluväli (taulukko 28) 

 

Taulukko 28.  S-N-käyrien parametrit.[19] 
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*)(, NequS  on erityyppisten raudoitusten ekvivalentti jännitysvaihteluväli, jossa 

jännitysjaksojen lukumäärä N* on huomioitu. Kuormalle FLM3 käytetään arvoa 

([20] liite NN) 

sEcsequS ,,     (79) 

jossa 

s,Ec on teräksen jännitysvaihteluväli 

s = fat s,1 s,2 s,3 s,4 

s,1 on kerroin, jolla otetaan huomioon rakenneosan tyyppi (esim. jatkuva palkki) ja 

liikenteen vaurioittava vaikutus, joka riippuu vaikutusviivan kriittisestä 

pituudesta tai vaikutuspinnan kriittisestä alasta. (kuva 19) 

2

0,22,
k obs

s
N

Q     (80) 

jossa 

Nobs [·106] määritetään taulukon 29 mukaan [7] 

k2 määritetään taulukon 28 mukaan [19] 

Q  määritetään taulukon 30 mukaan ([20] liite NN) 

2

1003,
k Years

s
N     (81) 

NYears on sillan suunniteltu käyttöikä 

2

1,

,
4,

k

obs

iobs
s N

N
    (82) 

Nobs,i on kaistalla i ennusteen mukaan liikennöivien raskaiden ajoneuvojen 

lukumäärä vuodessa 

Nobs,1 on raskaiden ajoneuvojen lukumäärä lukumäärä hitaan liikenteen kaistalla 

vuodessa 
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fat on vaurion suhteen ekvivalentti sysäyskerroin, jonka määrää pinnan  

 epätasaisuus. 1,2, kun pinta on tasaisuudeltaan hyvä ja 1,4, kun pinta on  

 tasaisuudeltaan keskinkertainen. 

 

 

Kuva 19. Kertoimen s,1 arvo kenttäaluetta ja paikallisia rakenneosia koskevassa väsymistarkastelussa. 

[SFS-EN 1992-2;liite NN] 
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Taulukko 29. Raskaiden ajoneuvojen lukumäärä vuotta ja hitaan liikenteen kaistaa kohti. [7] Kansallisen 

liitteen lisäykset suluissa. 

N obs vuotta ja hitaan liikenteen kaistaa kohti
(Laskennassa käytetty raskaiden ajoneuvojen määrä/vuosi/suunta)

1

Moottori-, moottoriliikenne- ja muut tiet, joilla suuntaa kohti on 
vähintään 2 kaistaa, joilla kuorma-autoista muodostuva liikennemäärä 
on suuri (> 1200 raskasta ajoneuvoa /vrk/suunta) 2,0 × 106

2

Moottori-, moottoriliikenne- ja muut tiet, joilla kuorma-autoista 
muodostuva liikennemäärä on keskimääräinen (200...1200 raskasta 
ajoneuvoa /vrk/suunta) 0,5 × 106

3

Päätiet, joilla kuorma-autojen liikennemäärä on vähäinen 
(50...200 raskasta ajoneuvoa /vrk/suunta)

0,125 × 106

4

Paikallistiet, joilla kuorma-autojen liikennemäärä on vähäinen (< 50 
raskasta ajoneuvoa /vrk/suunta)

0,05 × 106

Liikenteen luokat

(suluissa on esitetty kriteerit liikenteen luokan valinnalle: raskaiden ajoneuvojen 
määrä/vrk/suunta sillan käyttöiän alussa)

 
 

Taulukko 30. Liikenteen tyypin kertoimet ([20] liite NN) 

 
 

SFS-EN 1991-2 kansallisessa liitteessä määritellään käytettäväksi taulukon 27 liikenteen 

tyyppinä aina kaukoliikennettä, ellei hankekohtaisesti määrätä toisin. 

Puristetun betonin väsymiskestävyys on riittävä jos 

fatcd

c

fatcd

c

ff ,

min,

,

max, 45,05,0     (83) 

 0,9, kun fck  50 MPa 

 0,8, kun fck > 50 MPa 

jossa 
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c,max  on poikkileikkauksen suurin puristusjännitys tavallisella kuormayhdistelmällä 

 (puristus positiivisena)  

c,min  on pienin puristusjännitys samassa poikkileikkauksen pisteessä, jossa c,max

 esiintyy. Jos c,min on vetoa, niin jännitykselle käytetään arvoa 0. 

250
1)( 01,

ck
cdccfatcd

f
ftkf    (84) 

jossa 

2/1

0
0

281exp)(
t

stcc    (85) 

s  = 0,20 lujuusluokkien CEM 42,5 R, CEM 52,5 N ja CEM 52,5 R sementit 

 (tyyppi R) 

 = 0,25 lujuusluokkien CEM 32,5 R, CEM 42,5 N sementit (tyyppi N) 

 = 0,38 lujuusluokan CEM 32,5 N sementit (tyyppi S). 

t0 on jaksollisen kuormituksen alkuhetki vuorokausina 

k1 on kansallisesti valittava kerroin, jonka suositusarvo 0,85. 

Jos tarkastellaan ristikkomallin mukaisia puristettuja kaistoja leikkauskuormitetuissa 

rakenneosissa, pienennetään lujuutta kertoimella v kohdan 2.5.2. mukaisesti. 

Jos ehto ei toteudu, tarkistetaan väsymiskestävyys kaavalla (HUOM. standardissa 1992-2 on 

virhe kaavan 87 osalta) [20] 

m

i i

i

N
n

1

1      (86) 

jossa 

m on vakioamplitudisten jännitysvaihteluvälien lukumäärä 

ni on vakioamplitudisten jaksojen todellinen määrä vaihteluvälin ollessa “i” 

i

icd

R
E

iN 1
1

14 max,,

10     (87) 

Ni voidaan määritellä myös kansallisten viranomaisten toimesta. [20] 
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icd

icd
i E

E
R

,max,,

min,,      (88) 

fatcd

icd
icd f

E
,

min,,
min,,     (89) 

fatcd

icd
icd f

E
,

max,,
max,,     (90) 

Ecd,min,i on puristusjännitysvaihtelun itseisarvon minimitaso 

Ecd,max,i on puristusjännitysvaihtelun itseisarvon maksimitaso 

cd,min,i on jaksossa vaikuttavan jännityksen alaraja 

cd,max,i on jakson jännityksen yläraja 

Leikkausraudoittamattomissa rakenneosissa leikkausvoimien aiheuttaman väsymisen 

kestävyys tarkistetaan kaavoilla[19] 

kun 0
max,

min,

Ed

Ed

V
V

: 

cRd

Ed

cRd

Ed

V
V

V
V

,

min,

,

max, 45,05,0     (91) 

 0,9, lujuusluokkaan C50/60 asti 

 0,8, lujuusluokasta C55/67 alkaen 

kun 0
max,

min,

Ed

Ed

V
V

: 

cRd

Ed

cRd

Ed

V
V

V
V

,

min,

,

max, 45,05,0     (92) 

joissa 

VEd,max on suurimman leikkausvoiman mitoitusarvo tavallisesta kuormayhdistelmästä 

VEd,min on pienimmän leikkausvoiman mitoitusarvo tavallisesta kuormayhdistelmästä 

 samassa poikkileikkauksessa 

VRd,c on leikkauskestävyys kohdan 2.5.2. mukaisesti. 
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Tiehallinnon ohjeet 

Betonisiltojen vaihtorasitustarkastelu vastaa jännitysvaihteluiden lukumäärää 5 000 000. 

Ekvivalentin jännityksen vaihteluvälin tulee täyttää ehto 

ekv  fnd     (93) 

jossa fnd on väsymisrajan laskenta-arvo ja  

ekv max    (94) 

jossa  

  = 0,25, kun jännemitta L on vähintään 15 metriä 

  = 0,40 - 0,01L, kun jännemitta L on alle 15 metriä 

max  on liikennekuormakaavioiden 1 tai 2 aiheuttama suurin jännitysvaihteluväli. 

fcnd  = 0,25 fcd  

fctnd  = 0,15 fctd 

fsnd  = k1 k2 fno  

fno  = 125 N/mm2 harjatangoilla, kun  = 12...16 mm  

          = 100 N/mm2 harjatangoilla, kun  = 20...32 mm 

k1 = 
r
5,11  pääraudoituksella ja ylöstaivutetuilla tangoilla, r on taivutussäde 

k1  = 1,0 tavanomaisilla haoilla 

k2  = 0,4, jos raudoitteessa on hitsejä, muuten 1,0 [24], [32]. 

2.7.2. RAUTATIESILLAT 

Eurokoodi 

Betoniteräksen ja jänneteräksen vaurioitumisen suhteen ekvivalentti jännitysvaihteluväli 

lasketaan kaavalla[20] 

s equ = s    s,71    (95) 

jossa 

s,71 on standardin SFS-EN 1991-2 kuormakaavion 71 aiheuttama teräksen 

 jännitysvaihteluväli laskettuna ilman kertoimen  vaikutusta  
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 on dynaaminen suurennuskerroin kohdan 2.3.6 mukaan. 

s = s,1  s,2  s,3  s,4    (96) 

s,1 (L) = s,1 (2 m) + [ s,1 (20 m) – s,1 (2 m)]  (log L – 0,3) (97) 

L on vaikutusviivan kriittinen pituus metreinä 

s,1 (2 m) on kertoimen s,1 arvo, kun L = 2 m 

s,1 (20 m) on kertoimen s,1 arvo, kun L = 20 m 

s,1(L) on kertoimen s,1 arvo, kun 2 m < L < 20 m. 

Kertoimen s,1 arvot 2 ja 20 m jänteille on annettu taulukossa 31.  

Taulukko 31. Kertoimien s,1 arvot [SFS-EN 1992-2, Taulukko NN.2]. 

L  [m] s * h * L  [m] s * h *

 2 0,9 0,95  2 0,95 1,05
 20 0,65 0,7  20 0,5 0,55

 2 1 1,05  2 1 1,15
 20 0,7 0,7  20 0,55 0,55

 2 1,25 1,35  2 1,25 1,4
 20 0,75 0,75  20 0,55 0,55

 2 0,8 0,85  2 0,75 0,9
 20 0,4 0,4  20 0,35 0,3

L  [m] s * h * L  [m] s * h *

 2 0,9 1  2 0,85 0,85
 20 0,65 0,65  20 0,7 0,75

 2 1,05 1,15  2 0,9 0,95
 20 0,65 0,65  20 0,7 0,75

 2 1,3 1,45  2 1,1 1,1
 20 0,65 0,7  20 0,75 0,8

 2 0,8 0,9  2 0,7 0,7
 20 0,35 0,35  20 0,35 0,4

s * tavanomainen sekaliikenne
h * raskas sekaliikenne
[1]

[2] ankkurijänteet (kaarevat jänteet teräksisissä suojaputkissa); S-N -käyrä, jonka k 1 = 3, k 2 = 7 ja N * = 105
[3] jatkoskappaleet (jänneteräs); S-N  -käyrä, jonka k 1 = 3, k 2 = 5 ja N * = 106

[4]

[1] [1]

[2] [2]

[3] [3]

[4] [4]

Vapaasti tuetut palkit Jatkuvat palkit (keskikenttä)

[1] [1]

[2] [2]

[3] [3]

jatkoskappaleet (betoniteräs); hitsatut tangot mukaan lukien kiinnehitsaus ja päittäisliitokset; S-N  -käyrä, 
jonka k 1 = 3, k 2 = 5 ja N * = 106

betoniteräs, tartuntajänteet (kaikki), ankkurijänteet (punokset muovisissa suojaputkissa ja suorat jänteet 
teräksisissä suojaputkissa)

[4] [4]

Jatkuvat palkit (reunajänne) Jatkuvat palkit
(välituen alue)

 
 

2k
62s, 1025

Vol     (98) 

jossa 
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Vol on liikennemäärä (tonneja/vuosi/raide) 

k2 on asianomaisen S-N-käyrän kaltevuus, joka saadaan standardin SFS-EN 1992-

1-1  taulukoista 6.3N ja 6.4N. 

2k Years
3s, 100

N      (99) 

jossa 

NYears on sillan suunniteltu käyttöikä 

k2 on asianomaisen S-N-käyrän kaltevuus, joka saadaan standardin SFS-EN 1992-

1-1  taulukoista 6.3N ja 6.4N. 

2 22k k
2

k
14s, 11 snsnn    (100) 

21

1
1s      (101) 

21

1
1s      (102) 

 
joissa 

n on liikenteen osuus, joka ylittää sillan samanaikaisesti (luvun n suositeltava 

 arvo on 0,12) 

1, 2 on yhdellä raiteella vaikuttavan kuormakaavion 71 aiheuttama 

 jännitysvaihteluväli tarkistettavassa poikkileikkauksessa 

1+2 on millä tahansa kahdella raiteella vaikuttavan kuormakaavion 71 aiheuttama 

 jännitysvaihteluväli samassa poikkileikkauksessa mukaisesti 

k2 on asianomaisen S-N-käyrän kaltevuus, joka saadaan standardin SFS-EN 1992-

1-1 taulukoista 6.3N ja 6.4N. 

Jos raiteella vaikuttavasta liikennekuormasta aiheutuu vain puristusjännityksiä, asetetaan 

vastaavaksi suhteen arvoksi sj = 0. 

Puristetulla betonilla tulee toteutua ehto 

6
1

1
14

equ

equmax,cd,

R

E     (103) 
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jossa 

cd,fat

equmax,cd,
sdequmax,cd,

cd,fat

equmin,cd,
sdequmin,cd,

equmax,cd,

equmin,cd,
equ f

E
f

E
E
E

R
 

cd,max,equ ja cd,min,equ ovat vaurion suhteen ekvivalentin jännitysspektrin ylä- ja 

alarajajännitykset jännitysvaihteluvälien lukumäärän ollessa N = 106 

cd,min,equ = c,perm + c ( c,max,71 – c,perm )    (104) 

cd,min,equ = c,perm – c ( c,perm – c,min,71 )    (105) 

c,perm on betonin puristusjännitys, jonka aiheuttaa kuormien ominaisyhdistelmä ilman 

 kuormakaavion 71 mukaista kuormaa. 

c,max,71 on suurin puristusjännitys, jonka aiheuttaa ominaisyhdistelmä, johon kuuluu 

standardin SFS-EN 1991-2 mukainen kuormakaavio 71 ja dynaaminen 

suurennuskerroin . 

c,min,71 on pienin puristusjännitys, jonka aiheuttaa ominaisyhdistelmä, johon kuuluu 

 standardin SFS-EN 1991-2 mukainen kuormakaavio 71 ja dynaaminen 

 suurennuskerroin . 

c = c,0  c,1  c,2,3  c,4    (106) 

c,0  = 0,94 + 0,2
fatcd,

permc,

f
 1 puristusalueella   

 = 1 esipuristetulla vetoalueella (mukaan lukien esijännityksen vaikutus) 

100
log

8
1

1025
Vollog

8
11 Years

63,2c,
N    (107) 

jossa 

Vol on liikennemäärä (tonneja/vuosi/raide) 

NYears on sillan suunniteltu käyttöikä 

c,4 = 1 + 
8
1  log n  0,54 kun a  0,8   (108) 

c,4 = 1 kun a > 0,8    
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21c

2c1c ,max
a     (109) 

n on sillan samanaikaisesti ylittävän liikenteen osuus (luvun n suositusarvo on 

 0,12). 

c1, c2 on yhdellä raiteella vaikuttavan kuormakaavion 71 ja siihen kuuluvan, 

 standardin SFS-EN 1991-2 mukaisen dynaamisen suurennustekijän, aiheuttama 

 puristusjännitys 

c1+2 on kahdella raiteella vaikuttavan kuormitusmallin 71 ja siihen kuuluvan, 

 standardin SFS-EN 1991-2 mukaisen dynaamisen suurennustekijän, aiheuttama 

 puristusjännitys. 

 

Taulukko 32. Kertoimien c,1 arvot [20] Taulukko NN.3. 

L  [m] s * h * L  [m] s * h *
 2 0,7 0,7  2 0,75 0,9

 20 0,75 0,75  20 0,55 0,55

 2 0,95 1  2 1,05 1,15
 20 0,9 0,9  20 0,65 0,7

L  [m] s * h * L  [m] s* h*
 2 0,75 0,8  2 0,7 0,75

 20 0,7 0,7  20 0,85 0,85

 2 1,1 1,2  2 1,1 1,15
 20 0,7 0,7  20 0,8 0,85

s* tavanomainen sekaliikenne
h * raskas sekaliikenne
[1] puristusalue
[2] esipuristettu vetoalue

[1] [1]

[2] [2]

Vapaasti tuetut palkit Jatkuvat palkit (keskikenttä)

[1] [1]

[2] [2]

Jatkuvat palkit (reunakenttä) Jatkuvat palkit
(välituen alue)

 

c,1 väliarvot interpoloidaan kuten s,1 arvot kaavasta 97. 

RHK:n ohjeet 

Rautatiesiltojen päällysrakenteiden vaihtorasitustarkastelu tehdään kuten kohdassa 2.7.1.. 

ekv saadaan kertomalla kuormakaavion LM71-35 pystysuoran kuorman ja pysyvien 

kuormien aiheuttamat jännitysvaihtelut (jos maksimi- ja minimijännitykset ovat erimerkkiset, 

voidaan betonisilloilla olettaa pienin jännitys nollaksi) kertoimella[9] 

m = m,1  m,2  m,3  m,4    (110) 
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johon m,1 saadaan teräsbetonirakenteelle kaavasta 

m,1 (L) = m,1 (2 m) – 0,35  (log L – 0,3)   (111) 

m
62, 1019

r
m

Q
    (112) 

m
3, 100

r
m

N
     (113) 

joissa 

Qr on liikennemäärä (tonneja/vuosi) 

Nr on käyttöikä vuosina 

uusille silloille m,2 m,3 = 1. Yksiraiteiselle sillalle m,4 = 1, muilloin 

m m
2

m
14, 11 snsnnm    (114) 

21

1
1s

, 21

2
2s

, TN
Nn 0

 

n on raiteilla kulkeva osuus liikenteestä, yleensä 2 

N0 on kokonaisjunamäärä, joka ylittää sillan 

NT on kokonaisjunamäärä, joka ylittää sillan pitkin yhtä raidetta 

1, 2 ovat jännitysheilahdukset kuormakaaviosta yhdellä raiteella 

1+2 on jännitysheilahdukset kuormakaaviosta kahdella raiteella 

m on wöhlerkäyrän eksponentti, teräsbetonirakenteelle 9. 

2.8. KÄYTTÖRAJATILA (SLS) 

2.8.1. HALKEILUN RAJOITTAMINEN 

Eurokoodi 

Betonisiltoja koskevan eurokoodin osan SFS-EN 1992-2 mukaan halkeamaleveyden arvo 

voidaan laskea yleisesti hyväksytyllä menetelmällä. Kansallisen liitteen mukaan noudatetaan 

standardin SFS-EN 1992-1-1 kohdan 7.3.4 mukaista menetelmää, jossa halkeamaleveys on 



 - 88 - 

)(max, cmsmRk sw     (115) 

jossa  

sR,max on suurin halkeamaväli 

sm on vetoraudoituksen keskimääräinen venymä 

cm on halkeamien välille betoniin syntyvä keskimääräinen venymä 

venymien erotus lasketaan kaavalla 

s

s

s

effpe
effp

effct
ts

cmsm EE

f
k

6,0
)1(

)(
,

,

,

  (116) 

jossa 

kt  = 0,6 lyhytaikaiskuormitukselle   

 = 0,4 pitkäaikaiskuormitukselle 

e = Es /Ecm     (117) 

s on terästen jännitys haljenneessa poikkileikkauksessa 

effc

ps
effp A

AA

,

2
1

,

'
    (118) 

Ac,eff on teräksiä ympäröivän betonipeitteen tehollinen pinta-ala, jonka korkeus hc,eff 

on pienin seuraavista arvoista h/2, (h - x)/3 ja 2,5(h - d) ( kuva 20) 

A’p on jänteiden pinta-ala alueella Ac,eff 
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Kuva 20. Tehollinen vetoalue. ([19] kuva 7.1) 

 

p

s
1  on muunnettujen tartuntalujuuksien suhde 

jossa 

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

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

halkeamaväli laskea kaavalla 

effp
R kkkcks

,
4213max,     (119) 
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jossa  

 on tangon halkaisija 

c on vetoraudoituksen betonipeitteen paksuus taivutussuunnassa 

k1 on kerroin, joka ottaa huomioon teräksen tartuntaominaisuudet 

k1  = 0,8 tangoille, joilla on hyvät tartuntaominaisuudet 

k1  = 1,6 sileille tangoille  

k2  = 0,5 taivutukselle  

k2  = 1,0 puhtaalle vedolle 

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

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

(HUOM. Kyseinen menetelmä on lisäselvityksen alaisena.) 

Tiehallinnon ohjeet 

Halkeaman ominaisleveys lasketaan kaavalla [24], [32] 

r
wsmk kcw 5,3     (120) 

jossa  

c on pääraudoituksen betonipeitteen paksuus taivutussuunnassa 

kw on halkeilua rajoittavan raudoituksen kerroin, joka on harjateräkselle 0,085 

r = As/Ace     (121) 

jossa 

Ace on poikkileikkauksen vetovyöhykkeen pinta-ala, jota rajoittavat suorat 

etäisyyden 7,5 päässä teräksen keskipisteestä. 

Teräksen keskimääräinen venymä haljenneessa poikkileikkauksessa voidaan laskea kaavalla 

s

s

s

sr

ws

s
sm EkE

4,0
25

11
2

   (122)

jossa 

s on terästen jännitys haljenneessa poikkileikkauksessa 
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sr on teräksen jännitys halkeaman avautumishetkellä haljenneessa tilassa. 

Halkeamaleveyksien sallitut arvot jännittämättömille silloille ovat 

wk  0,2 pitkäaikaiskuormilla 

wk  0,3 lyhytaikaiskuormilla 

Nämä koskevat 50 vuoden käyttöikää. 100 vuoden käyttöikää vastaavat arvot ovat tämän 

tarkastelun betonipeitteillä [12] 

wk  0,14 pitkäaikaiskuormilla 

wk  0,20 lyhytaikaiskuormilla 

Jos betonipeitteen paksuus on vaadittua betonipeitettä suurempi, voidaan sallittuja 

halkeamaleveyksien arvoja kasvattaa suhteella  

5,1
minc
c  jossa cmin on vaadittu betonipeitteen paksuus. 

2.8.2. JÄNNITYSTEN RAJOITTAMINEN 

Eurokoodi 

Eurokoodin mukaan kuormien ominaisyhdistelmän vallitessa betonin puristusjännitys tulisi 

rajoittaa arvoon k1fck. Lisäksi, jos jännitys pitkäaikaiskuormilla ylittää arvon k2fck, tulee 

huomioida epälineaarinen viruminen. Tämä tulee yleensä kyseeseen jännitetyissä rakenteissa 

jänteiden ympärillä. Kertoimet k1 ja k2 ovat kansallisesti valittavia parametrejä, joiden arvoina 

käytetään suositusarvoja, jotka ovat 0,6 ja 0,45. [19], [20] 

Tiehallinnon ohjeet 

Betonipoikkileikkauksen suurin sallittu puristusjännitys on rajoitettu arvoon 0,7fck kaikilla 

kuormilla ja arvoon 0,5fck pysyvillä kuormilla. [24] 

2.8.3. TAIPUMIEN RAJOITTAMINEN 

Eurokoodi 
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Eurokoodissa ei määritellä taipumille raja-arvoja, mutta todetaan, ettei siirtymätila saa 

aiheuttaa haittaa rakenteen ulkonäölle tai toiminnalle. Standardin SFS-EN 1990-A2 mukaan 

taipumarajoja määritellään tarpeen mukaan. 

Rautatiesiltoja koskevia rajoituksia sallituille siirtymille on esitetty kohdassa 2.3.9. 

Tiehallinnon ohjeet 

Päällysrakenteen taipuma voi olla korkeintaan L/500 liikennekuorman vaikutuksesta.[24] 

RHK:n ohjeet 

RSO:n mukaan yksi- ja kaksiaukkoisten, jännemitaltaan alle 30 m siltojen taipuma saa olla 

enintään L/800, kun kuormana on pystysuora junakuorma ja junakuorman pystysuora 

lisäkuorma. Ratateknisten määräysten ja ohjeiden (RATO) osassa 13 on myös annettu 

vaatimuksia kiskojen taipumalle. [9] 

3. VERTAILULASKELMAT 

3.1. RAKENNEMALLI JA LÄHTÖTIEDOT 

Diplomityössä käsiteltyjen siltojen mallintamiseen käytetään Strusoftin FEM-Design 8.0 3D 

Structure -tietokoneohjelmaa. Ohjelmalla mallinnetaan kolmiulotteiset 

elementtimenetelmämallit (kuva 21), joille saadaan voimasuureet ja siirtymät. 

Peruslaatat on mallissa korvattu viivamaisella, pystysuunnassa ja sillan suunnassa jäykällä 

tuennalla. Poikittaissuuntaan on vain pistemäinen tuenta. Reunapalkki on mallinnettu 0,5 m 

kuormakaistojen ulkopuolelle ulottuvana laattana. Siirtymälaatta huomioidaan jalkaan 

vaakasuunnassa 630 mm etäisyydellä jalan ja kansilaatan yhtymäkohdasta vaikuttavalla 

viivakuormalla. Mallit on koottu betonisista laattaelementeistä, joissa solmuväli on 

keskimäärin 0,4 m. Laatan paksuus 5 m ja 6 m vapaa-aukolla on 420 mm ja 4 m vapaa-

aukolla 370 mm. 

Betonin paino annetaan tilavuuspainona. Liikennekuormat mallinnetaan kuormitusohjeiden 

mukaisina pinta-alakuormina ja akselikuormat juoksutetaan 0,6 m askelvälillä pitkin kutakin 
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kuormituskaistaa. Määräävimmät kuormitustapaukset yhdistellään FEM-laskentaohjelman 

Maximum of load groups -toiminnon sekä taulukkolaskentaohjelman avulla. Tukien 

painumaeron laskennassa kimmokertoimen pitkäaikainen arvo huomioidaan kertomalla 

kuorma suhteella 

1,11
1

c

cc

E
E

.    (123) 

Viruman vaikutus kutistumaan huomioidaan kertoimella [8] 

52,01
1

sck     (124) 

ja kutistuma annetaan ohjelmalle lämpötilakuormana 

 
C

k c
sc

100001,0   ,  

Pysyvä lämpötilanmuutos oletetaan 15 °C  0 °C ja ohjelmalle annetaan pysyvänä kuormana 

C 15sck  

Jarrukuorman laskennassa käytettävä reaktiopaine on saatu laskemalla ensin jalan yläpään 

siirtymä v ja lisäämällä kuormitustapaukseen jarrukuorman vastaiseen jalkaan ja siipimuuriin 

vaikuttamaan tasainen kuorma 

2kN/m20
mm5
vqR
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Kuva 21. FEM-laskentamalli. Kuvasta voidaan nähdä elementtijaon periaate. 

 

Laskennassa käytettävään FEM-ohjelman laattamalliin voidaan syöttää kuormat välittämättä 

solmujaosta. Ohjelma jakaa kuorman automaattisesti määritellylle solmujaolle, eikä 

solmujakoa näin ollen tarvitse valita kuormituksen mukaan. Kuvissa 22…26 on esitetty 

liikennekuormien asettelu rakennemallin kannelle. 
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Kuva 22. Kuorman LM1 sijoittelu. Kuormakaistojen paikka voi vaihdella toistensa suhteen. 

Kuormakaistojen akselikuormat voivat sijaita sillan pituussuunnassa satunnaisesti toisiinsa nähden.  
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Kuva 23. Kuorman LM3 vaihtoehtoinen sijoittelu poikittaissuunnassa.  Pituussuunnassa kuorma on aina 

koko kannen pituudella. 

 

 

Kuva 24. Kuorman FLM3 vaihtoehtoinen sijoittelu kuormakaistoille.  Pituussuunnassa askellus kuten 

LM1:n tapauksessa. 
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Kuva 25. Kuorman LkI sijoittelu laskentamalliin. Kuormakaistojen paikka voi vaihdella toistensa 

suhteen. Kuormakaistojen akselikuormat voivat sijaita sillan pituussuunnassa satunnaisesti toisiinsa 

nähden. Kolmas akseliryhmä on jätetty sillan lyhyyden vuoksi tarkastelusta pois. 
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Kuva 26. Kuorman Ek1 vaihtoehtoinen sijoittelu. 

 

Betoniterästen sekä betoni- ja teräsjännitysten laskentaan käytetään Microsoftin Excel-

taulukkolaskentaohjelmaa sekä Strusoftin Concrete Section 6.0 -ohjelmaa, joka on tarkoitettu 

betonipoikkileikkauksen murto- ja käyttörajatilan mitoitukseen.  

3.1.1. MATERIAALIARVOT 

Taulukossa 33 esitetään rakennemallissa ja mitoituksessa käytettyjen materiaalien lujuuksien 

ja kimmokertoimien arvoja. 
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Taulukko 33. Laskennassa käytettyjen betonien ja betoniterästen ominaisuudet.  

f ck 30 N/mm2
f ck 24,5 N/mm2

f cd 17 N/mm2
f cd 18,1 N/mm2

f cm 38 N/mm2
f ctk 2,1 N/mm2

f ctm 2,9 N/mm2
f ctd 1,6 N/mm2

E cm 33000 N/mm2
E c 29580 N/mm2

f sk 500 N/mm2
f yk 500 N/mm2

f sd 435 N/mm2
f yd 455 N/mm2

E s 200000 N/mm2
E s 200000 N/mm2

Betoniteräs

Eurokoodi Betonirakenneohjeet

Betoni C30/37 Betoni K35
Eurokoodi Betonirakenneohjeet

 
 
 

3.1.2. TARKASTELUPISTEET 

Tuloksia verratessa ja rasituksien vaatimia betoniteräsmääriä laskettaessa on tarkasteltavaksi 

valittu neljä kohtaa kahdelta linjalta, jotka kulkevat sillan yli. Linjat on valittu sillan 

keskilinjalta ja metrin etäisyydeltä reunasta. Leikkausvoiman määrittelypisteet ovat 

etäisyyden d päässä tuelta. Pisteet on valittu lisäksi aivan kansilaatan kulmasta. Näistä toinen 

arvo vastaa normaalivoiman suurinta arvoa. Siipimuurin juuresta ja keskeltä on tutkittu myös 

poikittainen (y-suunta) momentti. Tarkastelupisteet on merkitty kuviin 27 ja 28 rasteilla.  

Tulostaulukoissa merkkisäännöt menevät siten, että positiivinen momentti aiheuttaa sillan 

sisäpintaan vetoa ja positiivinen normaalivoima vetoa. 
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Kuva 27. Tarkastelupisteet sillan kannella. 

  

 

Kuva 28. Tarkastelupisteet jalassa ja siipimuurissa. 

 

3.2. TAIVUTUSMOMENTIT 

Kuvassa 29 esitetään mallisillan (VA = 6 m; H = 5,5 m) taivutusmomenttijakauma ja kuvassa 

30 samanaikainen normaalivoimajakauma sillan keskilinjalla. Tarkasteltavana on suurimman 

taivutusmomentin kannen keskelle murtorajatilassa aiheuttava kuormitusyhdistelmä. 

Yhdistellyt kuormitukset sekä kuormakertoimet ovat 

1,15 omapaino   

1,15 kutistuma  
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1,0 maanpaine  

1,35 LM1  

 UDL  

1,5 · 0,6 lämpötilaero  

0,35 · lämpötilanmuutos. 

Kyseessä on siis liikennekuormaryhmän gr1a aiheuttama rasitus. 

 

 

Kuva 29. EN-murtorajatilan momenttijakauma sillan keskilinjalla kuormitusyhdistelmällä, joka 

aiheuttaa suurimman kenttämomentin keskellä  
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Kuva 30. EN-murtorajatilan normaalivoimajakauma sillan keskilinjalla kuormitusyhdistelmällä, joka 

aiheuttaa suurimman kenttämomentin keskellä.  

Taulukoissa 34 ja 35 esitetään molempien normien mukaisia taivutusmomentteja erikokoisilla 
silloilla.  

Taulukko 34. Momentit murtorajatilassa. Punaisella korostetuissa kohdissa rasitus on aiheutunut 

liikennekuormien LM1 ja LK I vaikuttaessa. Keltaisella korostetuissa vastaavasti erikoiskuormien LM3 

ja EK 1 vaikuttaessa. 

EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN
M M M M M M M M M M M M M M

kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m

Kenttä 238 246 249 268 197 221 210 235 219 246 153 188 163 199
Nurkka -254 -217 -237 -223 -228 -224 -206 -197 -196 -185 -165 -167 -149 -149

Jalka 150 102 120 93 149 132 131 98 135 82 116 94 103 72
Kanta -322 -333 -219 -316 -323 -383 -244 -311 -208 -297 -218 -266 -171 -232

Kenttä 252 251 264 273 202 210 216 225 226 235 153 164 163 175
Nurkka -298 -262 -272 -257 -267 -262 -235 -225 -214 -204 -196 -187 -175 -162
Jalka 147 95 125 89 149 122 137 93 125 78 111 85 90 67

Kanta -256 -265 -226 -295 -299 -345 -231 -284 -212 -279 -200 -238 -164 -213
-336 -315 -310 -294 -423 -447 -367 -368 -330 -321 -310 -306 -269 -248

- - - - - - - - - - - - - -
Kiin. x 148 97 134 95 147 115 132 96 128 84 105 79 96 66
Kiin.y 66 -24 56 -16 65 19 56 -15 -56 -35 44 -16 -45 -26

Kesk. x 106 71 94 72 82 68 90 71 126 93 59 49 54 39
Kesk. y 83 -39 69 -49 76 -45 68 -47 -73 -51 -69 -39 -44 -43

Kulma N

Si
ip

i

6,0/4,5 5,0/5,56,0/5,5

Ke
sk

el
lä

R
eu

na
lla

Kulma M

VA/H = 5,0/4,5 5,0/3,5 4,0/4,5 4,0/3,5
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Lyhyestä siltakannen pituudesta johtuen ei kuormakaaviolla LM3 ole merkitystä 

tämänkokoisten siltojen mitoituksessa. Vastaavalla hyötyleveydellä (9 m) erikoiskuorman 

kokonaiskuorma ylittää kuormakaavion LM1 kokonaiskuorman vasta 12,91 m pitkällä 

kannella. Nykyohjeella erikoiskuorma taas on keskittyneemmän luonteensa vuoksi merkitsevä 

lyhyellä kannella. 

Murtorajatilassa kannen taivutusmomentit muuttuvat melko vähän. Jalkojen taivutusmomentit 

taas muuttuvat hieman enemmän, mikä johtunee siitä, että nykyohjeilla ylä- ja alapinnan 

välinen lämpötilaero vaikuttaa vain kannessa. 

Pitkäaikaiset eurokoodin käyttörajatilan taivutusmomentit ovat kaikkialla suurempia kuin 

nykyohjeella lasketut. Vertailukelpoisempia tuloksia ovat vaadittavat betoniteräsmäärät koska 

myös mitoitusehdot poikkeavat toisistaan. 

 

Taulukko 35. Momentit käyttörajatilassa (pitkäaikaiset).  

EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN

M M M M M M M M M M M M M M
kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m

Kenttä 55 53 69 63 40 36 56 48 67 56 33 27 45 36

Nurkka -95 -85 -89 -70 -92 -76 -79 -58 -75 -48 -63 -47 -55 -35

Jalka 89 65 65 39 88 70 72 46 66 29 67 48 54 31

Kanta -182 -177 -127 -125 -185 -180 -141 -129 -128 -108 -122 -117 -100 -88

Kenttä 55 54 70 64 39 35 56 47 68 56 31 26 44 36

Nurkka -100 -95 -91 -77 -97 -84 -82 -63 -75 -50 -65 -51 -56 -37

Jalka 82 61 63 36 87 65 70 41 57 25 62 43 46 27

Kanta -151 -143 -131 -120 -178 -171 -136 -122 -127 -105 -117 -110 -97 -84

-108 -107 -106 -81 -149 -135 -119 -97 -105 -76 -98 -83 -80 -58

-61 -49 -47 -64 -21 -9 -46 5 -26 14 -39 9 -29 18

Kiin. x 64 42 54 25 75 53 56 30 49 15 49 31 39 18

Kiin.y 17 3 10 1 21 8 10 -2 -22 -13 9 -1 -18 -12

Kesk. x 20 7 5 -15 5 -8 5 -13 26 -10 -5 -12 20 7
Kesk. y 13 -6 6 -7 12 -10 6 -20 -35 -32 -30 -23 -28 -25

5,0/4,5 5,0/3,5 4,0/4,5 4,0/3,5

Kulma N

Si
ip

i

6,0/4,5 5,0/5,56,0/5,5

Ke
sk

el
lä

R
eu

na
lla

Kulma M

VA/H =

 
 
 

3.3. LEIKKAUSVOIMAT 

Kuormakaaviolla LM3 ei ollut merkitystä määrääviin leikkausvoimiin, mikä oli odotettavissa 

kun siihen ei sisälly akselikuormia. Leikkausvoimat pienenivät verrattuna nykyohjeeseen 
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keskellä siltaa ja jaloissa. Kannessa reunalla lasketut leikkausvoimat toisaalta kasvoivat. 

Taulukossa 36 esitetään leikkausvoimien lukuarvoja. 

Taulukko 36. Leikkausvoimat murtorajatilassa. Punaisella korostetuissa kohdissa rasitus on aiheutunut 

liikennekuormien LM1 ja LK I vaikuttaessa. Keltaisella korostetuissa vastaavasti erikoiskuormien LM3 

ja EK 1 vaikuttaessa. 

EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN
V V V V V V V V V V V V V V

kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m

Kenttä -89 -137 -85 -140 -90 -143 -85 -138 -81 -134 -80 -145 -75 -140
Nurkka -235 -294 -235 -315 -215 -306 -213 -303 -213 -302 -184 -286 -182 -283

Jalka 55 72 73 84 74 95 80 106 90 124 74 95 80 107

Kanta 219 218 154 205 222 255 173 206 150 191 166 195 130 163
Kenttä -124 -96 -118 -97 -125 -108 -118 -100 -113 -93 -85 -72 -110 -104

Nurkka -279 -226 -277 -241 -264 -230 -258 -222 -252 -217 -233 -194 -229 -188

Jalka 50 60 62 78 68 82 60 77 120 114 52 67 70 86
Kanta 202 191 150 185 203 226 159 183 140 170 150 171 116 141

-274 -222 -260 -223 -478 -675 -490 -678 -501 -680 -372 -518 -380 -515

-538 -719 -260 -757 -566 -821 -490 -824 -501 -826 -372 229 -380 205

Kiin. x 57 60 62 75 58 67 63 73 80 93 56 64 69 78
Kiin.y - - - - - - - - - - - - - -

Kesk. x 78 69 83 92 92 97 83 90 136 116 75 82 63 62
Kesk. y - - - - - - - - - - - - - -

5,0/4,5 5,0/3,5 4,0/4,5 4,0/3,5

Kulma N

S
iip

i

6,0/4,5 5,0/5,56,0/5,5

K
es

ke
llä

R
eu

na
lla

Kulma M

VA/H =

 
 

3.4. NORMAALIVOIMAT 

Taulukoissa 37 ja 38 esitetään määräävien momenttien kanssa samanaikaisesti esiintyvät 

normaalivoimat. Näistä voidaan todeta kaikkien olevan puristusta. 
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Taulukko 37. Määräävän momentin kanssa samanaikainen normaalivoima murtorajatilassa. 

EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN

M M M M M M M M M M M M M M
kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m

Kenttä -166 -116 -152 -120 -155 -141 -140 -123 -122 -104 -134 -138 -118 -121

Nurkka -229 -205 -224 -218 -208 -216 -211 -219 -216 -229 -179 -197 -175 -196

Jalka -216 -249 -171 -282 -191 -259 -190 -272 -150 -202 -164 -224 -145 -206

Kanta -461 -369 -319 -386 -457 -419 -421 -373 -271 -319 -354 -352 -316 -306

Kenttä -225 -175 -195 -179 -213 -191 -177 -159 -148 -137 -161 -141 -132 -116

Nurkka -285 -224 -275 -238 -254 -224 -231 -211 -237 -203 -203 -182 -198 -175

Jalka -184 -213 -171 -221 -174 -227 -159 -213 -179 -162 -140 -197 -117 -163

Kanta -284 -215 -193 -237 -307 -283 -259 -228 -176 -184 -268 -286 -197 -265

-348 -298 -282 -262 -599 -856 -436 -565 -309 -410 -436 -602 -302 -413

- - - - - - - - - - - - - -

Kiin. x -159 -136 -144 -138 -152 -163 -138 -138 -156 -133 -124 -135 -135 -125

Kiin.y - - - - - - - - - - - - - -

Kesk. x -105 -114 -102 -84 -109 -99 -99 -85 -157 -125 -84 -77 -23 -16
Kesk. y - - - - - - - - - - - - - -

5,0/4,5 5,0/3,5 4,0/4,5 4,0/3,5

Kulma N

Si
ip

i
6,0/4,5 5,0/5,56,0/5,5

Ke
sk

el
lä

R
eu

na
lla

Kulma M

VA/H =

 
 

Taulukko 38. Määräävän momentin kanssa samanaikainen normaalivoima käyttörajatilassa 

(pitkäaikainen). 

EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN

M M M M M M M M M M M M M M
kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m

Kenttä -78 -85 -61 -72 -72 -77 -54 -63 -33 -50 -52 -53 -33 -39

Nurkka -104 -99 -94 -85 -100 -92 -86 -76 -77 -62 -75 -70 -62 -54

Jalka -171 -173 -142 -156 -160 -160 -146 -144 -121 -114 -132 -128 -105 -101

Kanta -258 -260 -216 -227 -249 -251 -214 -216 -181 -185 -195 -199 -167 -172

Kenttä -129 -112 -93 -87 -128 -109 -86 -80 -54 -58 -85 -73 -51 -49

Nurkka -116 -105 -106 -92 -111 -95 -99 -80 -86 -65 -83 -70 -71 -54

Jalka -137 -136 -127 -123 -129 -128 -117 -113 -99 -92 -102 -102 -83 -79

Kanta -189 -194 -160 -176 -198 -205 -161 -170 -133 -145 -147 -156 -125 -135

-141 -145 -166 -106 -393 -419 -199 -211 -72 -57 -251 -267 -102 -108

- - - - - - - - - - - - - -

Kiin. x -110 -105 -93 -83 -100 -94 -87 -77 -93 -78 -75 -70 -78 -69

Kiin.y - - - - - - - - - - - - - -

Kesk. x -83 -84 -80 -79 -88 -91 -78 -78 -115 -109 -70 -71 -14 -12
Kesk. y - - - - - - - - - - - - - -

Kulma N

Si
ip

i

6,0/4,5 5,0/5,56,0/5,5

K
es

ke
llä

R
eu

na
lla

Kulma M

VA/H = 5,0/4,5 5,0/3,5 4,0/4,5 4,0/3,5
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4. TULOSTEN VERTAILU 

4.1. MURTORAJATILA (ULS) 

4.1.1. TAIVUTUS JA NORMAALIVOIMA 

Murtorajatilan mitoituksessa summataan Mxy-momenttien itseisarvot mitoitettavan suunnan 

momentteihin siten, että ne lisäävät rasitusta. 

Taulukko 39. Määräävät momentit, niitä vastaavat normaalivoimat murtorajatilassa sekä niiden vaatimat 

betoniteräsmäärät. Muutos tarkoittaa tässä tutkimuksessa saatua laskennallista eroa siirryttäessä 

vanhasta ohjeesta eurokoodiin. 

Taivutus MRT Eurokoodi Betonirakenneohjeet
VA  = 6,0 m M() N A s,vaad M() N A s,vaad 

H  = 5,5 m kNm/m kN/m mm2/m kNm/m kN/m mm2/m mm2/m %

Kenttä 238 -166 1433 246 -116 1469 -36 -2 %
Nurkka -254 -229 1476 -217 -205 1163 313 27 %
Jalka 150 -216 738 102 -249 1005 -267 -27 %
Kanta -322 -461 1735 -333 -369 1814 -79 -4 %
Kenttä 252 -225 1466 251 -175 1436 30 2 %
Nurkka -298 -285 1746 -262 -224 1457 289 20 %
Jalka 147 -184 757 95 -213 1005 -248 -25 %
Kanta -256 -284 1426 -265 -215 1489 -63 -4 %

-336 -348 1973 -315 -298 1758 215 12 %
-51 350 941 59 21 1005 -64 -6 %

Kiin. x 148 -159 796 97 -136 1005 -209 -21 %
Kiin.y 66 -1 412 -24 0 565 -153 -27 %
Kesk. x 106 -105 573 71 -114 1005 -432 -43 %
Kesk. y 83 -1 520 -39 0 565 -45 -8 %

S
iip

i

Kulma N
Kulma M

R
eu

na
lla

Ke
sk

el
lä

Muutos 

 
 

Taulukosta 39 nähdään, että murtorajatilan vaatimat teräsmäärät eivät muutu oleellisesti 

kentässä ja peruslaatan liitoskohdassa. Jalasta rasitus siirtyy nurkkaan, kun 

kokonaisteräsmäärä pysyy liki muuttumattomana. 

4.1.2. LEIKKAUS 

Laattakehäsillan laatan paksuus on pyritty valitsemaan siten, että leikkaushakoja ei tarvita. 

Taulukosta 40 nähdään leikkausraudoittamattoman betonipoikkileikkauksen 
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Betonirakenneohjeen mukaan lasketun kestävyyden olevan selvästi eurokoodin mukaista 

kestävyyttä suurempi. Taulukosta nähdään myös kapasiteetin ylittyvän kansilaatan ja jalan 

liittymäkohdassa tarkastelluissa pisteissä. 

Leikkausvoiman suhteen vaarallisimmilla liikennekuorman kuormitusasennoilla ja 

kuormitusyhdistelmillä on piirretty leikkausvoiman jakaumia kuvaan 31. 

Reunoille syntyvä leikkausvoimapiikki aiheutuu enimmäkseen pintojen välisestä 

lämpötilaerosta. Nämä kuvaajan päissä olevat leikkausvoiman keskittymät voinee jättää 

huomiotta, koska mallissa ei ole reunapalkkia, johon toisaalta asennetaan pystyteräksiä. 

Vertaamalla kapasiteettitason ylittäviä ja alittavia pinta-aloja voi todeta poikkileikkauksen 

keskimäärin kestävän, jos leikkausvoima jakautuu leveyssuunnassa isommalle alueelle. Koska 

pyöräkuormien jakautumista pystysuunnassa ei huomioitu rakennemallissa, vaan on käytetty 

suoraan kuormakaavioiden pinta-aloja, ovat pyöräkuormien kohdalla havaittavat 

leikkausvoiman arvot todellista suurempia. 

 

 

Kuva 31. Eurokoodi-kuormitusten mukaisia leikkausvoiman jakaumia etäisyyden d päässä tuelta. 

Liikennekuorma LM1. Vaakaviivoista yhtenäinen esittää likimäärin eurokoodin ja katkoviiva 

Betonirakenneohjeen mukaista kestävyyttä. 
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Koska laattakehäsillan tyyppikuvissa on tarkoituksenmukaista päästä 

leikkausraudoittamattomaan ratkaisuun, tarkasteltiin leikkausrasituksen kannalta määräävin 

tapaus siten, että akselikuorma jakautuu pystysuunnassa 45º kulmassa 250 mm 

päällystepaksuudella palkin paksuuden keskilinjalle. Kuvassa 32 esitetään vaihtoehtoisilla 

lämpötilakuormilla muodostuvat jakaumat, kun suurin LM1:n akselikuorma on keskikaistalla. 

 

Kuva 32.  Leikkausvoiman jakaumia etäisyyden d päässä tuelta kun liikennekuorman LM1 

akselikuormien jakautuminen on huomioitu.  
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Taulukko 40. Leikkausvoimat, leikkauskestävyydet sekä käyttöasteet. Taulukossa on esitetty myös 

samanaikaiset kestävyyden laskennassa käytettävät rasitukset. 

Leikkaus MRT Eurokoodi Betonirakenneohjeet
VA  = 6,0 m V() N V Rd,c V ed /V Rd,c V() M N V c0 V d  /V c0 

H  = 5,5 m kN/m kN/m kN/m - kN/m kNm/m kN/m kN/m -

Kenttä -89 -227 200.7 0.4 -137 125 -247 290 0.47
Nurkka -235 -233 203.0 1.2 -294 -100 -149 279 1.05
Jalka 55 -281 198.7 0.3 72 90 -233 284 0.25
Kanta 219 -399 255.0 0.9 218 -264 -358 317 0.69
Kenttä -124 -256 205.7 0.6 -96 75 -182 297 0.32
Nurkka -279 -293 220.7 1.3 -226 -158 -213 285 0.80
Jalka 50 -174 184.4 0.3 60 29 -145 324 0.19
Kanta 202 -298 229.8 0.9 191 -264 -280 292 0.65

-274 -431 246.0 1.1 -222 -215 -253 289 0.77
-538 -987 284.0 1.9 -719 -183 -402 278 2.59

Kiin. x 57 -125 174.2 0.3 60 -8 -108 481 0.13
Kiin.y   
Kesk. x 78 -65 166.5 0.5 69 -81 -99 261 0.26
Kesk. y   

K
es

ke
llä

R
eu

na
lla

Kulma M
Kulma N

Si
ip

i

 

4.2. KÄYTTÖRAJATILA (SLS) 

4.2.1. HALKEILUN RAJOITTAMINEN 

Halkeamaleveydet lasketaan ensin murtorajatilan vaatimalla teräsmäärällä ja jos sallittu arvo 

ylittyy, terästystä lisätään kunnes sallittu arvo saavutetaan. Halkeamaleveydet ja vastaavat 

betoniteräsmäärät on esitetty taulukossa 41. Taulukosta puuttuvat halkeamaleveyden arvot 

johtuvat laskentaan käytetystä Concrete Section -ohjelmasta, joka olettaa poikkileikkauksen 

halkeamattomaksi. Oletettavasti myös ehto halkeaman leveydelle täyttyy näissä tapauksissa. 
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Taulukko 41. Halkeamaleveydet. Muutos tarkoittaa tässä tutkimuksessa saatua laskennallista eroa 

siirryttäessä vanhasta ohjeesta eurokoodiin. 

w k,sal  = 0,20 mm Lyhyt w k,sal  = 0,316 mm Pitkä w k,sal  = 0,21 mm
VA  = 6,0 m A s M N w k  A s M() N w k  A s M() N w k  

H  = 5,5 m mm2/m kNm/m kN/m mm mm2/m kNm/m kN/m mm mm2/m kNm/m kN/m mm mm2/m %

Kenttä 1433 55 -78 0,11 1469 128 -95 0,22 1469 53 -85 - -36 -2 %
Nurkka 1476 -95 -104 0,20 1414 -147 -144 0,31 1414 -85 -99 - 62 4 %
Jalka 1225 89 -171 0,20 1005 81 -212 - 1005 65 -173 - 220 22 %
Kanta 2410 -182 -258 0,20 2648 -259 -312 0,31 2648 -177 -260 0,17 -238 -9 %
Kenttä 1466 55 -129 0,08 1436 142 -144 0,25 1436 54 -112 - 30 2 %
Nurkka 1746 -100 -116 0,16 1659 -163 -163 0,31 1659 -95 -105 - 87 5 %
Jalka 1210 82 -137 0,20 1005 73 -175 - 1005 61 -136 - 205 20 %
Kanta 2000 -151 -189 0,20 2061 -201 -227 0,31 2061 -143 -194 0,18 -61 -3 %

1973 -108 -141 0,14 1888 -186 -225 0,31 1888 -107 -145 - 85 4 %
941 -61 -155 0,17 1005 5 -116 - 1005 -49 -215 - -64 -6 %

Kiin. x 1030 64 -110 0,20 1005 57 -120 - 1005 42 -105 - 25 2 %
Kiin.y 525 17 -1 0,20 565 1 0 - 565 3 0 0,17 -40 -7 %
Kesk. x 573 20 -83 0,06 1005 27 -97 - 1005 7 -84 - -432 -43 %
Kesk. y 520 13 -1 0,15 565 -11 0 - 565 -6 0 - -45 -8 %
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Vaikka jalkaan tarvittava teräsmäärä lisääntyy taulukon 41 perusteella, ei laskentapisteiden 

mukainen kokonaisteräsmäärä juuri muutu. Teräsmäärän lisäys on pääsuunnan teräksissä 2 %. 

4.2.2. TAIPUMIEN RAJOITTAMINEN 

Siirtymät eivät oletettavasti ole mitoittavia tämänkaltaisessa tiesillassa, joten tutkimuksessa ei 

pantu painoa niiden tarkastelemiseen. Alle on koottu FEM-ohjelmalla saatuja taipumia 

tärkeimmillä kuormituksilla (halkeamaton poikkileikkaus): 

Pysyvät 6,07 mm 

LT-ero 0,05 mm 

LM1 1,9 mm 

yht. 8,02 mm 

Vanha raja liikennekuormille on 6000 mm/500 = 12 mm. 
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4.3. VÄSYMINEN 

Tämän tutkimuksen väsymistarkasteluissa hyödynnetään Ranskan tiehallinnon Sétran 

laatimaa sovellusohjetta betonisille maantiesilloille [10]. Tarkastelussa edetään seuraavan 

järjestyksen mukaisesti. Jos ensin annettu ehto täyttyy, ei seuraavaa tapausta tarvitse tarkastaa 

ja voidaan välttyä varsinaiselta väsymismitoitukselta.  

1. Jos ominaisyhdistelmän aiheuttamat jännitykset täyttävät seuraavat ehdot 

puristetulle betonille ja vedetylle betoniteräkselle  

  c < 0,6 fck    

  s < 300 N/mm2   

ylempi lauseke on sama kuin eurokoodin betonin puristusjännitystä rajoittava 

ehto. 

2. Jos tavallisen yhdistelmän aiheuttama betoniterästen jännitysvaihteluväli täyttää 

ehdon     

  s < k1     

jossa k1 on 70 N/mm2 [19] ja 100 N/mm2 [10]. 

3. Jos kuormakaavion LM1, jossa 0,75 Qi ja 0,4 qi, eli LM1freq aiheuttama 

betoniterästen jännitysvaihteluväli suhteessa perustilaan C0 täyttää ehdon 

  s < k1 

jossa k1 on  70  N/mm2 [19] ja 100 N/mm2 [10]. Perustilana käytetään pysyviä 

kuormia ja lämpötilan vaikutuksia kerrottuna kertoimella 0,6. 

4. Kuormakaavion FLM3 aiheuttamaa jännitysvaihteluväliä kerrottuna kertoimella s 

verrataan väsymislujuuden ominaisarvokäyrään. Perustilana käytetään pysyviä 

kuormia ja lämpötilan vaikutuksia kerrottuna kertoimella 0,6. 

Kohdan 2.5.4 mukaiset -kertoimet on saatu seuraavista lähtöarvoista ja esitetty taulukossa 

42. 

L = 6,0 m 

k2 = 9  

fat = 1,4  

s.1 = 1,23  

s.3 = 1,0 

Varmuuskertoimet kuormitukselle ja betoniteräksille ovat 
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F.fat = 1,0  

s.fat = 1,0  

Taulukkoon SFS-EN 1991-2 kansallisen liitteen mukaan käytetään liikenteen tyyppiä: 

kaukoliikenne, mikä vastaa taulukon 42 1. sarakkeen arvoja. Väsymismitoituksessa siis 

kerrointa s,2 ei pienennetä vaan Q  on aina 1. 

Taulukko 42. Liikenteen tyyppiä ja liikenteen luokkia vastaavat s,2 - ja s -kertoimien arvot VA = 6 m. 

s.2

Kaukoliikenne Keskipitkän välin Paikallinen

= 1,0 0,94 0,82

1 2,0 1,000 0,940 0,820

2 0,5 0,857 0,806 0,703

3 0,125 0,735 0,691 0,603

4 0,05 0,664 0,624 0,544

s

1 2,0 1,728 1,624 1,417

2 0,5 1,481 1,392 1,214

3 0,125 1,270 1,193 1,041

4 0,05 1,147 1,078 0,940

Liikenteen 
luokat N obs  [106] Q

 

Betoniterästen  S-N-käyrät  on  esitetty  kuvassa  33.  Kuvaan  on  piirretty  taulukon  42  

liikenneluokkia 1-4 vastaavat pisteet sadan vuoden käyttöiällä. Kuvassa esitetään 

ominaisarvokäyrät ohjeen SFS-EN 1992-1-1 mukaan sekä Suomessa nykyisin käytössä olevat 

Suomen rakennusmääräyskokoelman osan B4 mukaiset käyrät. Käyrien lukuarvot on esitetty 

taulukossa 43. 
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Suorat tangot (EN)
Taivutetut tangot D/  = 12  
200         = 90,2 MPa
50           = 105.2 MPa
12.5        = 122.7 MPa
5            = 135,9 MPa
Vanha käyrä (B4)
Taivutetut tangot r/  = 6  

 

Kuva 33. Väsymislujuuden ominaisarvokäyrät suorille ja taivutetuille tangoille.  
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Taulukko 43. Betoniteräksen S-N-käyrien parametrien arvot.  

Vanha käyrä (B4)
N* log(N* ) Rsk log( Rsk )

1000 3,000 500 2,699 200 8,301 160,5 2,205
18156 4,259 500 2,699 50 7,699 168,5 2,227

1000000 6,000 200,0 2,301 12,5 7,097 176,9 2,248
1000000000 9,000 151,7 2,181 5 6,699 182,6 2,262

Taivutetut tangot r/  = 6 k 1 = 0,75
N* log(N* ) Rsk log( Rsk )

1000 3,000 375 2,574 200 8,301 120,4 2,081
18156 4,259 375 2,574 50 7,699 126,4 2,102

1000000 6,000 150 2,176 12,5 7,097 132,6 2,123
1000000000 9,000 85,3 2,056 5 6,699 137,0 2,137

Suorat tangot (EN)
N* log(N* ) Rsk log( Rsk )

1000 3,000 500 2,699 200 8,301 90 1,955
3626 3,559 500 2,699 50 7,699 105,2 2,022

1000000 6,000 162,5 2,211 12,5 7,097 122,7 2,089
1000000000 9,000 75,4 1,878 5 6,699 135,9 2,133

Taivutetut tangot D/  = 12   = 0,662
N* log(N* ) Rsk log( Rsk )

1000 3,000 331 2,520 200 8,301 59,7 1,776
3626 3,559 331 2,520 50 7,699 69,7 1,843

1000000 6,000 107,6 2,032 12,5 7,097 81,3 1,910
1000000000 9,000 33,1 1,698 5 6,699 90,0 1,954

N obs  [106] (100 
a)

log(N* ) Rsk log( Rsk )

N obs  [106] (100 
a)

N obs  [106] (100 
a)

log(N* )

log(N* )

N obs  [106] (100 
a)

log(N* )

Rsk

Rsk

log( Rsk )

log( Rsk )

log( Rsk )Rsk

 
 

4.3.1. JÄNNITYSTEN JA KESTÄVYYKSIEN LASKENTA 

Betoniteräkset 

Alla olevissa taulukoissa suoritetaan väsymiskestävyyden laskenta edellä esitetyn laskennan 

etenemisjärjestyksen mukaisesti. 
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Taulukko 44. Ominaisyhdistelmän aiheuttamat betoni- ja teräsjännitykset halkeamalaskennan vaatimalla 

teräsmäärällä sekä siten, että ehto 1 täyttyy. 

1. Lisäys
0.6f ck = 18 N/mm2

s  300 N/mm2 

VA  = 6,0 m M N A s s  c  A s s  c  A s 

H  = 5,5 m kNm/m kN/m mm2/m N/mm2 N/mm2 mm2/m N/mm2 N/mm2 mm2/m %

Kenttä 170 -143 1433 304,1 14,4 1455 299,7 14,4 22 2 %
Nurkka -196 -185 1476 334,5 16,5 1655 300,0 15,7 179 12 %
Jalka 119 -221 1225 196,1 10,5 1225 196,1 10,5 0 0 %
Kanta -256 -347 2410 253,1 17,8 2410 253,1 17,8 0 0 %
Kenttä 179 -199 1466 295,9 15,0 1466 295,9 15,0 0 0 %
Nurkka -221 -222 1746 317,2 17,4 1855 299,6 17,0 109 6 %
Jalka 108 -179 1210 189,7 9,7 1210 189,7 9,7 0 0 %
Kanta -213 -225 2000 266,3 15,9 2000 266,3 15,9 0 0 %

-240 -270 1973 299,7 18,0 1973 299,7 18,0 0 0 %
0 0 941 3,7 0,1 941 0,0 0,0 - -

Kiin. x 99 -149 1030 208,4 9,4 1030 208,4 9,4 0 0 %
Kiin.y 28 0 525 156,3 3,7 525 156,3 3,7 0 0 %
Kesk. x 55 -94 573 194,3 6,7 573 194,3 6,7 0 0 %
Kesk. y 27 0 520 153,0 3,6 520 153,0 3,6 0 0 %
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Taulukko 45. Tavallisesta kuormitusyhdistelmästä aiheutuvat jännitysvaihteluvälit.  

2. Tavallinen yhdistelmä
k 1  = 70 N/mm2

VA  = 6,0 m A s M(+) N s  c  M(-) N s  c  s  c  

H  = 5,5 m mm2/m kNm/m kN/m N/mm2 N/mm2
kNm/m kN/m N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

Kenttä 1433 135 -121 238 11 -7 -122 4 0 242 11
Nurkka 1476 -151 -149 255 13 10 -96 2 0 257 13
Jalka 1225 95 -184 155 8 5 -212 4 0 159 8
Kanta 2410 -197 -321 183 14 -12 -235 4 0 187 14
Kenttä 1466 141 -178 225 12 -13 -130 4 0 229 12
Nurkka 1746 -169 -183 238 13 20 -42 3 0 241 13
Jalka 1210 88 -151 153 8 8 -177 1 0 154 8
Kanta 2000 -164 -212 195 12 1 -199 3 0 198 12

1973 -182 -217 224 14 5 -94 1 0 225 14
941 -50 -86 - - -126 -881 - - - -

Kiin. x 1030 77 -128 157 7 3 -165 1 0 158 7
Kiin.y 525 20 0 112 3 -11 0 2 0 114 3
Kesk. x 573 36 -91 99 4 -52 -75 8 0 107 4
Kesk. y 520 18 0 100 2 -21 0 2 0 102 2
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Taulukko 46. Väsytyskuorman LM1freq aiheuttamat jännitysvaihteluvälit. 

3.

k 1  = 70 N/mm2

VA  = 6,0 m A s M(+) N s  c  M(-) N s  c  s  c  

H  = 5,5 m mm2/m kNm/m kN/m N/mm2 N/mm2
kNm/m kN/m N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

Kenttä 1433 135 -121 238 11 49 -75 76 4 162 7
Nurkka 1476 -60 -137 76 5 6 -87 0 0 76 5
Jalka 1225 87 -161 143 8 73 -233 82 6 61 2
Kanta 2410 -70 -251 40 5 -22 -232 0 1 39 3
Kenttä 1466 141 -178 225 12 49 -133 55 4 171 8
Nurkka 1746 -76 -105 101 6 13 -38 11 1 90 5
Jalka 1210 83 -136 146 7 68 -199 85 6 61 2
Kanta 2000 -49 -185 31 3 -8 -196 -1 1 32 3

1973 -102 -194 108 8 -5 -97 -1 0 109 7
941 1 1 0 0 1 1 4 0 -4 0

Kiin. x 1030 74 -125 149 7 55 -167 78 5 71 2
Kiin.y 525 20 -1 100 -2 -11 -1 61 1 39 -4
Kesk. x 573 32 -90 80 4 12 -84 3 1 77 3
Kesk. y 520 17 -1 87 -2 -20 -1 109 3 -22 -4

C 0  + LM1 freq 
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Taulukko 47. Väsytyskuorman FLM3 aiheuttamat jännitysvaihteluvälit. 

4. C 0  + FLM3 

VA  = 6,0 m A s M(+) N s  c  M(-) N s  c  s  c  

H  = 5,5 m mm2/m kNm/m kN/m N/mm2 N/mm2
kNm/m kN/m N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

Kenttä 1433 90 -97 154 8 49 -75 76 4 77 3
Nurkka 1476 -31 -113 26 2 -3 -87 -1 0 26 2
Jalka 1225 86 -156 145 8 81 -189 119 7 26 1
Kanta 2410 -61 -214 36 4 -44 -208 17 3 19 1
Kenttä 1466 103 -162 154 9 49 -133 55 4 99 5
Nurkka 1746 -44 -77 54 3 -1 -34 0 0 55 3
Jalka 1210 82 -130 146 7 75 -168 113 7 32 1
Kanta 2000 -41 -166 24 3 -24 -179 3 1 20 1

1973 -68 -162 64 5 -20 -106 7 1 58 4
941 -73 -136 0 0 -98 -185 0 0 0 0

Kiin. x 1030 69 -116 139 7 61 -146 103 6 37 1
Kiin.y 525 21 -1 115 3 -13 -1 73 2 42 1
Kesk. x 573 25 -84 51 3 17 -81 17 1 33 1
Kesk. y 520 19 -1 105 2 -22 -1 120 3 -15 0
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Taulukossa 48 on esitetty väsytyskuormituksen FLM3 aiheuttamat jännitysvaihteluvälit 

kerrottuna liikenteen luokkaa vastaavalla s-kertoimella. Näitä on verrattu S-N-käyristä 

saatuihin kestävyyksiin. Kansilaatan ja jalan liitoskohdassa on käytetty taivutettujen tankojen 

arvoja. Taulukossa 49 on vastaavasti verrattu rasituksia nykyisin käytössä olevaan S-N-

käyrään. Taulukosta 49 nähdään, että vanhan ominaisarvokäyrän mukainen lujuus olisi 

riittävä lukuun ottamatta toista kenttämomenttia, kun käytetään tiukempaa karkeuskerrointa 

1,4. Nobs-arvojen selitykset on esitetty taulukossa 29. 

 

Taulukko 48. s-kertoimella kerrotut väsytyskuorman FLM3 aiheuttamat jännitysvaihteluvälit sekä 

vastaavat eurokoodin mukaiset väsymislujuudet.  

N obs  = 
[106]   

(100 a)
200 50 12,5 5 200 50 12,5 5 200 50 12,5 5

s  = 1,728 1,481 1,270 1,147
VA  = 6,0 m A s Käyttöasteet
H  = 5,5 m mm2/m N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

EN-käyrä

Kenttä 1433 134 115 98 89 90 105 123 136 1,5 1,1 0,8 0,7
Nurkka 1476 45 39 33 30 60 70 81 90 0,8 0,6 0,4 0,3
Jalka 1225 45 38 33 30 90 105 123 136 0,5 0,4 0,3 0,2
Kanta 2410 32 28 24 21 90 105 123 136 0,4 0,3 0,2 0,2
Kenttä 1466 172 147 126 114 90 105 123 136 1,9 1,4 1,0 0,8
Nurkka 1746 94 81 69 63 60 70 81 90 1,6 1,2 0,9 0,7
Jalka 1210 56 48 41 37 90 105 123 136 0,6 0,5 0,3 0,3
Kanta 2000 35 30 26 23 90 105 123 136 0,4 0,3 0,2 0,2

1973 99 85 73 66 60 70 81 90 1,7 1,2 0,9 0,7
941 0 0 0 0 60 70 81 90 0,0 0,0 0,0 0,0

Kiin. x 1030 63 54 47 42 90 105 123 136 0,7 0,5 0,4 0,3
Kiin.y 525 72 61 53 48 90 105 123 136 0,8 0,6 0,4 0,4
Kesk. x 573 58 50 43 38 90 105 123 136 0,6 0,5 0,3 0,3
Kesk. y 520 -27 -23 -20 -18 90 105 123 136 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1

S-N-käyrä (EN)

s s  Rsk  
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Taulukko 49.  B4:n mukaiset väsymislujuudet. 

N obs  = 
[106]   

(100 a)
200 50 12,5 5 200 50 12,5 5

VA  = 6,0 m

H  = 5,5 m N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

Kenttä 161 168 177 183 0,8 0,7 0,6 0,5
Nurkka 120 126 133 137 0,4 0,3 0,3 0,2
Jalka 161 168 177 183 0,3 0,2 0,2 0,2
Kanta 161 168 177 183 0,2 0,2 0,1 0,1
Kenttä 161 168 177 183 1,1 0,9 0,7 0,6
Nurkka 120 126 133 137 0,8 0,6 0,5 0,5
Jalka 161 168 177 183 0,3 0,3 0,2 0,2
Kanta 161 168 177 183 0,2 0,2 0,1 0,1

Kulma M 120 126 133 137 0,8 0,7 0,6 0,5
Kulma N 120 126 133 137 0,0 0,0 0,0 0,0

Kiin. x 161 168 177 183 0,4 0,3 0,3 0,2
Kiin.y 161 168 177 183 0,4 0,4 0,3 0,3
Kesk. x 161 168 177 183 0,4 0,3 0,2 0,2
Kesk. y 161 168 177 183 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
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Betoni 

Betonin väsymiskestävyys on tutkittu kohdan 2.7.1 vaatimusten mukaisesti. Puristetun 

betonin väsymiskestävyys on tarkastettu kaavalla 83 ja sen jälkeen kaavalla 86. Lisäksi on 

tarkastettu väsymiskestävyys leikkausvoimille kaavoilla 91 ja 92. Näiden tarkastelujen 

tulokset on esitetty taulukoissa 50…52.  
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Taulukko 50. Betonin väsymismitoitus kaavan 83 mukaisesti. 

Betoni 1.

VA  = 6,0 m M N A s c,max  c,min f cd,fat c,max /f cd,fat 

H  = 5,5 m kNm/m kN/m mm2/m N/mm2 N/mm2 N/mm2 - - Käyttöaste
Kenttä 135 -121 1433 11,4 0,0 12,7 0,9 0,5 1,8
Nurkka -151 -149 1476 12,7 0,0 12,7 1,0 0,5 2,0
Jalka 95 -184 1225 8,4 0,0 12,7 0,7 0,5 1,3
Kanta -197 -321 2410 13,7 0,0 12,7 1,1 0,5 2,2
Kenttä 141 -178 1466 11,8 0,0 12,7 0,9 0,5 1,9
Nurkka -169 -183 1746 13,2 0,0 12,7 1,0 0,5 2,1
Jalka 88 -151 1210 7,9 0,0 12,7 0,6 0,5 1,2
Kanta -164 -212 2000 12,2 0,0 12,7 1,0 0,5 1,9

-182 -217 1973 13,7 0,0 12,7 1,1 0,5 2,1
-50 -86 941 0,0 0,0 12,7 0,0 0,5 0,0

Kiin. x 77 -128 1030 7,3 0,0 12,7 0,6 0,5 1,2
Kiin.y 20 -1 525 2,7 0,0 12,7 0,2 0,5 0,4
Kesk. x 36 -91 573 4,1 0,0 12,7 0,3 0,5 0,6
Kesk. y 18 -1 520 2,4 0,0 12,7 0,2 0,5 0,4
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Taulukko 51. Betonin väsymismitoitus kaavan 86 mukaisesti. 

Betoni 2. n i  = 0,2 x109

VA  = 6,0 m A s cd,max,i  cd,min,i E cd,max,i  E cd,min,i R i N i n i /N i 

H = 5,5 m mm2/m N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 - 109 -
Kenttä 1433 7,6 4,1 0,6 0,3 0,5 0,18 1,1
Nurkka 1476 2,4 0,3 0,2 0,0 0,1 1987 0,0
Jalka 1225 7,7 7,1 0,6 0,6 0,9 68969339459 0,0
Kanta 2410 4,1 2,8 0,3 0,2 0,7 75088166 0,0
Kenttä 1466 8,6 3,9 0,7 0,3 0,5 0,0015 129,0
Nurkka 1746 3,5 0,1 0,3 0,0 0,0 25 0,0
Jalka 1210 7,3 6,6 0,6 0,5 0,9 2640090017 0,0
Kanta 2000 2,8 1,4 0,2 0,1 0,5 3471287 0,0

1973 5,0 1,3 0,4 0,1 0,3 6,2 0,0
941 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Kiin. x 1030 6,5 5,6 0,5 0,4 0,9 1857105157 0,0
Kiin.y 525 2,7 1,7 0,2 0,1 0,6 2384113932 0,0
Kesk. x 573 2,6 1,5 0,2 0,1 0,6 62464774 0,0
Kesk. y 520 2,5 2,8 0,2 0,2 1,1 - -
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Taulukossa 51 oleva reunakentän käyttöaste ni/Ni = 129 vaikuttaa erikoisen suurelta. Arvo 

muita selvästi korkeampi, mikä johtuu suuresta jännitysvaihteluvälistä. Tämä herättää 

epäilyksen virheellisestä tuloksesta jossain laskentavaiheessa. Tarkemman tutkiskelun 

seurauksenakaan ei mitään virhettä kuitenkaan löytynyt. Jos kestävyyden fcd,fat laskennassa 

vaihtaa kansallisesti valittavan kertoimen k1 arvon 0,85 arvoon 1,0 käyttöasteet taulukossa 51 

putoavat alle 1 lukuun ottamatta reunakenttää, jossa käyttöaste on 1,54.  

Taulukko 52. Betonin väsymismitoitusta leikkausvoimalle. 

Leikkaus

VA  = 6,0 m V Ed,max  N i V Ed,min  N i N cp V Rd,c  V Ed,max /V Rd,c 

H = 5,5 m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m N/mm2 kN/m - - Käyttöaste
Kenttä 25 -128 -40 -154 -128 0,30 188 0,13 0,29 0,46
Nurkka -38 -92 -131 -159 -92 0,22 185 0,21 0,82 0,25
Jalka 23 -202 -15 -213 -202 0,48 189 0,12 0,42 0,29
Kanta 143 -277 94 -273 -273 0,65 239 0,60 0,68 0,88
Kenttä 39 -171 -59 -181 -171 0,41 195 0,20 0,20 1,00
Nurkka -19 -57 -152 -175 -57 0,14 191 0,10 0,86 0,11
Jalka 23 -139 -15 -175 -139 0,33 180 0,13 0,42 0,30
Kanta 138 -220 90 -239 -220 0,52 220 0,63 0,69 0,92

-31 -111 -158 -304 -111 0,26 205 0,15 0,85 0,18
107 -291 -324 -752 -291 0,69 195 0,55 -1,16 -0,48

Kiin. x 33 -99 1 -142 -99 0,24 171 0,19 0,50 0,38
Kiin.y - - - - - - - - - -
Kesk. x 58 -59 36 -84 -59 0,14 166 0,35 0,60 0,59
Kesk. y - - - - - - - - - -
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4.4. TERÄSMÄÄRÄT 

Taulukosta 53 nähdään vaadittava teräsmäärä sekä sitä vastaava rajatila. Taulukosta on 

nähtävissä myös tyyppipiirustussarjan BLK II teräsmäärä vastaavassa leikkauksessa. Betonin 

väsymistä ei ole huomioitu, mutta jos käytetään taulukossa ehdotettua teräsmäärää ja 

parametrin k1 arvona 1,0, myös puristetun betonin väsymisehto täyttyy.  
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Taulukko 53.  Laskettujen teräsmäärien vertailu tyyppipiirustussarjan teräsmääriin. Kirjainmerkintä M 

tarkoittaa murtorajatilaa, K käyttörajatilaa, V väsymistä, L lyhytaikaista, P pitkäaikaista, ap laatan 

alapintaa, yp yläpintaa ja mp sekä ylä- että alapintaa.   

Teräsmäärät
VA  = 6,0 m A s,vaad A s,vaad k k k

H  = 5,5 m mm2/m mm2/m mm mm mm mm mm mm

Kenttä 1455 V 1469 M 16 140 1436 16 125 1608 ap
Nurkka 1655 V 1414 K/L 16/20 150/300 2388 16 125 16 375 2145 yp
Jalka 1225 K 1005 M 16 120 1676 16 250 12 250 1257 ap
Kanta 2410 K 2648 M 20 120 2618 20 250 20 250 2513 yp
Kenttä 1466 M 1436 M 16 140 1436 16 125 1608 ap
Nurkka 1855 V 1659 K/L 16/20 150/300 2388 16 125 16 375 2145 yp
Jalka 1210 K 1005 M 16 120 1676 16 250 12 250 1257 ap
Kanta 2000 K 2061 K/L 20 120 2618 20 250 20 250 2513 yp

1973 M 1888 K/L 16/20 150/300 2388 16 125 16 375 2145 yp
941 M 1005 M 16/20 150/300 2388 16 125 16 375 2145 yp

Kiin. x 1030 K 1005 M 16 120 1676 16 250 12 250 1257 ap
Kiin.y 525 K 565 M 12 125 905 12 200 565 mp
Kesk. x 573 M 1005 M 16 120 1676 16 250 804 ap
Kesk. y 520 M 565 M 12 125 905 12 200 565 mp

Tyyppisarja Mahdollinen raudoitus

mm2/m mm2/m

S
iip

i

EN BN

Ke
sk

el
lä

R
eu

na
lla

Kulma M
Kulma N

 
 

Ehdotettu teräsmäärä on pääterästen osalta keskimäärin 7 % pienempi kuin nykyinen 

tyyppipiirustussarjan raudoitus. Toisaalta rakennepaksuus on suurempi ja vertailulaskelmista 

saatu vaadittava teräsmäärä on keskimäärin 8 % suurempi eurokoodin mukaan. 

Taulukosta 54 nähdään vertailulaskelmista saadut teräsmäärät tutkituilla silloilla.  
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Taulukko 54. Vertailulaskelmien mukaiset teräsmäärät eri siltavaihtoehdoilla. 

EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN EN BN
A s A s A s A s A s A s A s A s A s A s A s A s A s A s 

mm2/m mm2/m mm2/m mm2/m mm2/m mm2/m mm2/m mm2/m mm2/m mm2/m mm2/m mm2/m mm2/m mm2/m

Kenttä 1455 1469 1567 1619 1113 1266 1226 1404 1305 1483 1043 1263 1147 1374

Nurkka 1655 1414 1520 1388 1510 1407 1330 1009 1270 1005 1275 1021 1140 1005

Jalka 1225 1005 950 1005 1240 1005 1050 1005 1020 1005 1120 1005 975 1005
Kanta 2410 2648 1620 1668 2500 2814 1790 2211 1715 2211 1850 2412 1515 2010

Kenttä 1466 1436 1592 1587 1113 1131 1264 1273 1367 1368 1008 1065 1129 1184

Nurkka 1855 1659 1665 1587 1695 1457 1470 1212 1325 1076 1435 1202 1250 1008

Jalka 1210 1005 960 1005 1300 1005 1095 1005 945 1005 1100 1005 890 1005

Kanta 2000 2061 1790 1680 2510 2613 1850 2211 1795 2211 1890 2211 1575 2010

1973 1888 1950 1644 4120 2241 2170 2359 2130 1680 3130 1786 2035 1455

941 1005 1276 1005 483 1005 1030 1005 1165 1407 675 1005 935 1005

Kiin. x 1030 1005 930 1005 1205 1005 970 1005 835 1005 965 1005 775 1005

Kiin.y 525 565 380 565 590 565 390 565 600 565 360 565 570 565
Kesk. x 573 1005 494 1005 403 1005 463 1005 644 1005 343 1005 630 1005
Kesk. y 520 565 431 565 475 565 418 565 810 565 775 565 735 565

Kulma N

Si
ip

i
6,0/4,5 5,0/5,56,0/5,5

Ke
sk

el
lä

R
eu

na
lla

Kulma M

VA/H = 5,0/4,5 5,0/3,5 4,0/4,5 4,0/3,5

 

Pääraudoitusten keskimääräinen prosentuaalinen teräsmäärä lisääntyy vertailulaskelmien 

mukaan, muilla paitsi pienimmällä siltakoolla. 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Laskettujen tulosten perusteella yksiaukkoisten laattakehäsiltojen keskimääräinen 

varmuustaso verrattuna nykyiseen ei pienene.  

Kulmapisteessä laskettuihin voimasuureisiin, etenkin normaalivoiman ollessa määräävänä, on 

suhtauduttava varauksella. FEM-laattamallissa reunimmaiseen elementtiruutuun aiheutuu 

helposti ylisuuria voimapiikkejä. Tosin reunapalkin päässä on syytä käyttää yläpinnan 

raudoitteena 3 - 4 Ø 20 terästä.  

Eurokoodin väsymismitoitus osoittautui yllättävän vaativaksi, kun ennakko-oletuksena oli, 

että tämänkaltainen silta kestää väsymistä hyvin. Vertailulaskelmien perusteella ehdotan 

väsymismitoituksen osalta kohdan 4.3 ehtojen 1-4 noudattamista tiesilloilla, jolloin 
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väsymismitoitus voidaan välttää, kun puristetulle betonille ja vedetylle betoniteräkselle 

täyttyvät ehdot 

c < 0,6 fck       

s < 300 N/mm2. 

Tämän lisäksi ehdotan vanhojen betoniterästen S-N-käyrien pysyttämistä voimassa ja 1992-2 

kohdan 6.8.7 (101) kertoimen k1 muuttamista kansallisessa liitteessä arvosta 0,85 arvoon 1,0. 

Myös kertoimen fat valintaan voi kiinnittää huomiota ( fat = 1,2, kun pinta on tasaisuudeltaan 

hyvä ja 1,4, kun pinta on tasaisuudeltaan keskinkertainen). 

Vaikka vertailulaskelmissa ei huomioitu leikkausraudoitettuja rakenteita, lienee tarpeellista 

ehdottaa myös ehdon 1,0  cotan  1,5 [10] noudattamista puristusdiagonaalin kulmaa 

valitessa. 

Diplomityön liitteenä on lisäksi ehdotus tyyppipiirustussarjan raudoitteiden muuttamisesta 

eurokoodimitoituksen mukaiseksi. Leikkauskestävyyden ylitys on mielestäni niin pieni, että 

se hoituu riittävällä jakoraudoituksella, joka toimii reunapalkkiin taivutettuna reunalla myös 

leikkaushakoina. 
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