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Erityyppisiä liikuntasaumattomia siltoja on Suomessa rakennettu usean vuosikymmenen 
aikana yhteensä lähes 1000 kappaletta. Symmetrisen ajoneuvoliikenteen sillan 
maksimipituus on ollut 70 m. Suomessa arvioidaan passiivisen maanpaineen kehittyvän 
hyvin pienellä päädyn vaakaliikkeellä, esimerkiksi tiiviissä hiekassa siirtymällä 0,002 kertaa 
päädyn korkeus. Päällysteen massaliikuntasaumojen on todettu toimivan mekaanisia 
liikuntasaumoja luotettavammin. 

Liikuntasaumattomia pitkiä siltoja on rakennettu erityisen paljon Yhdysvalloissa ja 
Kanadassa, joissa siltojen kulutuskerroksena on usein pelkkä betonipinta. Siirtymälaatat on 
rakennettu päätypenkereen päälle samaan tasoon sillan kannen yläpinnan kanssa ja ne 
kiinnitetään nivelisesti kiinni sillan kanteen, jotta toistuva vaakaliike ei irrota kantta ja 
siirtymälaattaa toisistaan. Siltojen matalat päädyt tuetaan yleensä teräksisten H-paalujen 
varaan.

Liikuntasaumattomat matalapäätyiset sillan soveltuvat parhaiten siltapaikkoihin, joissa on 
tilaa rakentaa luiska riittävän loivaksi ja silta riittävän pitkäksi ja joissa päätypenger voidaan 
suunnitella ja rakentaa vakaaksi ja jonka pitkän ajan painumat jäävät pieniksi. 

Pohjoisamerikkalaisten liikuntasaumattomien siltojen kantava rakenne on yleensä joko 
teräksisten, teräsbetonisten tai jännebetonisten pääkannattajien ja valetun kannen 
muodostama liittorakenne. Pohjoismaissa rakennetaan paljon laatta- tai laattapalkkisiltoja. 
Pohjoismaissa ja esimerkiksi Englannissa liikuntasaumattomien siltojen suurimman sallitun 
pituuden suuruusluokka on sama kuin Suomessa. Ruotsin ja Englannin standardeissa 
huomioidaan liikuntasaumattomien siltojen toistuva vaakaliike päädyn maanpaineen 
määrittämisessä. Saksassa ei ole erillisiä määräyksiä liikuntasaumattomille silloille, mutta 
niiden toimintaa on viime vuosina paljon tutkittu ja useita siltoja on rakennettu. Pisimmät 
sillat Yhdysvalloissa ovat yli 300 m pitkiä. Nykyiset osavaltiokohtaiset ohjeet sallivat 
suurimmaksi pituudeksi tyypillisesti 100… 150 m betonirakenteisille liikuntasaumattomille 
silloille suurimman sallitun pituuden ollessa Tennesseessä 244 m. 

Seinän siirtyessä vaakasuunnassa maata vasten maanpaine kehittyy epälineaarisesti 
lepotilan paineesta ääriarvoonsa, jota kutsutaan passiivipaineeksi. Coulombin 
maanpaineteoria huomioi myös seinän ja maan välisen kitkan ja kuvaa passiivipainetta 
riittävän tarkasti seinäkitkan ollessa alle 0,4-kertainen maan sisäiseen kitkakulmaan 
verrattuna.

Passiivipaineen kehittymiseen tarvittavan seinän vaakaliikkeen suuruus vaihtelee suuresti 
eri tutkimuksissa ja ohjeissa. Yleensä karkearakeisissa maissa passiivipaineen todetaan 
syntyvän vaakaliikkeellä 0,005… 0,050 x H, jossa H on seinän korkeus. Saksalaisen 
tutkijaryhmän ohjeen mukaan vaakaliike 0,025 x H aiheuttaa passiivipaineen ja 
vaakaliikkeellä 0,0025 x H maanpaine on puolet passiivipaineesta, jota pidetään 
maanpaineen suositeltavana maksimiarvona. Kun seinä kiertyy alareunansa ympäri, ohjeet 
sallivat 4-kertaisen vaakaliikkeen. Tällöin maanpaineen jakautumisen on useassa 
tutkimuksessa todettu olevan täysin erilaisen kuin vaakasuorassa liikkeessä. 



Sillan päädyn maanpaineen ja päätypenkereen plastisten muodonmuutosten 
pienentämiseksi on esitetty useita erilaisia keinoja. Joustavan pystysuoran levyn ja 
täyttömateriaalin lujittamisen on todettu toimivan yhdessä tyydyttävällä tavalla. 

Jäätynyt maa käyttäytyy plastisesti ja maan mekaaniset ominaisuudet riippuvat muun 
muassa kuormitusnopeudesta, lämpötilasta ja jännitystilasta. Sillan välitukien lämpöliike on 
erittäin hidasta verrattuna laboratoriokokeissa yleensä käytettyihin 
muodonmuutosnopeuksiin. Tällöin nykyiselle suomalaiselle käytännölle eli täysin 
sivusiirtymättömälle välituelle ei ole fysikaalisia perusteita. Maa on jäätyneenä kuitenkin 
selvästi lujempaa ja jäykempää kuin sulana. 

Pitkistä ja vinoista liikuntasaumattomista silloista löytyi vain vähän suoraan 
pohjoismaalaisiin olosuhteisiin ja rakentamiskäytäntöön soveltuvaa tietoa. Vinon sillan 
tylpän puolen mitattujen maanpaineiden on kuitenkin havaittu olevan selvästi terävän 
puolen maanpaineita suurempia. 

Liikuntasaumattoman sillan päädyn paaluihin kohdistuu aksiaalisen kuormituksen lisäksi 
päädyn toistuvasta vaakaliikkeestä ja kiertymästä sekä päätypenkereen 
muodonmuutoksista rasituksia, joiden on todettu pienentävän merkittävästi ainakin hoikkien 
paalujen pystykuormakestävyyttä. Päädyn ja päätypenkereen samanaikaisen vaakaliikkeen 
on myös havaittu pienentävän paalun yläpään sivuvastusta, jonka vuoksi päätyä tukevat 
paalut siirtyvät vaakasuunnassa pengertä vasten helpommin kuin yksittäiset paalut. 
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ABSTRACT

In Finland more than 1000 jointless bridges have been built during recent decades. The 
maximum length of a symmetrical road bridge has been 70 m. The passive earth pressure 
on the integral abutment is estimated to be mobilized after a quite small abutment 
displacement, for example 0,002 times the height of the abutment in dense sand. Wide 
joints filled with an elastic substance serve better than mechanical joints. 

In United States of America and in Canada thousands of long jointless and integral bridges 
have been built. Typically, the concrete surface of the deck serves as a pavement for the 
road structure. Transition slabs are built on the surface of approach embankment at the 
bridge deck level. They are connected horizontally to the bridge abutment to prevent the 
cyclic horizontal movement separating the deck and the transition slab. Typically one row 
of steel H-piles support the shallow abutments.

Integral abutment bridges fit best for places, where there is enough space to build 
sufficiently long deck and low-gradient slope, and where the embankment is stable and its 
settlements are small. 

In North America integral bridges are normally build as a composed structure consisting of 
steel, reinforced concrete or pre-tensioned concrete beams and reinforced concrete deck. 
In USA the length of the longest integral bridge is over 300 m. According to valid state 
manuals, the longest permitted length of reinforced concrete bridges varies typically 
100…150 m and e. g. in Tennessee it is 244 m. 

In North Europe concrete slab bridges and concrete slab beam bridges are commonly 
used. In North Europe and in Great Britain the allowable expansion length is approximately 
the same. The effect of temperature fluctuation and corresponding cyclic abutment 
movement on earth pressures is considered in Swedish and in British standards. In 
Germany there are no specific standards for the integral bridges, but the research and 
development has been going on during recent years and several integral bridges have 
been constructed. 

As the wall supporting the earth moves horizontally towards the earth, the earth pressure is 
increasing non-linearly from the at-rest pressure to the ultimate pressure called passive 
earth pressure. Coulomb earth pressure theory considers the friction between the wall and 
the soil, and defines the passive earth pressure precisely enough, if and only if the wall 
friction angle is less than 0,4 times the internal friction angle of the ground. 

The horizontal displacements presented in research reports and design manuals required 
to activate passive earth pressure vary considerably. Generally it is estimated that the 
relative displacement magnitude of 0,005…0,050 times H is adequate, where H is the 
height of the wall. According to a group of German researchers the displacement equal to 
0,025 x H is enough to mobilize the passive earth pressure. The displacement equal to 
0,0025 x H is enough to mobilize half of the passive earth pressure, and that is also the 



recommended maximum displacement. The German recommendation for the maximum top 
displacement of a wall rotating around its base is 4 times the maximum of horizontally 
moving wall. In many research reports the earth pressure distribution on the rotating wall is 
stated to be totally different from the ‘horizontally moving wall’ -case. 

Various means to minimize the earth pressure at the bridge abutment and the irreversible 
strains inside the approach embankment have been found. An elastic vertical board behind 
the abutment and reinforcement of backfill material are acting satisfactorily together. 

Frozen soil is plastic and the mechanical properties of soil depend, e.g., on the loading 
rate, the temperature and the stress state. The horizontal displacement of bridge piers 
according to temperature change is very slow compared to general strain rates measured 
in tri-axial and compression tests. Therefore there is no physical basis for the Finnish 
practice to use rigid horizontal support at the surface of the groundwater level. Anyway, 
frozen soil is mush harder and stiffer than unfrozen soil. 

The information on long and skewed integral bridges is limited concerning circumstances 
and practice in North European countries. However, the earth pressures at the obtuse 
corner were found to be much higher than at the acute corner. 

In addition to the axial loading, the cyclic abutment movement and rotation and the 
embankment strains exert forces to the abutment piles. These forces reduce considerably 
at least the vertical load capacity of slender piles. As the integral abutment and the 
embankment move simultaneously, the horizontal resistance of the soil against the piles is 
found to be smaller. Therefore it is easier for the pile top to move horizontally inside the soil 
compared to an individual pile. 



Ämnesord: bro, integrerad landfäste, utan fogar, bank, jordtryck, tjäle, rambro, horisontal 
pål förskjutning 

SAMMANDRAG

Man har under flera decennier byggt nästan 1000 broar med integrerade landfästen i 
Finland. Den största tillåtna längden har varit 70 m för symmetriska biltrafikbroar. Det 
passiva jordtrycket på grund av konstruktionens rörelse mot fyllningen värderas i Finland 
att utveckla efter en mycket liten horisontal förskjutning, till exempel i tät sand efter en 
förskjutning på 0,002*H, var H är konstruktionens höjd. Breda fogar fyllda med en elastisk 
massa har fungerat bättre än mekaniska fogar i vägbeläggningen. 

Många långa broar med integrerade landfästen har byggts speciellt i Förenta Staterna och i 
Canada, där däckytan av betong fungerar ofta som en vägbeläggning. Länkplattorna ligger 
på markytan i samma nivå som däcket och de har fästats horisontalt på däcket, så att den 
cykliska horisontala förskjutningen inte separerar länkplattorna från däcket. H- pålar av stål 
placerade i en rad stöder normalt det låga landfästet.

Broar med låga integrerade landfästen tillämpas bäst på ställen, där det finns utrymme att 
bygga slänten tillräckligt långsluttande och bron tillräckligt lång, och var man kan planera 
och bygga vägen nära bron stabil så att sättningen förblir minimal. 

I Nord-Amerika bygger man broar med integrerade landfästen typiskt som en 
samverkskonstruktion av stålbalkar eller betongbalkar med spänd eller ospänd armering 
och brobaneplattan av armerad betong. I de andra nordiga länderna och till exempel i 
England är den största längden av broar med integrerade landfästen ungefär den samma 
som i Finland. I de svenska och engelska standarderna antas, att den cykliska 
förskjutningen ökar jordtrycket mot landfästet. I Tyskland finns det inga specifika 
bestämmelser för broar med integrerade landfästen, men forskningen har pågått intensivt 
många år och man har byggt många sådana broar. I Förenta Staterna är de längsta 
broarna med integrerade landfästen över 300 m långa. Nuförtiden tillåter bestämmelserna i 
de olika delstaterna typiskt 100… 150 m långa broar av armerad betong och den största 
tillåtna längden är 244 m i Tennessee. 

Jordtrycket ökar olinjärt från vilotillståndet till det passiva jordtrycket, då en stödmur rör mot 
jorden. Jordtryckteorin av Coulomb beaktar också friktionen mellan stödmur och jord, och 
resultaten av jordtryckberäkningar motsvarar det verkliga jordtrycket, när stödmurfriktionen 
inte överskrider värdet 0,4 gångar jordens inre friktionsvinkel.

Den horisontala förskjutningen, som behövs för att det passiva jordtrycket kan utvecklas, 
varierar mycket mellan olika forskningsresultat och efter olika bestämmelser. Vanligen 
antas det passiva jordtrycket i friktionsjord råda efter en horisontal förskjutning på 0,005… 
0,050 x H, var H är höjden på stödmuren. Efter en tysk forskargrupp förorsakar en 
horisontal förskjutning på 0,025 x H det passiva jordtrycket, och efter förskjutningen 0,0025 
x H är jordtrycket 0,5 gånger det passiva jordtrycket, som beaktas som det tillåtna 
jordtrycket. När stödmuren roterar i jorden kring den nedre kanten, tillåts den horisontala 
förskjutningen vara fyra gånger större i övre delen av stödmuren. Då är 
jordtryckfördelningen helt annorlunda än vid horisontal förskjutning.

Många medel har presenterats för att förminska jordtrycket mot ett integrerad landfäste och 
de plastiska deformationerna i jordfyllningen. En elastisk vertikal skiva och samtidig 
förstärkning av fyllningsmaterialet med geotextiler fungerar tillfredställande tillsammans. 

Frusen jord uppför plastiskt och jordens mekaniska egenskaper beror bland annat på 
belastningshastighet, temperatur och spänningstillstånd. Pelarnas horisontala 
temperaturrörelser mot jorden är mycket långsamma jämfört med de 



deformationshastigheter som har använts i tester i geotekniska laboratorier. Det finns 
därför ingen fysisk grund för det finska kravet på en i horisontalled totalt styv pelarestöd vid 
grundvattenytan i jorden. Jorden är ändå mycket hård då den har frusit. 

Av långa och samtidigt snedvinkliga broar med integrerade landfästen hittades bara litet 
information från de nordiska förhållandena och brobyggningspraktik. I alla fall är dock 
jordtrycket nära den trubba vinkeln mycket högre än nära den spetsiga vinkeln. 

Också den cykliska förskjutningen och rotationen av landfästet samt deformationerna i 
jordfyllningen förorsakar belastningar mot pålarna under ett integrerat landfäste. De här 
belastningarna förminskar pålarnas vertikal hållbarhet. Den samtidiga horisontala rörelsen 
av landfästet och jorden förminskar jordens styvhet omkring pålens övre del och pålarna 
under landfästet rör sig lättare mot jorden än enskilda pålar.
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1 Johdanto 

Liikuntasaumattoman sillan kansi ja päätytuet muodostavat yhtenäisen rakenteen, joka 
liittyy kiinteästi sillan päätypenkereisiin. Tällainen silta on joko kehäsilta tai moniaukkoinen, 
jopa yli 300 m pitkä anturoille tai paaluille perustettu matalapäätyinen silta.

Pitkiä liikuntasaumattomia siltoja käytetään esimerkiksi seuraavissa maissa:
Yhdysvallat: Siltatyyppi on ollut käytössä 1900- luvun alusta asti. Tänä aikana on 

rakennettu yli 10000 siltaa. 
Ruotsi:  Siltatyyppiä on tutkittu ja liikuntasaumattomia siltoja on rakennettu 1960- ja 

1970-luvuilla. 1990-luvun lopulta lähtien on tehty yksi lisensiaatintyö ja 
rakennettu koesiltoja. 

Englanti: Käsite ’liikuntasaumattomat sillat’ esiteltiin Englannissa 1980- luvun lopussa. 
Suunnitteluohjeiden kehitystyö on käynnissä. 

Kanadassa sovelletaan liikuntasaumatonta siltarakennetta kuten Yhdysvalloissa. Lisäksi 
ainakin Saksassa, Sveitsissä ja Japanissa on siltatyyppiä tutkittu ja käyttäminen aloitettu. 

Kokemus olemassa olevista silloista on osoittanut, että liikuntasaumat kansirakenteissa 
ovat jatkuvia ongelmien aiheuttajia (Mourad et al 1999). Tästä syystä kiinnostus 
liikuntasaumattomia ja myös laakerittomia siltoja kohtaan on jatkuvasti lisääntynyt. 
Saumojen ongelmien seurauksia eivät ole ainoastaan merkittävät korroosiovauriot ja 
huoltotyön määrä itse saumarakenteissa vaan myös vauriot palkki- ja muissa alapuolisissa 
rakenteissa. Vauriot johtuvat saumojen läpi pääsevästä tiesuolojen vuoksi suolapitoisesta 
vedestä (Mourad et al 1999). Lisäksi kivien, roskan ja muun irtonaisen materiaalin 
kerääntyminen saumaan rajoittaa vapaata liikettä saumassa (Thippeswamy et al. 2002). 

Suomalaisten sillansuunnittelun täydentävien ohjeiden (Tiehallinto 2002) mukaan silloissa, 
joissa sillan päällysrakenteen pää liikkuu penkereessä, saa liikepituus liikuntakeskiöstä 
penkereeseen olla ajoneuvoliikenteen sillassa enintään 35 m ja kevyen liikenteen sillassa 
enintään 45 m. Ohjeiden mukaan saa siis rakentaa korkeintaan 70 m pitkiä 
liikuntasaumattomia ajoneuvoliikenteen siltoja, kuten myös lisääntyvässä määrin 
tehdäänkin.

Tiehallinnon kaikkien varsinaisten siltojen lukumäärä tammikuussa 2004 oli 11016 kpl. 
Näistä ns. pinnasiltoja oli 796 kpl eli 7,2 %. Tiehallinnon siltarekisteriin liikuntasaumattomat 
sillat on kirjattu otsikolla pinnasillat. Pinnasilloista on 94% rakennettu vuoden 1970 jälkeen 
ja ne ovat pääasiassa teräsbetonirakenteisia taulukon 1.1 mukaisesti. Pinnasiltojen 
yhteenlaskettu pinta-ala on 319677 m2, joten keskimääräisen pinnasillan pinta-ala on 402 
m2. Pinnasilloista ei ole erikseen tilastoitu ulokkeettomien (paalut päätypalkin alla) siltojen 
osuutta. Näitä on rakennettu vasta viime vuosien aikana.

Taulukko 1.1 Tiehallinnon pinnasiltojen ikäjakautuma päärakennusmateriaaleittain (Tiehallinto / 
Siltarekisteri).

Valmistumis-
vuosi

Teräs-
betoni Teräs Puu

Jänne-
betoni

Säänk.
teräs Yhteensä

% kaikista 
silloista

… 1984 264 4 0 10 1 279 3,6
1985… 1989 112 3 0 15 0 130 15,3
1990… 1994 164 7 0 29 1 201 16,1
1995… 1999 97 6 2 6 0 111 14,4
2000… 2004 67 1 2 5 0 75 17,6

704 21 4 65 2 796 7,2

Liikuntasaumattomat sillat ovat yleensä kokonaistaloudellisempia kuin perinteiset sillat, 
koska liikuntasaumattomissa silloissa on vähemmän paaluja ja paalut ovat pystysuuntaisia 
eikä niissä käytetä laakereita eikä liikuntasaumaelimiä (kuva 1.1). Lisäetuja ovat 
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yksinkertaiset ja nopeat rakennusmenetelmät, suuri lujuusreservi, hyvä kapasiteetti ottaa
vastaan seismisiä kuormituksia sekä esteettisyys (Burke 1993).

Wolde-Tinsaen ja Klingerin (1987) mukaan liikuntasaumat lisäävät kustannuksia sekä 
suunnittelu- ja rakennusaikana että ylläpitotöiden yhteydessä. 

KANSILAATTA

PALKKI

SIIRTYMÄLAATTA

SIIPIMUURI

PÄÄTYTUKI

MAA

MAA

PAALUT

A/455/03/TYYPLIIT

Kuva 1.1 Tyypillinen Yhdysvaltalainen liikuntasaumaton teräspalkkiliittosilta. Siipimuurien tukipaalut 
ovat kuitenkin harvinaisia. Siirtymälaatta ei pystysuunnassa tukeudu siipimuureihin (Mourad et al 
1999).

Jatkuvaan rakenteeseen, joka muodostuu päätytuen yhdistyessä kiinteästi
päällysrakenteeseen, kohdistuu syklisiä siirtymiä. Näitä aiheuttavat (Card, Carder, 1993): 
¶ päällysrakenteen lämpötilamuutokset, jotka johtuvat ilman lämpötilan päivittäisestä 

ja vuodenajan mukaisesta vaihtelusta 
¶ perustusten siirtymät 
¶ kosteusvaihtelu, joka aiheuttaa betonirakenteiden laajenemista ja kutistumista 
¶ kuormituksesta johtuva betonirakenteiden hiipuminen. 

Suurin merkitys on lämpötilamuutoksilla.

Liikuntasaumattomien siltojen rakenteiden yksityiskohdat vaihtelevat suuresti eri silloissa
eri maissa (Lock 2002). Siksi yleispätevän suunnitteluohjeiston laatiminen on vaativa
tehtävä. Liikuntasaumattomien siltojen sallitun pituuden määritys perustuu usein 
empiiriseen tietoon sillan käyttäytymisestä. Soltanin ja Kukretin vuonna 1992 
Yhdysvalloissa tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että siltojen kehitys oli tapahtunut raja-
arvojen peräkkäisten ja onnistuneiden ylittämisten kautta seuraamalla rakennettujen 
siltojen toimintaa. Taulukossa 1.2 on esitetty suositukset vuodelta 1980.

Taulukko 1.2 Federal Highway Administration’n (FHWA) maksimipituusmittasuositukset
liikuntasaumattomille silloille USA:ssa (Lock 2002). 

Sillan materiaali Suositeltava maksimipituus [m]
Teräs 91.4
Teräsbetoni 152
Jännitetty betoni 183

Tässä tutkimuksessa syvennetään tietoja liikuntasaumattomien siltojen suunnittelusta ja 
rakentamisesta ja keskitytään nimenomaan Suomen olosuhteita vastaaviin ilmasto-
olosuhteisiin ja pohjasuhteisiin eli suuriin lämpötilavaihteluihin sekä maan routaantumiseen 
penkereessä ja jäätyneen maan käyttäytymiseen vaakapaineen alaisena.
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Tutkimustyössä rasituksia ja siirtymiä arvioidaan myös laskennallisesti. Tulokset on 
kirjoitettu erilliseen tutkimusraporttiin. Työkaluina laskennassa käytetään lähinnä 
Tampereen teknillisen yliopiston pohja- ja maarakenteiden laboratorion käytössä olevia 
FEM -laskentaohjelmia. 

Kokeellisen tutkimuksen keinoin kirjallisuustutkimuksen ja laskelmien tuloksia verrataan 
todellisen rakenteen toimintaan. 

Tämä kirjallisuustutkimus pyrkii täydentämään Tieliikelaitoksen tekemää 
kirjallisuustutkimusta (Manelius, Tolla 2002) päällekkäisyyksiä välttäen. Anssi Laaksonen 
(2004) on tehnyt diplomityön tutkimuksen kokeellisesta osuudesta ja kirjoittaa 
tutkimusraportin rautatiesillan kokeellisesta tutkimuksesta. Rautatiesillan ja maan 
yhteistoiminnasta kirjoitetaan lisäksi erillinen kirjallisuustutkimusraportti ja suunnitteluohje. 

Kirjoittajan kirjoittamat kommentit kirjallisuustutkimuksen tuloksiin on yleensä sisennetty. 
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2 Ohjeita ja rajoituksia liikuntasaumattoman sillan käytölle 

2.1 Liikuntasaumattoman sillan käytön edellytykset  

Pohjamaan ominaisuudet muodostavat tärkeän tekijän liikuntasaumattomien siltojen 
soveltamisen arvioinnissa (Dicleli M. / Internet 2002). Tärkein vertailuperuste 
päätöksenteossa Yhdysvalloissa on taipuisien paalujen muodostaman rivin rakentamisen 
mahdollisuus päätytuen tueksi. Jos maakerrosten paksuus on pieni ja paalut jäävät alle 5 
m pitkiksi ei rakennuspaikkaa voida pitää soveltuvana liikuntasaumattomalle sillalle. Lisäksi 
maakerroksissa ei saa olla murtumisen, juoksettumisen, lohkeamisen tai hydraulisen 
murtumisen riskiä.

Koska liikuntasaumattomat sillat tukeutuvat vaakasuunnassa päätypenkereisiin pitää 
penkereiden olla vakaita ja hyvin konsolidoituneita (Burke / Steel Bridges 1993). Penkereet 
suositellaan rakennettaviksi ennen sillan rakentamista, jotta perustusten alapuoliset 
maakerrokset ehtivät konsolidoitua ja stabiloitua ennen taipuisien pääty- ja välitukien 
paalujen lyöntiä. Penger ei myöskään saa painua merkittävästi sillan rakentamisen jälkeen. 

Liikuntasaumaton silta sopii parhaiten kohteeseen, jossa ei ole lähellä muita rakenteita. 
Tällöin tilaa vievät maapenkereet ja mahdolliset kannen lisäjänteet voidaan rakentaa 
korvaamaan korkeita päätyseinärakenteita (Burke / Steel Bridges 1993). Muutamissa 
tapauksissa on ruotsalaisen tutkimuksen (Nielsen 1994) mukaan suunnitteluvaiheessa 
sillan pituus valittu liian pieneksi. Tämä on johtanut tarpeettoman korkeiden päätytukien 
käyttöön päätypenkereen tukemiseksi. Sillan lyhentämisestä syntyvää rahallista säästöä 
pitää verrata korkean päätytuen ja lisääntyneiden rasitusten aiheuttamiin lisäkustannuksiin. 

Siltatyypin valinnassa huomiota pitää kiinnittää sillan kokonaispituuteen, kannen tyyppiin, 
liikenteeseen, sijaintipaikkaan, pään vinouteen, kaarevuuteen ja laatuluokkaan (Dicleli M. / 
Internet 2002). Liikuntasaumattomat sillat soveltuvat yleensä kohteisiin, joissa sillan 
kokonaispituus on pienempi kuin 100 m. Pituusrajoitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat maan 
ominaisuudet ja lämpötilan vuodenajasta johtuvat vaihtelut. Maksimipituus määritetään sen 
perusteella, mikä on päätytukien ja paalujen kyky ottaa vastaan vaakasuuntaisia liikkeitä 
sekä rakenteiden huollettavuuden perusteella. 

Jos sillan pään vinous on yli 35 astetta liikuntasaumatonta rakennetta ei saa käyttää, koska 
kuormitukset jakaantuvat tällöin epämääräisesti ja siirtymiä sekä siirtymien suuntaa ei 
kyetä täsmällisesti määrittämään (Dicleli M. / Internet 2002). 

2.2 Yleisiä suunnitteluperiaatteita 

Liikuntasaumattoman sillan suunnittelijan pitää huomioida seuraavat tekijät 
suunnitteluprojektin kuluessa (Card, Carder 1993): 
¶ lämpötila- ja kosteusvaihtelut betonipoikkileikkauksissa 
¶ sillan kimmoinen lyheneminen 
¶ betonin hiipuminen 
¶ vinon tai kaarevan sillan liikkeet ja kiertymät epäkeskeisen kuormituksen 

seurauksena.

Tavanomaisten oman painon ja hyötykuormien kuormitustapausten lisäksi 
liikuntasaumattoman sillan jatkuvaan rakenteeseen aiheuttavat rasituksia (Card, Carder 
1993):
¶ päällysrakenteen lämpötilavaihtelut ja -gradientti 
¶ sillan betonisen kannen kosteuspitoisuus ja kutistuminen 
¶ eri perustusten erilainen painuminen 
¶ maanpaineet
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¶ liikennekuormat penkereen kautta 
¶ penkereen alapuolisen maan konsolidaatio ja penkereen siirtymät 

Liikuntasaumattomat sillat pitää suunnitella siten, että eri materiaalien ja rakenteiden 
jäykkyydet huomioidaan mahdollisimman todellisina. 

Maanpaine ja kitka sillan päädyssä eivät pysty estämään sillan lämpöliikkeitä. Jos 
esimerkiksi 30 ¯C lämpötilavaihtelun aiheuttama liike betonirakenteella K40 estettäisiin, 
syntyisi rakenteeseen aksiaalinen jännitys s = a * DT * Ebet = 10*10-6 * 30 * 31600 MPa = 
9,5 MPa. Sillan poikkileikkileikkauksen ollessa 7,7 m2, kuten Haavistonjoen sillassa, on 
jännitystä vastaava aksiaalinen voima 73000 kN ja vaakasuuntainen paine sillan päädyssä 
spääty = 73000 kN / (11m*2,4m) = 2800 kPa.

2.3 Sillan päätypenkereen painuminen ja töyssyn muodostumisriski 

Kyselytutkimuksen mukaan töyssy sillan päässä aiheuttaa ongelmia 25% kaikista silloista 
Yhdysvalloissa (Briaud 1997). Monissa osavaltioissa töyssyn aiheuttama ongelma vaatii 
säännöllistä ylläpitotoimintaa ja synnyttää suuria ylläpitokustannuksia, jonka vuoksi 
ratkaisut ongelman pienentämiseksi olisivat erittäin toivottavia. 

Liikuntasaumaton silta ja suuret lämpötilavaihtelut lisäävät töyssyn muodostumisen riskiä. 
Kyselytutkimuksen mukaan eri alojen asiantuntijoiden (geoteknikko, rakennesuunnittelija, 
urakoitsija ja ylläpitopäällikkö) hyvä yhteistyö on sitä vastoin pienentänyt töyssyn 
muodostumisen riskiä. 

Yleisimpiä syitä töyssyn muodostumiseen sillan ja maapenkereen liittymäkohtaan ovat 
tärkeysjärjestyksessä (Briaud 1997):
¶ täyttömateriaalin kokoonpuristuminen 
¶ penkereen alapuolisen luonnontilaisen maan painuminen 
¶ suuret liikennekuormat 
¶ huono salaojitus 
¶ huonot täytemateriaalit 
¶ eroosiosta johtuva täytemaan poiskulkeutuminen 
¶ huonot saumat (liitokset) 
¶ lämpötilasyklit

Lisäksi huono suunnittelu- ja rakentamiskäytäntö, esimerkiksi luiskan rakentaminen liian 
jyrkäksi, saattaa johtaa löyhään päätypenkereeseen.

Liikuntasaumattomien siltojen päätytuet muodostavat erikoistapauksen, jolloin 
lämpötilasyklit ja niistä johtuva lähestymispenkereen kokoonpuristuminen ja laajeneminen 
aikaansaavat jatkuvan töyssynmuodostumisriskin. 

Kyselytutkimusvastausten mukaan töyssyjä pienennetään seuraavin, tärkeysjärjestyksessä 
esitetyin keinoin (Briaud 1997):
¶ maatuki ja penger lujan luonnontilaisen maan varaan 
¶ pitkien ja riittävän vahvojen siirtymälaattojen käyttö 
¶ hyvin tiivistetyt täyttömaakerrokset tai stabiloidut täytöt 
¶ hyvät täyttömaamateriaalit 

hyvä salaojitus 
¶ matalat penkereet 
¶ riittävä aika täytön rakentamisen ja päällysteen rakentamisen välillä 
¶ hyvä rakentamiskäytäntö ja tarkastustoiminta 
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Lisäksi Briaud’n tutkimuksen mukaan töyssyn muodostumisen riskiä lisäävät paalutettu 
maatuki ja penkereen jyrkkä nousukorkeus, vertaa kuva 2.1. 

A/455/03/TÖYSSY

LÄMPÖLIIKKEET
(ERITYISESTI LIIKUNTA-
SAUMATTOMISSA SILLOISSA)

PÄÄTYTUEN PIENI
(SUUNNITELTU)
PAINUMA

VIRTAAVAN VEDEN EROOSIOSTA
TAI LIIKENNEKUORMITUKSEN
TIIVISTYSVAIKUTUKSESTA
JOHTUVA TYHJÄN AUKON
MUODOSTUMINEN

LÄMPÖTILAMUUTOKSIEN
VAIKUTUKSET
KULUTUSKERROKSEEN
VAAKASUUNTAINEN
MAANPAINE PENKEREESTÄ

JÄÄLINSSIEN MUODOSTUMINEN
JA SULAMINEN
SIIRTYMÄLAATTOJEN
HUONO SUUNNITTELU

PENKEREEN
MATERIAALIHÄVIÖ

MAAN LIIKE LUISKASSA

PENKEREEN PAINON
AIHEUTTAMISTA VAAKA-
JÄNNITYKSISTÄ JOHTUVA
VAAKASUUNTAINEN
KOKOONPURISTUMINEN

PAISUVA MAA

PENKEREEN HUONO
TIIVISTYS TAI
MATERIAALIVALINTA

LUHISTUMISHERKKÄ
MAALAJI

PENKEREEN
PAINOSTA JOHTUVA
PERUSMAAN
KOKOONPURISTUMINEN

4 m

Kuva 2.1 Töyssyn muodostumisen syyt (Briaud 1997) 

Suomessa ei ole paisuvaa maata eikä luhistumisherkkiä maaleja, esimerkiksi lössiä. 
Jäälinssejä ei pääse muodostumaan, kun penkeressä ei sallita routimisherkän maan
käyttämistä rakennusmateriaalina. Perusmaa pitää tarvittaessa vahvistaa esimerkiksi 
syvätiivistysmenetelmiä käyttämällä.

Kun luiskan suunnittelussa käytetään riittävän suurta varmuuskerrointa, esimerkiksi 1,8,
maan liike luiskassa jää hyvin pieneksi. 

Luiskan kaltevuuden vaikutus luiskan tiivistettävyyteen on suuri. Tiivistystyö ei onnistu 
kunnolla, jos luiska pyritään rakentamaan kaltevuuteen 1:1,5 tai jyrkemmäksi. 
Kaltevuudessa 1:3 luiska pystytään tiivistämään hyvin. Tällöin luiska tosin vaatii paljon 
tilaa.

Hoikat paalut taipuvat maan liikkeiden mukana eivätkä pysty niitä estämään. Suurpaalut 
suunnitellaan penkereen täytön aiheuttamalle sivukuormitukselle (Tiehallinto 1999c). 

Suomalaisen kokemuksen mukaan töyssy sillan päätypenkereeseen muodostuu 
todennäköisimmin matalan päätypalkin tapauksessa tai kun siirtymälaatta on rakennettu
liian korkealle.

2.4 Siirtymälaatat

Suurin syy siirtymälaattojen käytön tarpeelle liikuntasaumattomissa silloissa on täytön
yläpinnan painumisen estäminen (Burke / Steel Bridges 1993). 
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Jatkuvan ja toistuvan lämpöliikkeen vuoksi siirtymälaatat pitää kiinnittää sillan päätytukeen.
Muutoin varsinkin sillan kannen tasolla sijaitseva siirtymälaatta saattaa vähitellen siirtyä
kohti pengertä ja pudota pois tuen päältä (Burke / Steel Bridges 1993). Sillan kannen
tasolla sijaitsevan siirtymälaatan päädyn ja penkereen pintakerrosten väliin pitää
suunnitella liikuntasauma sillan vaakaliikkeet huomioon ottaen.

Siirtymälaatta pitää valaa sileän, pienen kitkan omaavan pinnan päälle, jotta siirtymälaatan
vaakasuuntaista siirtymää varten tarvittava voima olisi mahdollisimman pieni (Burke 1993).
Tällainen pinta syntyy esimerkiksi kahden noin 1 mm paksuisen muovilevyn avulla tai 
muovikalvon ja muovilevyn avulla. 

Sillan päällysrakenteen vaakasuuntainen jäykkyys on paljon suurempi kuin tien päällysteen
jäykkyys (Burke 1993). Tämän vuoksi päällyste rikkoutuu paikallisesti tai lommahtaa sillan 
pään vaakaliikkeiden seurauksena, jos siirtymälaatan päässä ei ole jaksolliselle liikkeelle
suunniteltua liikuntasaumaa. 

Täyttömaa ei käyttäydy kimmoisesti. Siksi päätytukien syklisten liikkeiden seurauksena
penkereen ja päätytuen väliin muodostuu rako. Tämän estämiseksi esimerkiksi Pohjois-
Dakotassa rakennetaan joustava rakennekerros päätytuen ulkopintaan kuvan 2.2 
mukaisesti.

A/455/03/PIENMAANP

SIIRTYMÄLAATTA PÄÄTYTUEN YLÄOSA BETONILAATTA

KARKEA-
RAKEINEN
TÄYTTÖ

POIMUTETTU
TERÄSLEVY

RAKO 100 mm,
JOSSA JÄNNITYSTÄ
PIENENTÄVÄT
NAUHAT (JOUSET)

BETONIPALKKI
PÄÄTYTUEN ALAOSA

TERÄSPAALU

Kuva 2.2 Pohjois-Dakotan suunnitteluohjeiden mukainen tapa pienentää maanpainetta (Roman et 
al. 2002). 

Päätypenkereen päälle rakennettujen siirtymälaattojen liikuntasaumojen toiminta

Ontariossa Kanadassa on tutkittu liikuntasaumattomien siltojen toimintaa (Husain ja
Bagnariol 2000). Tarkastelu kohteena olivat erityisesti siirtymälaattojen päätyjen
liikuntasaumojen toiminta ja betonirakenteiden halkeilun tarkkailu. 

Kuvan 2.3 liikuntasauma toimii hyvin, kun betonirakenteisen sillan pituus on alle 100 m ja
terässillan pituus alle 75 m. Sauman ura levenee talvella ja asfaltin reunat irtoavat hieman 
saumausaineesta kuvan 2.3 mukaisesti. Näin syntynyt rako kuitenkin sulkeutuu kesällä 
eikä haittaa ajoneuvoilla sauman ylitse ajamista. On kuitenkin todennäköistä, että 
muutaman vuoden toistuvien vaakaliikkeiden seurauksena on tarpeellista uusia
saumausaine ja tehdä pieniä korjauksia asfaltin reunoihin. 
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A/455/03/SAUMA1

20 x 40 SAHATTU URA KAADETAAN
TÄYTEEN KUUMAA, KUMIA
SISÄLTÄVÄÄ SAUMAUSAINETTA

ASVALTTI JA VEDENERISTYS

40
SIIRTYMÄLAATAN
PÄÄ20 mm BITUMOITU

KUITULEVY

MAKSIMILIIKE 25 mm

Kuva 2.3 Lyhyiden siltojen liikuntasauma siirtymälaatan päässä Ontarion liikenneministeriön raportin 
mukaan (Husain ja Bagnariol 2000). 

Liikuntasauman ja perustustöiden rakentamisen aikaisella valvontatyöllä on suuri merkitys
sauman pitkäaikaiskestävyyteen ja toimivuuteen. Täyttömaan tiivistäminen pitää tehdä 
hyvin ja sauman ura pitää sahata suoraan. Kuitenkin hyvinkin tehty sauma tarvitsee 
huoltoa ja huoltotyön tekijöiden pitää olla tietoisia näiden yksinkertaisilta näyttävien 
liikuntasaumojen toimintaperiaatteesta (Husain ja Bagnariol 2000). 

Husainin ja Bagnariolin (2000) tutkimuksen johtopäätöksissä suositellaan 
liikuntasaumattomien siltojen suunnittelun ja rakentamisen jatkamista tulevaisuudessa 
Ontariossa. Erityisesti alle 100 m pitkät sillat ovat toimineet hyvin. Tietoa yli 100 m pitkien
siltojen pitkäaikaiskäyttäytymisestä oli vähän käytettävissä, mutta siirtymälaattojen päiden 
huolellisella rakentamisella voidaan todennäköisesti varmistaa pitkienkin siltojen luotettava
toiminta.

Siirtymälaattojen halkeilu

Khodairin tutkimusten (Roman et al. 2002) mukaan liikuntasaumattomien siltojen 
siirtymälaatat halkeilevat sekä pituus- että poikkisuunnassa. Poikittaisen halkeilun syyt 
ovat: raskaan liikenteen kuormitus, päätypenkereen painuminen ja siirtymälaatan
alapuoliseen maahan muodostuvat maan löyhtymisestä johtuvat tyhjät aukot. Näiden 
syiden vuoksi siirtymälaatan alle ei muodostu riittävää pystytuentaa. 

Siirtymälaatan alle syntyvät tyhjät löyhät kohdat ja aukot sekä niistä johtuvat painumat ovat
syynä myös pitkittäisten halkeamien muodostumiseen.

Monissa pohjoisamerikkalaisissa liikuntasaumattomissa jännebetonipalkkisilloissa on 
kuvan 2.4 mukainen 45o luiska päätytuen yläosassa (Alampalli, Yannotti 1998). Kannen ja 
siirtymälaattojen välissä ei ole liikuntasaumaa. Miltei kaikissa tämäntyyppisissä silloissa 
havaittiin kuvan 2.5 mukaista halkeilua. Ääritapauksessa siirtymälaatat menettävät
ulkoreunan pystytuennan maan painumisen vuoksi, jonka jälkeen ne toimivat pelkästään 
päätytuelle tukeutuvina ulokkeina, joiden kiinnityskohtaan syntyy taivutusrasituksia. 
Tutkittuja siirtymälaattoja ei oltu kuitenkaan suunniteltu kestämään taivutusmomenttia. 
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A/455/03/TUENTALINJA

SIIRTYMÄLAATTA
ESIJÄNNITETTY
PALKKI

TUENTALINJA

1
1

Kuva 2.4 Siirtymälaatan alkupäässä / päätytuen yläosassa 45o luiska (Alampalli, Yannotti 1998). 

A/455/03/PTUENLUISKA

SIIRTYMÄLAATTA TUENTALINJA

PÄÄTYTUEN
LUISKAN
YLÄREUNA

HALKEAMAT

Kuva 2.5 Laatan halkeilu sillan päässä, kun päätytuen yläosassa on 45o luiska (Alampalli, Yannotti 
1998).

Siirtymälaattojen käytön kyselytutkimus Yhdysvalloissa 

Yhdysvalloissa tehtyyn siirtymälaattojen käytön kyselytutkimukseen vastasi 39 osavaltiota 
(Hoppe 1999). Palautettujen vastausten osuus oli 81 %.

Yhdysvalloissa siirtymälaatat rakennetaan pääasiassa sillan kannen tasolle. Töyssyttömän
päätyrakenteen ilmoitti siirtymälaatan käytön päätavoitteeksi 81 % vastanneista. 
Päätyseinään kohdistuvan iskun pienentämisen ilmoitti tavoitteeksi 41 % vastanneista ja
parantuneen vedenpoiston päädyssä ilmoitti tavoitteeksi 16 % vastanneista.

Suurimmat siirtymälaattojen ongelmat olivat suuret rakennuskustannukset (75 %
vastanneista) ja painuvien siirtymälaattojen ylläpitotyöt (52 % vastanneista). Negatiivisiksi 
asioiksi koettiin myös siirtymälaattojen vaikutuksen rakentamisen aikatauluttamiseen ja
rakentamisen kokonaisaikaan. 

Puolet vastanneista ilmoitti käytettävän siirtymälaatan pituudeksi 6,1 m eli 20 jalkaa. Lyhyin 
käytettävä siirtymälaatta on 3 m pitkä ja pisin 12,2 m pitkä. Ilmoitetut siirtymälaatan 
paksuudet vaihtelivat paksuudesta 0,2 m, kun laatan pituus oli 4,6 m, paksuuteen 0,43 m, 
jolloin laatan pituus oli 9,1 m. Tyypillinen siirtymälaatan paksuus oli 0,3 m. 

Viisikymmentäseitsemän prosenttia vastanneista ilmoitti liittävänsä siirtymälaatan sillan 
päätyyn käyttämällä vaarnatappiliitosta tai vaakasiirtymätöntä, raudoituksella sidottua
liitosta ja 43 % ilmoitti, ettei käytä lainkaan mekaanisia liitososia. Vaarnatappiliitoksia 
käytetään pääasiassa liikuntasaumattomissa silloissa, joiden yhteydessä 71 % 
vastanneista ilmoitti käyttävänsä mekaanisia liitososia.

Neljäkymmentäyhdeksän prosenttia vastanneista ilmoitti soveltavansa normaalia tiukempia 
vaatimuksia päätypenkereen maamateriaalille. Yleensä edellytetään pienten maarakeiden 
osuuden rajoittamista maan plastisuuden pienentämiseksi ja vedenläpäisevyyden 
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parantamiseksi. Useimmissa osavaltioissa päätypenger rakennetaan karkearakeisesta 
materiaalista ja tiivistetään 200 mm kerroksissa Standardin Proctor- kokeen 95 % tiiviyteen. 

Noin puolet vastanneista ilmoitti, että heillä on ollut ongelmia maan tiivistämisessä
vaadittuun tiiviyteen välittömästi sillan päädyn takana, koska päädyn vieressä ei voi käyttää 
tehokkaita maantiivistyskoneita. Tämä mainittiin usein yhdeksi siirtymälaattojen painumisen 
syyksi. Yhteensä 55 % vastanneista ilmoitti siirtämälaattojen painumisen olevan merkittävä 
ylläpito-ongelma.

Kyselytutkimuksen tekijän, Hoppen (1999) raportissa on esitelty yhteensä 10 suositusta 
siltojen päätyjen toiminnan parantamiseksi. Yksi niistä on kuvan 2.6 mukaisen, 
siirtymälaatan pituisen 1:125- kallistuksen rakentaminen päätypenkereen yläpintaan. Kun
päätypenger rakentamisen jälkeen painuu, tasoittuu kulku penkereeltä sillalle. Samassa 
kuvassa on esitetty myös toinen parannusehdotus: siirtymälaatan rakentaminen 
eurooppalaiseen tapaan noin 700 mm syvyyteen penkereen sisään ja kallistamalla se
sillasta poispäin. Näin siirtymälaatan päälle voidaan rakentaa penkereen yläosan rakenne 
sellaisenaan ja samalla varmistaa veden kulkeutuminen pois päädyn vierestä.

Kuva 2.6 Suosituksia liikuntasaumallisen ja laakeroidun sillan siirtymälaatan rakentamiseksi. Luiska 
on rakennettu jyrkäksi käyttämällä ladottuja laattoja tai kiviä (Riprap), jotka eivät ole pyöreitä (Hoppe 
1999).

2.5 Liikuntasaumattomien siltojen vaurioriskit ja sillan rakentamisen 
työjärjestys

Betonirakenteiden halkeilun huomioiminen

Burke (1999) on tehnyt havaintoja tyypillisestä betonin sitoutumisen jälkeisestä halkeilusta
liikuntasaumattomien siltojen kansirakenteessa. Sekä vinoja että suoria halkeamia kehittyy 
teräviin kulmiin ja päätytukien betonisiin yläosiin. Näiden lisäksi myös melko tasajakoista
poikittaista halkeilua on havaittu lähinnä riittämättömän raudoituksen johdosta. Raudoitusta 
tarvitaan sekä lämpötilavaihtelun että kutistumisen vuoksi kansirakenteessa ja päätytuen 
yläosassa eli jatkuvan rakenteen taitekohdassa. Kriittisin hetki on päätytuen yläosan 
betonin kovettumisvaihe, kun valu tehdään kannen ja päätytuen alaosan valujen jälkeisenä 
erillisenä valutyönä. Tällöin Burke (1999) suosittelee päätytuen yläosan eli liitososan
valamista varhain aamulla. 
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Halkeilun pienentämiseksi kantavien palkkien yläpuolinen kansilaatta olisi paras valaa 
yöllä. Päätytuen yläosan liitososa kannattaa valaa viimeiseksi (Burke 1999). Joissakin 
osavaltioissa Yhdysvalloissa pääkannattajat kiinnitetään mekaanisesti paalutetuille tuille
ennen liitosten betonoimista, jotta vältetään juuri betonoitujen liitoskohtien rikkoutuminen
lämpötilaerojen seurauksena (Burke 1993). 

Päätypenkereen ja paalutuksen rakentamisjärjestys

Sellaisilla pääty- ja välituilla, jotka on perustettu yhdessä rivissä olevien hoikkien paalujen
varaan, on pieni vastus vaakakuormille (Burke 1993). Siksi penger pitää Burken mukaan
rakentaa ja tiivistää ennen paalutusta, jotta sekä penger että varsinkin perusmaa ehtii
konsolidoitua ja vaakasuuntaisista siirtymistä suurin osa tapahtuisi jo ennen paalukohtien 
reikien esiporausta.

Suomessa silta rakennetaan usein ennen päätypengertä. Päätypenger siirtymälaattoineen 
viimeistellään tyypillisesti syksyllä yhtenä siltatyömaan viimeisistä töistä ja silta pyritään 
ottamaan käyttöön ennen talven tuloa. Rakentamiskäytäntöä pitää muuttaa paljon, jos 
Burken esittämä rakentamisjärjestys otetaan täällä käyttöön. Myös päätytukien paalutus
poikkeaa pohjois-amerikkalaisesta paalutuksesta, koska Suomessa liikuntasaumattomien
siltojen paalut ovat tyypillisesti suurpaaluja.

Päädyn rakentamisen vaiheet 

Jotta liikuntasaumattoman sillan rakenteellinen toiminta olisi optimaalista pitää sillan
päädyn työjärjestys suunnitella tarkasti ennen rakentamista erityisesti teräspalkki- ja
betonielementti- liittorakennesilloissa (Harvey et al. 2001). Työjärjestys pitää lisäksi esittää 
selkeästi piirustuksissa ja urakoitsijan kanssa tehtävissä sopimusasiakirjoissa (kuva 2.7).

A/455/OK/03/TERASPALKKI

SIIRTYMÄLAATTA

VAIHE 4: PÄÄTYTUEN
YLÄOSAN BETONOINTI

VAIHE 3: KANNEN
BETONOINTI
PÄÄTYTUKIEN
VÄLISSÄ

TERÄSPALKKI
PÄÄTYTUEN
SISÄLLÄ

ASENNUKSEN
AIKAINEN TUKI

VAIHE 2:
TERÄSPALKKIEN
ASENNUS

VAIHE 1: PÄÄTYTUEN
ALAOSAN BETONOINTI

BETONITÄYTTEISET
TERÄSPUTKIPAALUT
f 406 mm YHDESSÄ
RIVISSÄ

Kuva 2.7 Tyypillinen päädyn poikkileikkaus ja rakennusjärjestys teräspalkkisillassa Vancouver 
Island Highway Project’issa (Harvey et al. 2001). 

Pitkissä teräspalkkisilloissa päivittäiset lämpöliikkeet ovat suuria. Tällöin varsinkin 
päätytuen yläosan valun suunnitteluun pitää kiinnittää erityistä huomiota. Browns River
Bridge- sillassa Vancouverissa valu tehtiin aikaisin pilvisenä aamuna, jolloin ilman 
lämpötilassa ei ollut odotettavissa äkillisiä muutoksia (Harvey et al. 2001). Näin 
pienennettiin teräspalkin päätytuelta vetäytymisen riskiä betonin ollessa vielä 



Tampereen teknillinen yliopisto Pohja- ja maarakenteiden laboratorio Sivu 12

sitoutumisvaiheessa. Valmiista 90 m pitkästä sillasta mitattiin 10 mm sillan pituuden
päivittäisiä muutoksia.

Teräspalkkien päiden korroosio

Teräspalkin pään ja päätytuen väliset lämpötilaerot, ilman ja rakenteiden väliset 
lämpötilaerot sekä muut ympäristöstä johtuvat seikat ruostuttavat teräspalkin päätä kuvan 
2.8 mukaisesti (Husain ja Bagnariol 2000). Palkista irronnut ruoste näyttää rumalta
päätytuen betonipinnalla ja siksi palkin pään ruostesuojaus noin 500 mm matkalla pitää
tehdä erityisen huolellisesti. 

Kuva 2.8 Teräspalkin pään ruostejälkiä päätytuen pinnalla (Husain ja Bagnariol 2000). 

Teräksisten kotelopalkkien päiden alapintoihin pitää tehdä vedenpoistoreiät (vrt. kuva 2.9). 
Reiät pitää esittää selvästi piirustuksissa, jotta ne eivät jää betonivalun sisään. 
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Kuva 2.9 Teräksisen kotelopalkin ja päätytuen liitoskohdan ruostejälkiä (Husain ja Bagnariol 2000). 

Liikuntasaumattomien siltojen muut vaurioriskit

Ruotsalaiset tutkimukset havaituista vaurioista (Nielsen 1994) osoittavat, että ne johtuvat 
pääasiassa rakentamisen aikaisista virheistä. Päätytuen vieressä maan tiivistäminen on
hankalaa ja siksi maa jää löyhäksi päätytuen vieressä. Painumaerot penkereen ja sillan
välillä johtuvat myös siitä, että silta saattaa olla paremmin perustettu kuin penger. 

Siltojen päissä penkereeseen pääsevä vesi saattaa irrottaa maarakeita sillan päätytukien
alta paalujen yläpäiden ympäriltä (Arsoy et al. 1999). Suomessa päätypenkereen
tiivistämisen ja materiaalin laatuvaatimukset ovat niin tiukat, että tällaista tuskin tapahtuu.

2.6 Betonin lämpölaajenemiskerroin ja lämpötilojen arviointi 

Betonin lämpölaajenemiskerroin

Eri lähteissä on esitetty liikuntasaumattomien siltojen maksimipituuden olevan kääntäen
verrannollinen sillan betonin lämpölaajenemiskertoimeen seuraavan laskentalausekkeen 
mukaisesti (Ndon, Bergeson 1995): 

T
L h

b D
D

=
a
2

, jossa 
Dh = suurin sallittu päädyn vaakaliike täysin symmetrisessä tapauksessa 
a = lämpölaajenemiskerroin
DT = lämpötilaero

Association of American Highway and Transportation Officials (AASHTO) on suositellut 
lämpölaajenemiskertoimen arvoksi 11 x 10-6 1/oC. Ndonin ja Bergesonin kenttäkokeiden, 
laboratoriokokeiden ja empiiristen laskentalausekkeiden tulokset kalkkikivirunkoaineiselle 
betonille ovat 7,2, 8,1 ja 8,5 x 10-6 1/oC. Vastaavat tulokset, kun betonin runkoaineena on 
sora, ovat 8,5, 9,4 ja 9,5 x 10-6 1/oC. Tulosten perusteella voitaisiin liikuntasaumattomien
siltojen maksimipituutta Iowassa kasvattaa. 

Suomessa tavanomaista runkoainetta sisältävän betonin lämpölaajenemiskertoimen arvo 
on 10 x 10-6 1/oC (RIL 2001).
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Ruotsissa käytetään samaa arvoa kuin Suomessa sekä betonille että teräkselle (Vägverket 
2002).

Englannissa betonin lämpölaajenemiskertoimen arvo on 12 x 10-6 1/oC (BA 42/96). Tosin 
eri perusteilla voidaan käyttää pienempääkin arvoa. 

Eurocode 1:n esistandardi ENV 1991-2-5 määrittelee muun muassa seuraavat 
lämpölaajenemiskertoimet lämpökuormien laskentaa varten (SFS-ENV 1991-2-5 1998): 

Rakenneteräs:    12 x 10-6 1/oC
Betoni, lukuun ottamatta alla olevia:  12 x 10-6 1/oC
Betoni kalkkikivirunkoaineella:   9 x 10-6 1/oC
Betoni kevytrunkoaineella:    7 x 10-6 1/oC

Näitä arvoja tulee käyttää lämpökuormien laskennassa, ellei alempaa arvoa voida todistaa 
oikeaksi kokeiden tai muiden tarkempien tutkimusten avulla. 

Mable River Bridgen pituuden lämpötilariippuvuus

Girton et al:n vuonna 1991 tutkiman teräspalkkisillan pituus oli 98 m ja pään vinous oli 30o

(Arsoy et al. 1999). Ilman lämpötila Iowan luoteisosassa vaihteli -28 …+43 oC vuoden 1987 
tammikuun ja vuoden 1989 maaliskuun välisenä aikana. Samana aikana siirtymät sillan 
päissä olivat -43 mm … +22 mm.

Lämpötilojen arviointi Eurocode 1:n esistandardin ENV 1991-2-5 mukaan

Eurocode 1:n esistandardi ENV 1991-2-5 ryhmittelee siltojen kansirakenteet kolmeen 
kansirakenneryhmään (SFS-ENV 1991-2-5 1998). Ryhmän 3 muodostaa joko betonilaatta 
yksinään tai betonikansi betonipalkkien tai -kotelon päällä. 

Esistandardi esittää myös kansalliset minimi- ja maksimivarjolämpötilojen isotermikartat. 
Niiden mukaan Tmin ja Tmax ovat esimerkiksi Helsingissä -36 ¯C ja +31 ¯C, Tampereella -39 
¯C ja +32 ¯C ja Kuusamossa -47 ¯C ja +32 ¯C.

Kaikki siltojen lämpötilakuormat pitäisi normaalitapauksessa arvioida tasaisen 
lämpötilakomponentin ja lineaarisen lämpötilakomponentin avulla. Tasainen 
lämpötilakomponentti riippuu sillan tehollisen lämpötilan minimi- ja maksimiarvoista, jotka 
pitää johtaa kansallisista minimi- ja maksimivarjolämpötilojen isotermeistä. Esimerkiksi 
ryhmässä 3 sillan tehollisen lämpötilan maksimiarvo Te,max on noin 34 ¯C, kun Tmax on 32 ¯C
ja Te,min on noin -32 ¯C, kun Tmin on -39 ¯C.

Sillan tehollisen lämpötilan kokonaisvaihtelu on DTN = Te,min… Te,max. Asennuslämpötilana 
T0 pitäisi käyttää jäsenmaiden ilmoittamia arvoja. Niiden puuttuessa voidaan käyttää arvoa 
T0 = 10 ¯C.

Esistandardi määrittelee myös sekä maantie- että rautatiesiltojen eri kansirakennetyypeille 
epätasaisten lämpötilaerojen ominaisarvot, joita pitää käyttää kansirakenteen ylä- ja 
alapinnan välisen eron arvona. Tarkasteluaikana sillan kannen yläpinnan lämpeneminen 
aiheuttaa positiivisen maksimilämpötilajakautuman, jolloin yläpinta on lämpimämpi kuin 
alapinta ja jäähtyminen negatiivisen maksimilämpötilajakautuman, jolloin alapinta on 
lämpimämpi kuin yläpinta. Maantiesilloilla ryhmän 3 betonilaatalla ja 50 mm 
päällystepaksuudella positiivinen lämpötilaero on DTM,pos = 15 ¯C ja negatiivinen 
lämpötilaero on DTM,neg = -8 ¯C. Päällystepaksuuden lisääminen pienentää selvästi kannen 
positiivista lämpötilaeroa DTM,pos.

Terässilloilla sekä lämpötilan kokonaisvaihtelu että lämpötilaerot ylä- ja alapinnan välillä 
ovat selvästi suuremmat kuin betonisilloilla.
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Esistandardin mukaan pitää betonipilarin vastakkaisten sivujen väliseksi lineaariseksi 
lämpötilaeroksi olettaa 5 ¯C.

2.7 Matalan päätytuen alapuolisten paalujen rakenteellinen toiminta. 

Matalan päätytuen alapuoliset paalut valetaan jäykästi kiinni päätytukeen. Paalut ja 
päätytuki muodostavat yhtenäisen rakenteen. Päätytuen siirtyminen ja kiertyminen 
aiheuttavat täten paaluihin taivutus- ja leikkausrasituksia. Arsoy (2000) on kokeellisesti ja 
FEM-ohjelmistolla tutkinut paalujen toimintaa ja päätynyt seuraaviin johtopäätöksiin: 
¶ H-teräspaalu on paras paalutyyppi tukemaan liikuntasaumattomien siltojen 

päätytukia. Kuormituskokeet simuloivat sillan käyttäytymistä 75 vuoden ajanjaksolla 
pakottamalla päätytuelle 27000 sivusiirtymäsykliä. Kokeiden jälkeen ei havaittu 
teräksessä väsymisvaurioita. 

¶ Kuormituskokeissa kuormitettiin esijännitettyjä betonipaaluja. Betonipaaluja ei 
suositella tukirakenteeksi liikuntasaumattomien siltojen päätytukien alle, koska 
vaakakuormitusten seurauksena vetohalkeamat levenevät ja merkittävästi 
pienentävät paalujen kykyä kantaa pystysuuntaisia kuormia. 

¶ Putkipaaluilla on merkittävästi suurempi taivutusjäykkyys kuin vastaavan levyisillä 
H-paaluilla H-paalujen heikommassa suunnassa. Teräsputkipaalujen suuren 
leikkausvoimakestävyyden ja taivutuslujuuden vuoksi sillan päätytuelle siirtyy 
putkipaaluilta suuremmat vaakavoimat kuin H-paaluilta. Tästä johtuen Arsoy (2000) 
ei suosittele jäykkiä putkipaaluja käytettäväksi pitkien liikuntasaumattomien siltojen 
maatuissa.

¶ Numeeristen analyysien mukaan liikuntasaumattoman sillan siirtymälaatan ja maan 
yhteistoiminta pienentää vaakasiirtymästä johtuvia paalujen jännityksiä verrattuna 
yksittäisen paalun tapaukseen. 

Betonitäytteiset hoikat teräsputkipaalut ovat taipuisia ja niillä on H-paaluja pienempi 
lommahdusriski (Arsoy et al. 1999). 

Teräsputkipaalujen oleellisimmat edut H-paaluihin verrattuna ovat:
¶ Putkipaaluissa on huomattavasti vähemmän ruostumiselle altista pintaa kuin saman 

teräsmäärän omaavilla H-paaluilla. Teräsputkipaalut usein myös betonoidaan, 
jolloin ruostumiselle altista pintaa on vain poikkileikkauksen ulkopinnalla. 

¶ Putkipaalujen poikkileikkaus on huomattavasti jäykempi kuin saman teräsmäärän 
omaavien H-paalujen poikkileikkaus.

¶ Suuren jäykkyyden vuoksi paalutustyö onnistuu paremmin kuin H-paaluilla. 
Kiilamaisen kärkikappaleen käyttö helpottaa paalutustyötä. 

¶ Putkipaalujen poikkileikkaus on sama molempiin vaakasuuntiin ja vääntöjäykkyys 
on suuri. 

Suuret teräsputkipaalut soveltuvat moniin vaikeisiin käyttöolosuhteisiin ja rakenteisiin, 
kuten esimerkiksi (Tiehallinto 1999c): 

o suurille paalujen kuormille, 
o paalujen saadessa taivutusrasituksia, 
o vaikeisiin pohjaolosuhteisiin, 
o vesirakentamiseen, erityisesti satamarakenteisiin ja vesistösiltoihin, 

Teräsputkipaalut, erityisesti liittorakenteisena toimivat teräsputkipaalut, sietävät suuria 
puristus- ja taivutusrasituksia (Tiehallinto 1999c). Kun pehmeät maakerrokset ovat paksut 
tai vesisyvyys on suuri, tarvitaan suurten teräsputkipaalujen hyvää kestävyyttä nurjahdusta 
vastaan. Tämä mahdollistaa paaluanturan suunnittelemisen lähelle vesirajaa. Jos 
käytetään kasuunia, paaluantura voidaan valaa kuivatyönä. Kun on läpäistävä tiiviitä 
maakerroksia tai saavutettava suuri geotekninen kantavuus, teräsputkipaalujen hyvä 
tunkeutuvuus on merkittävä etu. Jos lähellä on vaurioitumisherkkiä rakenteita, voidaan 
avoimia paaluja käyttämällä vähentää paalutuksessa syntyviä tärinöitä ja siirtymiä sekä 
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vähentää maan lujuuden alenemista häiriintymisen ja huokosvedenpaineen nousun
seurauksena. Suljetuillakin paaluilla maan syrjäytyminen suhteessa kantavuuteen on pieni,
jonka vuoksi varsinkin betonoitu teräsputkipaalu on useimmissa tapauksissa hyvä valinta 
myös liikuntasaumattomiin siltoihin. 

Päätytukia tukeviin paaluihin kohdistuu suuria rasituksia sillan lämpöliikkeen johdosta
(Arsoy et al 1999). Rasitusten seurauksena paaluihin saattaa syntyä plastisia niveliä ja 
niiden kyky kantaa pystykuormia saattaa pienentyä (kuva 2.10). 

A/455/03/SILLANPID-LYH

TÖYSSY ASVALTTIKERROS
CL

PÄÄTYPENGER

SILLAN PIDENTYMINEN

AUKKO ASVALTTIKERROS
CL

PÄÄTYPENGER

SILLAN LYHENTYMINEN

PÄÄLLYSTEEN
HALKEILU

SIIRTYMÄLAATTA
ASVALTTIKERROS

CL

PÄÄTYPENGER

SILLAN PIDENTYMINEN

AUKKO ASVALTTIKERROS
CL

PÄÄTYPENGER

SILLAN LYHENTYMINEN

SIIRTYMÄLAATTA

a) Sillan pidentyminen ja lyhentyminen ilman siirtymälaattaa

b) Siirtymälaatallisen sillan pidentyminen ja lyhentyminen

Kuva 2.10 Päätytuen ja -penkereen vuorovaikutusmekanismi. Kuvassa ei tarkastella siirtymälaatan
penkereen puoleisen pään toimintaa (Arsoy et al. 1999). 

Päätytukeen kiinnitettyjen paalujen jäykkyyden mallintaminen

Päätytuen sisään valetut paalut voidaan mallintaa ulokepilareina, joilla on jäykästi kiinnitetty 
alapää tietyllä syvyydellä maan pinnan alapuolella. Kuva 2.11 esittää yläpäästään jäykästi
kiinnitettyä paalua ja vastaavaa ekvivalenttia uloketta. 
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A/455/03/EKVIVAL1
TODELLINEN TILANNE

EKVIVALENTTI
ULOKE

L

lu

l

lu

le

D D

Kuva 2.11 Yläpäästään jäykästi kiinnitetyn paalun kuvaaminen ekvivalentin ulokkeen avulla 
(Abendroth et al. 1989). 

Kuvassa 2.12 on pituuden lc avulla esitetty pilariulokkeen pituus huomioiden paalun
yläpään ilman sivutuentaa oleva osuus. Pituus lc tarkoittaa pituutta, jonka alapuolella 
vaakasiirtymät ovat alle 0,04-kertaiset yläpään vaakasiirtymään verrattuna ja se lasketaan 
lausekkeella

44
h

c k

EI
l Ö=

jossa E ja I ovat paalun kimmomoduuli ja jäyhyysmomentti ja kh [N/m2] on maan
vaakasuuntainen alustaluku lähtötilanteessa laskettuna Winklerin maamallilla esimerkiksi 
Poulosin ja Davisin (1980) mukaan. Tässä alustaluku oletetaan vakioksi. 

A/455/03/EKVIVAL2

NURJAHDUS
1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0 1 2 3

TAIVUTUSMOMENTTI
VAAKASUUNTAINEN
JÄYKKYYS

l e 
/ l

c

lu / lc

4

Kuva 2.12 Ekvivalenttiuloke yläpäästä jäykästi kiinnitetylle paalulle ominaisuuksiltaan yhtenäisessä 
maassa (Abendroth et al. 1989). 

Lisäksi Abendroth et al:n (1989) lehtiartikkelissa on esitetty kaksi vaihtoehtoista tapaa
laskea paalun kestävyys rakenteellisena elementtinä. Vaihtoehtoa 1 suositellaan 
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esimerkiksi betonipaaluille, joiden taivutusjäykkyys on pieni ja vaihtoehtoa 2 pitkien 
liikuntasaumattomien siltojen teräspaalujen rasitusten laskemiseksi. 

Kimmoteorian mukainen paalun jännitystila

Teräspaalun muodonmuutokset paalun yläpäässä poikkileikkauksen reunalla voidaan 
laskea seuraavan lausekkeen avulla (Pétursson, Collin 2002): 

2 3

4
h hk L k LN b

A E I E

ae D Ö Ö + Ö Ö
= + Ö

Ö Ö

, jossa D = paalun yläpään vaakasuuntainen siirtymä, 
a = paalun yläpään kiertymä, joka yleensä pienentää jännityksiä, 
kh = alustaluku [N/m2],
L = (4*E*I/kh)0,25,
N = pystysuuntainen kuorma, 
A, E, I ja b ovat paalun poikkileikkaussuureita. 

Teräspaalun jännitystila voidaan laskea edellisestä lausekkeesta seuraavasti: 

s = E * e

Jos paalu siirtyy siten, että kiertymä on estetty, voidaan muodonmuutoksen
laskentalausekkeesta jättää viimeinen yhteenlaskettava osuus pois. 

Tämän laskentatavan ongelmana on, että siinä oletetaan sekä maan että rakenteen
käyttäytyvän täysin kimmoisesti. Teräspaalulla pienillä muodonmuutoksilla oletus on 
melko lähellä todellisuutta, mutta maan käyttäytyminen ei koskaan ole täysin
kimmoista ja palautuvaa. Lisäksi maan vaakasuuntaisen alustaluvun todetaan 
esimerkiksi suomalaisessa teräsputkipaaluohjeessa (1999) kasvavan kitkamaassa 
syvyyden funktiona. Suositeltavaa onkin laskea paalun jännitys määrittämällä maan 
alustaluku tarkemmin käyttämällä syvyydestä riippuvaista alustalukua ja 
suorittamalla laskelmat FEM -ohjelmiston avulla. 

2.8 Matala päätytuki ja maanvarainen perustus 

Liikuntasaumattoman sillan pään perustaminen maanvaraisesti penkereen yläosan varaan 
on yleistä Englannissa (Card, Carder 1993). Kuvan 2.13 mukaisen päätytuen 
vaakasuuntainen maanpaine on pieni, koska rakenteen kokonaiskorkeus on pieni. 
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A/455/03/PÄÄTYTUKI2

PÄÄTYTUKI

SILLAN
KANSIRAKENNE

PÄÄLLYSTE

TIIVISTETTY SAUMA

PÄÄLLYSTEEN
SAUMAKOHTA

MAAN PINTA
TYÖBETONI (VALEBETONI)

TIIVISTETTY PENGERTÄYTE

KEVYESTI TIIVISTETTY
KARKEARAKEINEN TÄYTTÖMAA

Kuva 2.13 Tyypillinen matalan päätytuen matala perustus (Card, Carder 1993). 

Matalan maanvaraisen perustuksen suunnittelussa pitää huomioida erityisesti rakenteen
joustavuuden vaikutukset ja anturan riittävä pohjapinta-ala. Vinon päädyn tapauksessa
matala päätytuki perustuksineen liikkuu erityisen paljon päätytuen suuntaisesti, ellei sitä 
rakenteellisesti estetä. 

Useat siltojen suunnittelijat Englannissa välttävät paalujen käyttöä rajoittaakseen 
pystysuuntaista jäykkyyseroa sillan ja penkereen välillä ja sopimuskäytännön 
helpottamiseksi rakennustyön toteuttamisessa (Raggett 1992). 

2.9 Kehäsillat 

Varsinkin Englannissa kehäsillat (kuva 2.14) ovat liikuntasaumattomien siltojen yleisin
tyyppi (Card, Carder 1993). Teoreettisesti tarkasteltuna täysin jäykkänä rakenteena
vaakaliikkeiden seurauksena passiivinen maanpaine olisi suuri. Rakenne pitää suunnitella 
siten, että maanvastainen seinä on riittävän vahva kestämään maanpaineet ja samalla 
riittävän joustava, jotta se ei koko korkeudeltaan liiku yläreunan pakottamaa liikettä. 
Tyypillinen päätytuen jäykkyyden suhde sillan kannen jäykkyyteen on 1 : 10. Tällöin
maanpainekerroin on huomattavasti pienempi päätytuen alaosassa kuin lähellä 
kansirakennetta myös jaksollisen eli toistuvan vaakaliikkeen seurauksena. 

A/455/03/PÄÄTYTUKI3

SILLAN KANSI

PÄÄTYTUKIKARKEARAKEINEN
TÄYTTÖMAA

LUISKATTU
PERUSMAA/
PENGER

LUISKATTU
PERUSMAA/
PENGER

Kuva 2.14 Kehäsillan tyyppipiirustus (Card, Carder 1993). 

Päätytuen korkeuden kasvaessa kasvaa myös kannen toistuvan vaakaliikkeen synnyttämä 
perustuksen taivutusrasitus. Tämän seurauksena antura kiertyy ja pohjapaine kasvaa sekä 
painuma lisääntyy, minkä estämiseksi pitää maanvaraisen perustuksen jäykkyyttä lisätä tai 
käyttää paaluperustusta. 

Pitkät yksiaukkoiset kehäsillat käyttäytyvät eri tavalla kuin moniaukkoiset kehäsillat (Card, 
Carder 1993). Moniaukkoisessa sillassa välitukien pilarit estävät kansirakenteen
pystysuuntaisen liikkeen ja sillan päädyn kiertymät jäävät pieniksi jolloin päätytuen 
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yläosassa liike on pääasiassa vaakasuoraa liikettä. Tällöin myös päätytuen maanpaine 
kehittyy suuremmaksi kuin yksiaukkoisessa sillassa. 

Havaintojen mukaan myös moniaukkoiset kehäsillat toimivat moitteettomasti
lämpötilavaihtelun alaisena Yhdysvalloissa, jossa on rakennettu yli 100 m pitkiä kehäsiltoja 
ilman liikuntasaumoja (Raggett 1992). 

2.10 Vino silta

Liikuntasaumattomien vinojen siltojen liikkumisen hallitsemiseen tai estämiseen pitää 
kiinnittää erityistä huomiota (Engelsmann 1998). Oleellisinta ei ole ulkoisten kuormitusten
vaan lämpötilan muutosten ja muiden pakkovoimien aiheuttaman liikkumisen estäminen. 
Sillan päällysrakenne laajenee kaikkiin suuntiin lämpötilan noustessa ja koko sillan liike 
suuntautuu lämpölaajenemisen mukaan. Sillan pituusakselin suuntainen 
lämpölaajeneminen nostaa maanpainetta maan jäykkyydestä riippuen. Ilman lämpötilan 
laskiessa maanpaine lisääntyy vain sillan päätytuen ollessa erityisen syvälle perustettu.
Sillat, joissa on matalat päätytuet, pystyvät yleensä melko vapaasti lyhentymään.

Sillan pituusakselin suuntaisen, kantta kokoon puristavan voiman resultantti Eh/cosd
voidaan jakaa päädyn normaalin suuntaiseen komponenttiin Eh ja päädyn pinnan 
suuntaiseen komponenttiin Eh * tand kuvan 2.15 mukaisesti. Kun maanpaine tai kitka eivät 
pysty vastustamaan sivullepäin suuntautuvaa komponenttia Eh * tand on sillan kiertyminen 
molemmilla päätytuilla vastakkaisiin suuntiin vaikuttavan voimaparin seurauksena 
väistämätöntä. Kiertymisen suunta kuvan 2.15 tilanteessa lämpötilan noustessa on
myötäpäivään.

A/455/03/KUVA1

LEh ¶ tan d

Eh ¶ tan d

Eh/cos d

Eh/cos d

L ¶ cos d

Eh

Ehy

x + d

Kuva 2.15 Vinon liikuntasaumattoman sillan pakkovoimat (Engelsmann 1998). 

Sillan kiertoliikkeet saattavat rikkoa tiepenkereen tai liikuntasaumallisessa sillassa sillan ja 
penkereen välisen liikuntasauman (Engelsmann 1998). Liikuntasaumattomassa sillassa,
jossa on matala päätytuki, kiertyminen voi olla palautumatonta. Sillan pidentyessä ja
lyhentyessä tapahtuvat ilmiöt eivät ole aivan vastakkaisia ja toisiaan kumoavia. Silta 
saattaa siis ’lähteä vaeltamaan’, jos sitä ei esimerkiksi siipimuureilla erikseen estetä.

Liikuntasaumattomassa sillassa, jossa on korkea päätytuki, sillan päätyyn kohdistuu
sivuttaisia voimia sillan pidentyessä. Tällöin sillan kansi taipuu hieman S-kirjaimen 
muotoiselle mutkalle ja kiertymisestä johtuvia liukumia ei pääse syntymään. Maanvaraisesti
perustetun sillan kiertymistä estävät anturan pohjan kitka HK,antura, päätytuen ja maan 
välinen kitka HK,pääty ja päätyyn kohdistuva sivuttainen maanpaine Eh,perustus. Poikittaiset 
rasitukset pitkässä sillassa saattavat olla suuria. Maan sisäisen kitkakulman pitää tällöin 
myös olla riittävän suuri. Kiertymistä ei tapahdu, jos kiertymistä estävät voimat yhteensä 
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ovat suurempia kuin lämpöliikkeen aiheuttama päädyn pinnan suuntainen komponentti 
seuraavan lausekkeen mukaisesti: 

Eh * tand ¢ ( HK,pääty + HK,antura + Eh,perustus ) / g , 

jossa g = varmuuskerroin. 

Ratkaistaan lauseke d :n suhteen, jolloin saadaan: 

d ¢ arctan ( Eh*m + N*m + Eh,perustus ) / (Eh * g ) , 

jossa m = kitkakerroin ja N on pystykuorma päätytuella. 

Jälkimmäisellä yhtälöllä voidaan määrittää sillan vinouden maksimi valitulla varmuustasolla.
Esimerkiksi arvoilla pakkovoima Eh = 4 MN, pystykuorma N = 1.5 MN, Eh,perustus = 0 (matala 
päätytuki) , kitka m = 0.4 ja varmuuskerroin g = 1.5 saadaan vinoudeksi d = 20¯. Laskelma 
perustuu olettamukseen, että maahan ei synny palautumattomia muodonmuutoksia. 

Sillan kierähtäessä kiertokeskiön ympäri muuttuu maanpainejakautuma sillan päädyn 
takana. Kun sillan lämpötila kasvaa, tylpän kulman alueella sillan pääty liikkuu 
päätypengertä kohden ja maanpaine kasvaa. Samanaikaisesti sillan terävän kulman 
alueella silta hieman liikahtaa poispäin penkereestä ja maanpaine pienenee. Maanpaineen
resultantti liikkuu siis päädyn tylpän kulman suuntaan ja resultantin momenttivarsi 
kiertokeskiön suhteen pienenee. Lisääntyvä maanpaine kasvattaa päädyn jo muutoinkin
suuria taivutusrasituksia tylpän kulman alueella. Kuva 2.16 osoittaa pakkovoimien
aiheuttamat taivutusmomentin My muutokset vinossa sillassa, kun lämpötila kasvaa 10 ¯C.
Tummat alueet osoittavat taivutusmomentin kasvukohdat.

A/455/03/MOMENTIT

PIENENTYNYT MOMENTTI

KASVANUT MOMENTTI

Kuva 2.16 Vinon liikuntasaumattoman sillan pakkovoimien aiheuttamat taivutusmomentit sillan 
päässä (Engelsmann 1998). 

Tylpän kulman maanpaine kasvaa edellä kuvatulla tavalla, kun sillan kiertokeskiön päätyä
kohden kohtisuora projektio kuvan 2.17 mukaisesti sijaitsee sillan päädyn alueella tai kun
suhde L/B täyttää seuraavan lausekkeen ehdon: 

L/B ¢ 1 / (sind * cosd )     tai     L’/B’ ¢ 1 / tand
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A/455/03/KIERTOK1

L

y

x
+ d

L'

B

B' KIERTO-
KESKIÖ

KIERTO-
KESKIÖN
PROJEKTIO

Kuva 2.17 Vinon liikuntasaumattoman sillan kiertoliike ja tylpän kulman liike päätypengertä kohden 
(Engelsmann 1998). 

Jos suhteen L/B edellä määritelty ehto ei täyty, sijaitsee sillan kiertokeskiön päätyä kohden 
kohtisuora projektio päädyn ulkopuolella ja kiertoliikkeen seurauksena pääty koko
leveydeltään irtaantuu päätypenkereestä lämpölaajenemisen seurauksena kuvan 2.18 
mukaisesti. Kiertoliikkeen kanssa samanaikainen sillan pidentyminen hieman pienentää 
irtaantumisen riskiä. Tässä tarkastelussa ei huomioida esimerkiksi siipimuurien tai 
vaarnatapillisen siirtymälaatan kiertymistä estävää vaikutusta. 

A/455/03/KIERTOK2

L

y

+ d

KIERTO-
KESKIÖN
PROJEKTIO x

KIERTO-
KESKIÖ

B

Kuva 2.18 Vinon liikuntasaumattoman sillan kiertoliike ja päädyn liike päätypenkereestä poispäin 
(Engelsmann 1998). 

Sillan lyheneminen ei lisää maanpainetta matalissa päätytuissa vaan yleensä pienentää 
sitä. Sillan kiertymistä aiheuttavaa voimaparia ei näin ollen synny. Paaluperustuksissa 
myös vinon sillan lyheneminen pitää huomioida. Tällöin sillan lyhenemisen synnyttämä 
resultantti suuntautuu sillan pituusakselin suuntaan.

Liikuntasaumatonta vinoa siltarakennetta voidaan soveltaa vain rajoitetusti. Vinous voi 
aiheuttaa matalalle päätytuelle sivuttaissuuntaista liikettä ja lisärasituksia. Riittämättömän 
kiertymisvastuksen seurauksena syntyy palautumaton kiertoliike. Paaluille perustuissa 
päädyissä syntyy lämpöliikkeen seurauksena rasituksia sekä perustuksille että
päällysrakenteelle. Liikuntasaumatonta pitkää ja samalla vinoa siltarakennetta pitää 
mahdollisuuksien mukaan välttää. 

Ministry of Transportation of Ontario (MTO) julkaisi vuonna 1993 raportin, jossa kuvattiin
vinon liikuntasaumattoman sillan suunnitteluperiaatteet Ontariossa. Raportin periaatteet on 
esitetty Maneliuksen ja Tollan (2002) kirjallisuustutkimusraportissa luvussa 3.6.
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Burke M.P. kuvasi raportissaan liikuntasaumattomien siltojen liikkeitä ja voimia. Raportissa 
esitetään myös vinon sillan maatukien kiertymisriskin arvioimiseksi menetelmä, joka on 
esitetty Maneliuksen ja Tollan (2002) kirjallisuustutkimusraportissa luvussa 3.12.

Pohjoisamerikkalaisen tutkimuksen mukaan suuri sillan päädyn vinous aiheuttaa ongelmia 
kaikentyyppisille silloille (Wasserman 1996). Tehtyjen havaintojen mukaan jo 30¯ vinossa
päädyssä pitää olla suuri poikittainen voima estämään sillan sivuttaista liikettä. Tarvittavan
poikittaisen voiman arvioidaan olevan puolet päätyyn kohdistuvan passiivipaineen
aiheuttamasta kokonaisvoimasta. Kun vinous on 45¯ tasapainottamiseen tarvitaan 
vastaavasti 70 % passiivipaineen aiheuttamasta kokonaisvoimasta. 

Myös liikuntasaumallisten vinojen tai kaarevien siltojen on todettu liikkuvan poikittaiseen 
suuntaan, kun esimerkiksi kivet ovat tukkineet liikuntasauman. Lisäksi sillan sijainti 
suhteessa ilmansuuntiin vaikuttaa sillan rasituksiin ja liikkeisiin. Itä-etelä-suuntainen silta
lämpenee etelän puoleiselta reunaltaan pohjoista puolta enemmän ja kaareutuu. Tällöin 
suorankin sillan päätyjen on havaittu liikkuvan sillan poikittaiseen suuntaan. 

2.11 Suorien ja vinojen siltojen siipimuurit 

Siipimuurit ovat yleensä päätytukeen kiinni valettuja vaakasuuntaisia ulokkeita, joiden
korkeus päätytuen kohdalla on sama kuin päätytuella ja ulkoreunassa selvästi pienempi,
koska niiden alapinta on viistetty. 

Siipimuurit pitää suunnitella kestämään päätypenkereeltä niihin kohdistuva maanpaine. 
Suoran sillan päätytuen pitää kestää täysi passiivipaine. Tämä päädyn maanpaine ei pääse 
syntymään, elleivät siipimuurit kestä ainakin maanpainekertoimella K = 1 niihin kohdistuvaa 
painetta (Nicholson 1998), ks. kuva 2.19.

A/455/04/KUVA_SILLANP1

K = 1

K = 1

Kp

Kuva 2.19 Suoran sillan päätytuen ja siipimuurien maanpainekertoimet (Nicholson 1998).

Vinojen siltojen siipimuurit suositellaan suunniteltavaksi siten, että silta ei pääse kiertymään 
keskipisteensä ympäri päätyihin kohdistuvien maanpaineiden vuoksi (Nicholson 1998).
Vinouden ollessa korkeintaan 30¯, voidaan soveltaa seuraavaa suunnitteluperiaatetta: 
päätytuen uloimman osan ja siipimuurin nurkasta lähtevän sillan pituusakselin suhteen
poikittaisen ja pystysuuntaisen tason ja päädyn rajaamalla alueella rakenteisiin kohdistuu
täysi passiivipaine. Pystytaso on esitetty katkoviivoilla kuvassa 2.20 ja se kuvaa 
kuvitteellista suoran päädyn tilannetta. Täyskorkea siipimuuri rajoittaa maan liikkeitä
päädyn alueella. 
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A/455/04/KUVA_SILLANP2

Kp

Kp

K = 1

K = 1

Kuva 2.20 Vinon sillan päätytuen ja siipimuurien maanpainekertoimet sekä suositus siipimuurin
mittojen määrittämiseksi (Nicholson 1998).

Suomessa siipimuurit mitoitetaan vuonna 2004 voimassa olevien ohjeiden mukaan
lepopaineelle.

2.12 Semi-integral- tyyppinen liikuntasaumaton silta 

Semi-integral- tyyppistä liikuntasaumattoman sillan päädyn rakennetta suositellaan 
käytettäväksi, kun pääty perustetaan kallion tai kahden tai useamman paalurivin varaan, 
katso kuvan 2.21 yläosa (Burke 1994). Tätä päädyn tyyppiä ei suositella, kun pääty
perustetaan tavanomaisten maakerrosten varaan tai pelkästään yhden joustavan paalurivin 
varaan.

Kuva 2.21 Semi-integral- tyyppisen liikuntasaumattoman sillan poikkileikkaus ja päätyyn kohdistuvat 
rasitukset. Kuvan alaosassa vinon sillan tasopiirustus (Burke 1994). 
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Koska semi-integral -tyyppisen liikuntasaumattoman sillan päätypenkereet ja päädyn
kimmoiset laakerilevyt rajoittavat sillan päällysrakenteen liikettä, pitää päätypenkereiden 
rakentamiseen kiinnittää erityistä huomiota. Päätypenkereet pitää rakentaa 
samanaikaisesti, jottei päällysrakenne maanpaineen epätasaisen jakautumisen vuoksi liiku
rakentamatonta päätypengertä kohti. Lisäksi on edullisinta tiivistää päädyn taustatäyttö 
matalan lämpötilan vuodenaikana, jotta päätypenkereen ja päädyn välinen maatäyttö ei 
jäisi löyhäksi. Kesällä on suositeltavaa tehdä täyttötyöt yöllä. 

Ylläpitohenkilökunnan mukaan semi-integral- tyyppisten siltojen toiminta on ollut lähes 
moitteetonta. Yhdysvalloissa sekä semi-integral- että integral- tyyppisiä siltoja rakennetaan 
nykyisin aiempaa enemmän nimenomaan siltojen ylläpitäjien toistuvien pyyntöjen vuoksi.

2.13 Liikuntasaumattomien siltojen jännittäminen 

Yleensä liikuntasaumattomien, paikalla valettujen siltojen jännittäminen ei ole taloudellisesti 
kannattavaa (Engelsmann 1998). Siksi jännittämisen edut ja haitat pitää tarkasti punnita.
Jännittämisen vaikutukset poikkeavat perinteisestä sillasta päätytuen osittain estetyn
liikkumisen ja kiertymisen vuoksi. Liikuntasaumattoman sillan jännittäminen ei tuota 
betonirakenteeseen jänneterästen vetovoimaa vastaavaa puristusvoimaa, koska päätytuki
ei ole ideaalisella tavalla vaakasuuntaan siirtyvä rakenne. Osa jänneterästen voimasta
suuntautuu maahan kuvan 2.22 mukaisesti. 

A/455/03/VAAKAVOIMAT

PÄÄLLYSRAKENTEEN
VAAKAVOIMAT

MAAHAN
SUUNTAUTUVAT
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P P

Kuva 2.22 Liikuntasaumattoman jännitetyn sillan jännevoimasta osa siirtyy maapenkereeseen
anturan ja mahdollisten paalujen kautta (Engelsmann 1998). 

Vaakavoimien jakautuminen riippuu sillan päällys- ja alusrakenteen ja maan jäykkyyksistä 
sekä kitkasta. Koska suuri osa paikalla valetun liikuntasaumattoman sillan jänneterästen 
voimasta siirtyy perustuksille saattavat puristusjännitykset kannessa jäädä pieniksi. 

Liikuntasaumaton silta yhdessä alarakenteen kanssa muodostaa staattisesti
määräämättömän rakenteen yksiaukkoisenakin siltana. Rakenteen jännittämisestä
aiheutuu kannen poikkileikkaukseen sekä normaalivoima että taivutusrasitus, vaikka
jänneteräkset olisi sijoitettu poikkileikkauksen painopisteeseen. Yksiaukkoisessa sillassa
päädyn perustuksiin kiinnittymisen aiheuttama taivutusmomentti on vakio koko sillan
matkalla ja useampiaukkoisessa sillassa taivutusmomentti muuttuu lineaarisesti 
päätyaukoissa.

Käytettäessä esijännitettyjä betonipalkkielementtejä ovat palkin kimmoisesta lyhenemisestä
ja hiipumisesta johtuvat ongelmat huomattavasti pienempiä kuin paikalla valetun ja
jännitetyn rakenteen tapauksessa. Esijännitettyjä betonipalkkielementtejä käytetään
liikuntasaumattomien siltojen kantavina rakenteina paljon varsinkin Pohjois-Amerikassa.

Englantilainen Prestressed Concrete Association on julkaissut suunnitteluohjeen
(Nicholson 1998) esijännitettyjen betonielementtipalkkien käyttämisestä 
liikuntasaumattomien siltojen kantavina rakenteina. Ohjeessa esitellään muun muassa 
periaate kannen valamisesta rinnakkaisten elementtipalkkien varaan ilman varsinaisten 
kansimuottien käyttämistä. Esijännitettyjen elementtipalkkien avulla voidaan rakentaa
taloudellisesti ja nopeasti myös semi-integral- tyyppisiä siltoja eli päätytuen varaan 
laakeroituja liikuntasaumattomia siltoja. 
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3 Suomalainen suunnittelu ja tutkimus  

3.1 Suunnitteluohjeet 

Suomalaisten sillansuunnittelun täydentävien ohjeiden (Tiehallinto 2002) mukaan silloissa, 
joissa sillan päällysrakenteen pää liikkuu penkereessä, saa liikepituus liikuntakeskiöstä 
penkereeseen olla ajoneuvoliikenteen sillassa enintään 35 m ja kevyen liikenteen sillassa 
enintään 45 m.

Penkereessä liikkuvan sillan päällysrakenteen pään vinous saa Suomessa olla enintään 
30¯ (Tiehallinto 2002). 

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa- julkaisun (Tiehallinto 1999a) mukaan sillan 
maatukeen tai välitukeen kohdistuva maanpaine lasketaan pääsääntöisesti lepopaineena, 
jonka oletetaan kasvavan suoraviivaisesti syvyyden kasvaessa ja vaikuttavan 
vaakasuorassa suunnassa. Lepopainekerroin K0 saadaan kaavasta 

K0 = 1 - sin f ,

jossa f = kitkakulman ominaisarvo. 

Jos suunnitelmassa on annettu erityisohjeita maatuen tai välituen taustatäytteen 
materiaalista, maanpaine lasketaan käyttäen kyseiselle materiaalille ominaisia kitkakulman 
ja tilavuuspainon arvoja, jotka vastaavat käytettävää materiaalia ja tiiviyttä. 

Sillan maatukeen penkereestä aiheutuvaa maanpainetta laskettaessa käytetään 
tilavuuspainoina ja kitkakulman ominaisarvoina eri taustatäytteen materiaaleille seuraavia 
arvoja, katso taulukko 3.1: 

Taulukko 3.1 Taustatäytteen materiaalien suunnitteluarvoja (Tiehallinto 1999a) 

Materiaali Tilavuuspaino Kitkakulma f Lepopainekerroin

kN/m3 ¯  
Pengertäyte 21 38 0,38
Kevytsora 6 35 0,43

Polystyreeni 1 - 0,2

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa- julkaisussa annetaan lisäksi ohjeet maatuen 
taustan tiivistyksestä aiheutuvan lepopaineen lisäyksen huomioimisesta eri 
taustatäytemateriaaleille.

Jos maanpinta on kalteva, lepopainekerroin lasketaan kaavasta (Tiehallinto 1999a): 

K0b = K0 (1 + sin b),

jossa b = maanpinnan kaltevuus asteina (b on positiivinen, kun maanpinta laskee 
tukiseinää kohti).

Luiskassa sijaitsevaan sillan tukipilariin maanpaineen voidaan otaksua kohdistuvan pilarin 
kolminkertaiselta leveydeltä. Pilari mitoitetaan sen eri puolilta vaikuttavan maanpaineen 
erotuksen mukaan. 

Jos rakenne pakotetaan siirtymään maata vastaan, on passiivipaine otettava huomioon 
kuormana (Tiehallinto 1999a). Pohjarakennusohjeet 2004:n (RIL 2004) mukaisesti voidaan 
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olettaa, että täysi passiivipaine on kehittynyt, kun siirtymä on alla olevan jaotelman 
mukainen (Hp on sen seinän maassa olevan osan korkeus, johon passiivipaine kohdistuu): 
Maalaji: Passiivisen maanpaineen kehittymiseksi 

tarvittava siirtymä: 
tiivis hiekka 0,002 * Hp

löyhä hiekka 0,006 * Hp

kiinteä savi 0,02 * Hp

pehmeä savi 0,04 * Hp

Edellä esitetyt passiivisen maanpaineen kehittymiseksi tarvittavat siirtymät ovat klassisen 
maanpaineteorian mukaiset. 

Kun passiivista maanpainetta käytetään hyväksi rakenteen tukemiseen, oletetaan täyden 
passiivisen maanpaineen kehittymiseen tarvittavaksi liikkeeksi 0,01 seinämän sen osan 
korkeudesta, johon passiivipaine kohdistuu, kun taustatäyttö on tiivistettyä soraa
(Tiehallinto 1999a). Väliarvot interpoloidaan. Tiivistetyllä soralla passiivipainetta
laskettaessa oletetaan soran kitkakulmaksi f = 38¯, jolloin Kp = 4,2. 

Luiskan vaikutusta passiivipaineeseen voidaan arvioida kuvan 3.1 mukaan. Siirtymän ja
maanpaineen välistä vuorosuhdetta voidaan tutkia tapauskohtaisesti esim. 
elementtimenetelmällä.
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Kuva 3.1 Passiivinen maanpainekerroin (Kpß) luiskan kaltevuuden funktiona (Tiehallinto 1999a). Yli 
40¯ kitkakulmat ovat käytännön rakenteissa harvinaisia.

Jos maa tai paalu liikkuvat toisiinsa nähden, arvioidaan siitä paaluille aiheutuvaa
sivukuormaa tai sivuvastusta LPO-87:n kohdassa 3.48, SPO-95:n kohdissa 7.2.15, 7.2.16,
7.2.17, 7.2.18 ja 7.2.19 sekä porapaalutusohjeessa (TIEH 2000002-01) esitetyillä
menetelmillä (Tiehallinto 1999a). Ohjeita voidaan käyttää toisiaan täydentäen paalutyypistä
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riippumatta. Siltapaalujen sivukuormaa ja sivuvastusta määritettäessä on otettava 
huomioon pengerrakenteiden pohjanvahvistustoimenpiteet, esimerkiksi massanvaihdot. 

Siipimuurien alareuna sijoitetaan vähintään 0,5 m alemmaksi kuin maan pinta luiskassa 
kyseisellä kohdalla (Tiehallinto 2002). 

Jos sillan päällysrakenne tukeutuu vapaasti seisoviin yksittäisiin suurpaaluihin tai 
suurpaalun jatkeena oleviin pilareihin, joiden sivuttaisvakavuus on ympäröivän maan 
sivuvastuksen varassa, on suurpaalut tai pilarit tuettava vaakasuuntaan kansirakenteeseen 
jäykällä kiinnityksellä, kiinteällä laakerilla tai liikerajaajalla (Tiehallinto 2002). 

Ajoneuvoliikenteen sillan päällysrakenteella tulee olla vääntöjäykkä tuenta sillan 
päätytuella, jolla estetään väännöstä aiheutuva päällysrakenteen pään kiertymä 
poikkisuunnassa (Tiehallinto 2002). 

Maasilloissa pohjaveden pinnan tasossa oleva jäätynyt maa voi estää tukien vaakaliikkeen 
(Tiehallinto 2002). Rakenne on tällöin mitoitettava myös vaakaliikkeen estäville kuormille. 
Samoin mitoitetaan myös vesistösiltojen välituet.

Tämä suunnitteluohjeen kohta lisää monessa tapauksessa pilareiden 
raudoitustarvetta. Yksi tämän tutkimustyön tavoitteista on selvittää kyseisen 
vaatimuksen perusteet erityisesti kokeellisen ja laskennallisen tutkimuksen keinoin. 

Ulokesiltojen osalta noudatetaan seuraavaa (Tiehallinto 2002): 

- Ulokesiltoja, joissa ulokkeen pituus on > 2,5 m, ei sallita moottoriteillä, 
moottoriliikenneteillä eikä valta- ja kantateillä. 

- Ulokesiltojen pään taipuma (kokonaisliike) suunnittelukuormasta rajoitetaan arvoon ± 20 
mm. Suunnittelukuormana on LKI:n kaavio 1 sijoitettuna kahdelle kaistalle 
epäedullisimpaan asentoon.

- Taipumaa laskettaessa otetaan huomioon ulokkeen oma taipuma sekä tukikiertymä. 

- Ulokkeen pituudeksi otetaan tien keskilinjan suuntainen mitta tuelta sillan päähän 
(siirtymälaatan sillan puoleiseen reunaan). Ellei laattasillan kuorman jakautumista haluta 
tarkemmin selvittää, voidaan laatan jäykkyys laskea todellisten mittojen mukaan 8,5 
metrin hyötyleveyteen asti. Leveämpien laattojen leveydestä otetaan jäykkyyttä 
laskettaessa huomioon 8,5 metriä. Betonipoikkileikkaus voidaan otaksua 
halkeilemattomaksi muodonmuutoksia laskettaessa. 

- Ulokkeen pitää kestää myös liikennekuorma otaksumalla, että ulokkeen pää tukeutuu 
penkereeseen, mille otaksumalle tarkistetaan ulokkeen alapinnan kestävyys.

Silloissa, joissa päällysrakenteen pää liikkuu penkereessä noudatetaan seuraavia 
täydentäviä ohjeita (Tiehallinto 2002): 

- Silta on mitoitettava kestämään päällysrakenteen 30¯ C lämpötilanmuutoksesta 
aiheutuvat sillan ja penkereen vuorovaikutuksesta syntyvät voimat.

- Penkereen vaakasuuntaisia kimmo-ominaisuuksia ja passiivisen maanpaineen 
kehittymistä arvioidaan Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa -ohjeen kohdan 13.1 
mukaan. Maanpaineen voidaan otaksua seinän ja maan välisestä kitkasta johtuen 
vaikuttavan päätypintaa vasten vinossa kulmassa seuraavasti:
¶ Sillan vinous < 20¯: maanpaineen resultantin suunta poikkeaa sillan keskilinjan 

suuntaan päätypintaa vastaan kohtisuorasta suunnasta puolet sillan 
vinouskulmasta.
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¶ Sillan vinous ² 20¯: maanpaineen resultantin suunta poikkeaa sillan keskilinjan 
suuntaan päätypintaa vastaan kohtisuorasta suunnasta 10 ¯ (n. 1/4 maan 
kitkakulmasta).

- Osa päällysrakenteeseen vaikuttavista vaakavoimista voidaan viedä sillan pään kautta 
penkereeseen. Tällöin passiivisen maanpaineen kehittymiseen tarvittavaksi liikkeeksi 
oletetaan 0,01-kertainen päätyseinän korkeus ja tutkitaan seuraavat vaihtoehtoiset 
otaksumat:

1. Pää on kiinni penkereessä ja toimii heti vaakavoimia välittävänä rakenteena. 
2. Pään ja penkereen välissä on rako, jonka suuruudeksi oletetaan pään 
vaakasiirtymä 20¯ C suuruisesta lämpökutistumasta. Pää alkaa toimia vaakavoimia 
välittävänä rakenteena vasta, kun vaakavoima on aiheuttanut päällysrakenteeseen 
tätä rakoa vastaavan siirtymän. Vaakavoima välittyy aluksi alusrakenteelle ja vasta 
raon umpeuduttua päällysrakenteen pään kautta penkereeseen. 

- Päällysrakenteen päädyn rakenteet ja kiinnitys päällysrakenteeseen on mitoitettava 
passiivipaineelle käyttäen murtotilassa passiivipaineelle osavarmuuskerrointa 1,20. 

- Vinopäisissä silloissa päällysrakenteen päihin syntyvä maanpaine aiheuttaa siltaan 
päällysrakennetta pystyakselin suhteen kiertävän momentin, joka tulee ottaa huomioon 
mitoituksessa. Maan sekä siirtymälaatan ja siipimuurien välisiä reaktiovoimia ei oteta 
huomioon näissä tarkasteluissa. Murtotilatarkasteluissa maanpaineen 
osavarmuuskertoimena käytetään arvoa 1,2. 

Talvihoitoluokkiin 1s ja 1 kuuluvien teiden siltojen paalutuksia ei voida mitoittaa 
liittorakenteisina tiesuolan vaikutusalueella. Suolan vaikutusalueen katsotaan ulottuvan 
vaakasuunnassa 12 m:n etäisyydelle suolattavan tien reunasta ja pystysuunnassa 2 m 
pysyvän pohjavesipinnan alapuolelle (Tiehallinto 2002). 

Lisäksi sillansuunnittelun täydentävissä ohjeissa (Tiehallinto 2002) ohjeistetaan esimerkiksi 
liikuntalaitteet, vedenjohtolaitteet, suojalaitteet, muut varusteet ja laitteet, suurpaalujen 
muodostaman päätytuen maanpaine sekä teräsbetonisen laattakehän suunnittelu. 

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset (TYLT-2000, Tielaitos 1991) 
ohjeistavat sillan päätytuen taustatäytön rakentamisen (kuva 3.2). Kestopäällysteisillä teillä 
siirtymäkiilat leikataan tiettyihin alusrakenteen muutoskohtiin, esimerkiksi sillan kohdalle 
routivassa pohjassa, vaikka suunnitelmissa ei tätä olisi osoitettukaan. Kiilat kaivetaan joko 
suunnitelmien tai TYLT-2000:n kuvan 2100.8 mittojen mukaisesti. 
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Kuva 3.2 Sillan taustan kiilat ja taustatäyte (kuva 2100.8 / Tielaitos 1991). 

Lämpötilan muutos ja epätasainen lämpötila

Rakenteen ylin ja alin keskilämpötila T+ ja T- voidaan arvioida Siltojen kuormat -ohjeen 
(Tiehallinto 1999b) taulukon 1 avulla. Taulukon arvot T+ ja T- ovat luonteeltaan ääriarvoja ja 
soveltuvat sellaisenaan liikevarojen mitoittamiseen. Rakenteen ylä- ja alapinnan välinen
lämpötilaero DT+ ja DT- voidaan arvioida kuvan 3.3 ja edellä mainitun taulukon avulla. 
Lämpötilaeron voidaan yleensä olettaa jakautuvan suoraviivaisesti. 
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Kuva 3.3 Keskilämpötilat T+ ja T- sekä lämpötilaerot DT+ ja DT- (Tiehallinto 1999b). 

Siltojen kuormat -ohjeen (Tiehallinto 1999b) taulukossa 1 on määritelty esimerkiksi
seuraavat lämpötilamäärittelyt betoniselle laattapalkille, kotelopalkille tai betonilaatalle: 

- Rakenteen ylin keskilämpötila T+ on +25¯C.
- Rakenteen alin keskilämpötila T- on -25¯C linjan Oulu-Kuopio-Lappeenranta 

länsipuolella tai -30¯C edellä mainitun linjan itäpuolella.
- Lämpötilaero DT+ on +10¯C ja DT- on -5¯C positiivisen lämpötilan ollessa 

korkeampi yläreunassa. 

Edellä esitettyjen määrittelyjen perusteella voidaan laskea esimerkiksi kesän korkein
lämpötila rakenteen yläpinnassa +25¯C + 10¯C = +35¯C.

Salaojat

Sillan kuivatuksesta ja salaojien rakentamisesta on annettu ohjeita seuraavissa 
julkaisuissa:

- Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet. Kohta 3.5.3 Vedenjohtolaitteet. 
- Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Varusteet ja laitteet (SYL 7) kohta 

7.7.6 Salaojat 
- Siltojen korjausohjeet (Tiehallinto 1987-2004), osat 1.601 (Sillan ja siltapaikan

kuivatus (11/99)) sekä 2.613 Reunasalaojan teko (12/90) ja 2.614 Poikittaisen
salaojan teko (10/88). 

- Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Leikkaukset, kaivannot 
ja avo-ojarakenteet. Kohdat 2110.3.4 - 2110.3.6 Siirtymäkiilat

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet ohjeistaa sillan kuivatuslaitteet suunniteltavaksi
Siltojen korjausohjeen (SILKO 1.601 / Tiehallinto 1987-2004) mukaan. Ellei 
hankekohtaisesti muuta sovita, suunnitellaan sillan päiden kuivatus siten, että pintavedet 
kootaan pintavesikaivoon, josta vesi johdetaan umpiputkessa sivuojaan. 

Jos ajorata on päällystetty ja viettokaltevuuden ovat riittävät, poistuvat pintavedet 
ajoradalta nopeasti (SILKO 1.601 / Tiehallinto 1987-2004). Kun luiskat tehdään 
kustannussyistä mahdollisimman jyrkiksi, voidaan eroosiovauriot estää vain tehokkaasti
toimivilla vedenjohtolaitteilla. Kuivatusjärjestelmä on suunniteltava niin, että vedet 
ohjautuvat hallitusti siltapaikalta suoraan vesistöön tai laskuojaan. Vedenjohtolaitteita 
mitoitettaessa on otettava myös kunnossapito huomioon, koska ahtaat ja mutkittelevat 
johdot tukkeutuvat helposti. 

Jos maatuen taustatäyttö tehdään tiiviistä, vettä huonosti läpäisevästä materiaalista, 
maatuen takapintaan asennetaan esimerkiksi salaojamatto pystysalaojaksi (SILKO 1.601). 
Kääntäen voidaan todeta seuraavasti: jos päätypenger rakennetaan hyvin vettä 
läpäisevästä materiaalista, sillan päädyssä ei tarvita pystysalaojitusta. 
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Tärinän vaikutus maanpaineisiin

Rakennustöiden aiheuttama tärinäkuormitus vaakarakenteille otetaan huomioon taulukon 
3.2 mukaisesti (Tiehallinto 2001b). Maanpaineen muutos otetaan huomioon vain aktiivi- ja
lepopaineessa. Tarvittaessa tehdään seurantatärinämittauksia, joissa tärinää mitataan
maassa rakenteen vieressä. 

Taulukko 3.2 Tärinän aiheuttama matalataajuinen kuormitus vaakarakenteille; liikenne-, 
syvätiivistys-, pontinlyönti-, paalutus- ja hydraulivasaratärinä. (Louhinta- ja tärytiivistystärinä eri 
taulukosta) (Tiehallinto 2001b). 

Heilahdusnopeus Maanpaineenlisäys (% )
[mm/s] Koheesiomaissa Kitkamaissa

5 4 8
10 8 15
20 16 30

Tieliikenteen aiheuttamaa tärinää maassa voidaan arvioida kuvan 3.4 perusteella.

Kuva 3.4 Tieliikenteen aiheuttama tärinä. Alueen alarajalla raskaan liikenteen aiheuttama tärinä on 
kantavien maakerrosten varaan tehdyillä tierakenteilla ja ylärajalla pehmeiköille rakennettujen 
epätasaisten teiden ja raskaiden työmaa-ajoneuvojen tärinää. Kitkamaille rakennetuilla 
normaalikuntoisilla teillä tärinätaso on yleensä kuvan alarajan arvoja pienempää (Tiehallinto 2001b). 

Tieliikennetärinään vaikuttavat lähinnä raskaat ajoneuvot ja tien kunto. Tärinä leviää 
tehokkaammin pehmeiköllä (Tiehallinto 2001b). Ensisijaisesti tärinän suuruuteen 
vaikuttavat tien ja kaluston kunto. Yleensä suurin tärinä aiheutuu tien epätasaisuuksista,
jotka saavat ajoneuvon värähtelemään, kunnes iskunvaimentimet pysäyttävät liikkeen. 
Pehmeiköllä tärinän hallitseva taajuus on alhainen eli noin 2…10 Hz ja karkearakeisilla 
mailla korkeampi eli 5...15 Hz. Tieliikenteen tärinää voidaan vähentää ensisijaisesti 
pitämällä tiet hyvässä kunnossa. Toissijaisesti tärinää voidaan vähentää nopeuksia
alentamalla ja tierakennetta jäykistämällä. 

Koska maanpaineen lisäys liikennekuormituksesta suurellakin heilahdusnopeudella 20 
mm/s on vain 30 % ja se vaikuttaa vain lepo- ja aktiivipaineisiin, voidaan todeta 
tiepenkereeltä välittyvän liikenteen tärinän vaikutuksen liikuntasaumattomien siltojen 
päätyihin olevan merkityksetöntä verrattuna esimerkiksi toistuvan vaakaliikkeen 
vaikutuksiin.

Rautatiesillan puskupalkin alustaluvun sivupaine-siirtymäyhteys

Rautatiesillan puskupalkin vaakasuuntaisen maanpaineen ääriarvona voidaan käyttää 
Rankinen maanpaineteorian mukaan laskettua passiivipainetta (Kerokoski 2005 / RHK
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1997). Täysin kehittynyttä passiivipainetta vastaava siirtymä yp = 0,002*h ja vastaava  ya = 
0,0005*h. Rautatiesillan päädyn maanpaineen määrittämisen ohjeistustyö on käynnissä ja 
ohjeistus uusitaan lähitulevaisuudessa. 

3.2 Tutkimustuloksia 

Tiehallinto on vuodesta 1998 lähtien tutkinut siltojen rakentamista ja korjaamista. Tulokset 
on esitetty seurantaraporteissa, jotka on jaettu osiin 1 ja 2 (Siltojen rakentamisen ja 
korjaamisen seuranta, Tiehallinto 2001a ja 2003). Liikuntasaumalaitteettomien pitkien 
siltojen ja vinojen siltojen seuranta on esitetty osassa 1. ”Asfalttipusku”- tyypissä on 
rakenteellinen liikuntasauma. ”Pengerpusku”- tyyppi vastaa tämän raportin matalan 
päätytuen tapausta. Asfaltti oli säilynyt ehjänä kaikissa kolmessa sellaisessa 
”pengerpusku”- tyypin tapauksessa, joissa asfaltissa oli saumaukset, siltojen pituudet olivat 
64… 76 m, päätytukien korkeudet olivat noin 2… 3 m ja joissa oli normaalit siirtymälaatat. 
Tosin asfaltin saumaukset olivat tarkastelluissa kuudessa pitkässä sillassa kunnossa vain 
kahdessa tapauksessa neljästä. Johtopäätöksenä esitettiin, että silta voidaan suunnitella 
päällysteen kestävyyden suhteen tyydyttäväksi ilman liikuntasaumalaitetta noin 35 m 
liikuntapituuteen asti edellyttäen, että asfalttiin tehdään saumaus ja sillassa on sopivassa 
syvyydessä sijaitsevat siirtymälaatat. Lisäksi esitettiin, että asfaltin saumaus näyttää 
toimivan tarkoitetulla tavalla, saumausten tiiviydessä on puutteita, avautuneet saumat on 
suljettava viipymättä ja massaliikuntasauman käyttö on perusteltua erityisesti moottoriteillä. 

Liikuntasaumattomia vinoja siltoja tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä 14 kpl (Tiehallinto 
2001a). Siltojen vinoudet vaihtelivat välillä 7…33 gon ja jännemittasummat välillä 16…28,5 
m. Johtopäätöksinä esitetään, että tarkasteltujen siltojen tapauksessa sillan vinoudesta ei 
aiheutunut merkittäviä erityisongelmia. Sillan vinoudesta aiheutuva kiertymä vaakatasossa 
on otettu huomioon sillansuunnittelun ohjeistuksessa 1970- luvulta lähtien. 

Kumilevylaakereiden kuntoa on tutkittu yleistarkastusten yhteydessä 61 sillasta (Tiehallinto 
2003). Noin joka kolmannessa tarkastetuista silloista havaittiin kumilevylaakereiden 
jonkinasteisia vikoja yleisimpien vikojen ollessa kumin pursuaminen kumilevylaakerin 
teräslevyjen välistä ja ylisuuret muodonmuutokset. 

Liikuntasaumalaitteita on tarkastettu 214 ja niiden tukikaistoja 143 kpl (Tiehallinto 2003 / 
Lämsä 2003). Massaliikuntasaumoja on tarkastettu 23 kpl. Yleisin vaurio 
liikuntasaumalaitteissa on niiden vuotaminen niihin kerääntyneen moskan hajottaessa 
kumiprofiilit. Liikuntasaumalaitteiden luotettavuudessa on selviä tyyppikohtaisia eroja. 
Juotos- ja epoksibetonista valmistetuissa tukikaistoissa on runsaasti vaurioita ja niiden 
korjaaminen on vaikeaa. Tukikaistan teko valuasfaltista on tässä mielessä parempi 
ratkaisu. Massaliikuntasaumat toimivat tutkimuksen mukaan hyvin. Niiden yläosa on 
uusittava päällysteen teon yhteydessä. 

Seurantaraportti 2:ssa on esitetty viidestä ulokesillasta mitatut pitkien ulokkeiden 
lyhytaikaiset painumat. Ulokkeiden pituudet olivat 5… 8,4 m. Kuormana käytettiin sillalla 
liikkuvia ajoneuvoja. Penkereen ja päätyrakenteen välisen kitkan todettiin aiheuttavan 
ulokkeen päähän osittain jäykän kiinnityksen. Kiinnitysasteeseen vaikuttavat päädyn 
rakenneratkaisut sekä kuormittavan ajoneuvon paino ja nopeus.
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4 Muiden valtioiden suunnitteluohjeita ja kokemuksia 
liikuntasaumattomista silloista

4.1 Ruotsalainen käytäntö ja suunnitteluohjeet 

Ruotsissa liikuntasaumattomat sillat ovat yleensä ns. päätylevysiltoja (ändskärmsbro, katso 
kuvat 4.1… 4.3), jossa päätylevy on kiinnitetty kansirakenteeseen saumattomasti eikä ota
vastaan pystykuormia (Rosell 2003). Kansirakenteen pää ja päätylevy muodostavat 
ulokerakenteen ja pystykuormat välittyvät perustuksille erillisten pilareiden tai kantavan
seinän kautta. Usein kantavan pystyrakenteen yläpää on laakeroitu ja sen alapuolinen 
perustus on ylhäällä, jotta esimerkiksi vesistösilloissa perustus voidaan tehdä kuivalle 
maalle.

0,5 M 

PÄÄTYLEVY

SEINÄ TAI PILARI

1:n

Kuva 4.1 Esimerkki ruotsalaisesta päätylevysillasta (Vägverket 1996). 

1:n

1:nPÄÄTYLEVY
Ð MW
+

Ð HHW
+

JOUSTAVA LEVY 

Kuva 4.2 Periaatepiirustus ruotsalaisesta liikuntasaumattomasta ja laakerillisesta sillasta, jossa on 
paalutettu korkealla sijaitseva perustus. (Vägverket 1996). 

0,6m

Kuva 4.3 Poikkileikkauspiirustus ruotsalaisesta liikuntasaumattomasta sillasta, jossa on korkealla 
sijaitseva perustus ja seinämä myös päädyn sivussa. (Vägverket 1996). 

Ruotsissa rakennetaan paljon myös lyhyitä kehäsiltoja. Niiden pituus suurimmillaan on yli
20 m. 
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Pisimmät Ruotsissa rakennetut liikuntasaumattomat sillat ovat noin 100 m pitkiä. 
Suositusten mukaan maksimipituus on 60… 90 m betonisilloille ja 40… 60 m
liittorakennesilloille riippuen siitä, miten pohjoisessa silta sijaitsee. Raja-arvoja ei ole
määritetty sillan rakenteiden pohjalta vaan ns. nyrkkisääntönä huomioiden tien päällysteen 
hyväksyttävä halkeamien leveys sillan päädyssä (Rosell 2003).

Jos sillan pään vaakaliike on niin pientä, että passiivista maanpainetta ei ole tavoitettu, 
käytetään päätylevyä esimerkiksi jarruvoimista johtuvien vaakakuormien
vastaanottamiseen (Rosell 2003). 

Rajoituksen ideana lienee ajatus, että passiivipaineen eli maksimimaanpaineen
jälkeen maanpaine ei enää kasva eikä päädylle täten voi enää siirtää lisävoimia. 

Sillan päätypenkereen oletetaan olevan niin hyvin salaojitetun, että sen routaantumisen ei
katsota aiheuttavan merkittäviä muutoksia sen ominaisuuksiin (Rosell 2003).

Vain lyhyet sillat voivat olla vinopäisiä (Rosell 2003). Maanpaine vaikuttaa suorassa
kulmassa sillan päätyjä vasten. Maan ja päädyn välistä vaakasuuntaista kitkaa ei 
huomioida. Tämän seurauksena on suuri maanpaineen resultanttien aiheuttama momentti, 
joka pitää tasapainottaa vaakasuuntaisilla tukireaktioilla päätytuilla. Tästä johtuu käytännön
raja-arvo sillan pituuden ja vinouden yhdistelmälle. Erityisesti vinoissa ja paalutetuissa 
päätylevysilloissa päädyn tylpän sivun siipimuuri pyrkii painumaan maata vasten. Tästä 
seuraava maanpaineen resultantin suunta voidaan hyödyntää tasapainottamaan vinon 
päädyn aiheuttamaa kiertoliikettä.

Ruotsissa siirtymälaattoja (kuva 4.4) käytetään vain, jos pohjatutkimusten perusteella 
suuret painumat ovat todennäköisiä. Lisäksi valintaan vaikuttaa sillan pään tyyppi: 
perinteinen päätytuki, kehärakenne vai liikuntasaumaton päätylevysilta. Siirtymälaatat
rakennetaan tyyppipiirustusten mukaan. 

A/455/03/SIIRTYMÄLAATTA

SAMA MATERIAALI
KUIN TIESSÄ

5000

H
 =

50
0

35
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ERISTEKERROS

16 k 150

16 k 100
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16 k 200

16 k 200

R = 1001:10*

*) KALTEVUUS SAATTAA MÄÄRÄYTYÄ
JYRKEMMÄKSI MITAN H = 500 PERUSTEELLA

Kuva 4.4 Leikkaus siirtymälaatasta. Ruotsalainen tyyppipiirustus 584:3G - g. Siirtymälaatta on 
nivelisesti kiinnitetty sillan päätyyn. 

Suunnitteluohjeet

Ruotsin siltastandardin BRO 2002 mukaan vaakaliikkeen seurauksena kasvava maanpaine
liitetään siihen kuormitustapaukseen, joka siirtymän aiheuttaa. Esimerkiksi lämpötilamuutos
ja jarrukuorma yhdessä saatavat synnyttää liikkeen jonka seurauksena maa plastisoituu.

Esimerkiksi kehän pystyosaan, sillan pilareihin tai paaluihin saattaa kohdistua lepopainetta 
suurempi maanpaine, kun silta liikkuu maata kohti. Maanpaineen lisäys lasketaan
lausekkeesta:

Dp = c * g * z * b    [kN/m2]
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syvyydelle z = h/2 asti. Tämän alapuolella maanpaineen Dp oletetaan pienenevän 
lineaarisesti arvoon 0 syvyydellä z = h. Maanpaine Dp jakautuu siis kolmiomaisesti 
syvyyden mukaan. 

c = 600, kun maanpaine on epäedullinen 
c = 300, kun maanpainetta käytetään hyödyksi esimerkiksi jarruvoimien välittämisessä 
maahan
g = maan tilavuuspaino 
z = syvyys maanpinnan alapuolella [m] 
b = d / h 
d = rakenteen vaakasuuntainen siirtymä maata kohti 
h = kehän pystyosan korkeus. 

Lepopaineen ja Dp:n summa saa olla korkeintaan passiivipaineen suuruinen.

Esimerkiksi 4 m korkean kehäsillan keskikorkeudella tien jakavan kerroksen täytemaalla 
maanpaineen lisäys Dp = 600 * 20kN/m3 * 2m * 0.025m / 4m = 150 kN/m2 , kun 
vaakasuuntainen siirtymä on 25 mm. 

Maanpaine pengertä kohti liikkuvan sillan päätylevytyyppistä maatukea vasten lasketaan 
seuraavasti:

P = Po      jos d = 0 

P = Po + c1 * d * 200/H * (Pp - Po)  jos 0 < d < H/200 

P = Po + c1*(Pp - Po)    jos d > H/200 

c1  1 epäedulliselle maanpaineelle (esim. pakkovoima lämpötilanmuutoksesta)  
c1 0,5 edulliselle maanpaineelle (esim. jarrukuorma) 
Po lepopaine 
Pp passiivipaine 
H päätytuen korkeus 
d päätytuen vaakasuora siirtymä maata päin. 

Täysi passiivipaine kehittyy siis jo vaakaliikkeellä d ² 0,005*H. 

Tilavuuspainot ja maanpainekertoimet eri materiaaleille lasketaan taulukon 4.1 mukaan. 

Taulukko 4.1 Tilavuuspainot ja maanpainekertoimet eri materiaaleille (Vägverket 2002) 

Tilavuuspaino: [kN/m3] Maanpainekerroin:
Vedenpinnan Vedenpinnan Lepopaine Aktiivipaine Passiivipaine

Materiaali: yläpuolella alapuolella Ko Ka Kp

Murske 18 11 0,34 0,17 5,83
Tien jakava kerros 20 13 0,36 0,22 4,6

Pohjoismainen kevytsora 5 0 0,43 0,27 3,7
Solumuovi 1 0 0,4 0 -

Myös sillan rakenteiden maksimi- ja minimilämpötiloille on Ruotsissa määritelty 
taulukkoarvot. Esimerkiksi I-teräspalkkirakenteisessa betonisillassa keskilämpötilat 
rakenteessa ovat (Tmin +5 0C) … (Tmax +5 0C) , jossa Tmin ja Tmax ovat ilman minimi- ja 
maksimilämpötilat sillan rakennuspaikalla. Vaasan kohdalla Keski-Ruotsissa 
vuoristoseudulla Tmin on -46 0C ja Tmax on +32 0C.
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Ruotsalaiset sillan materiaalien lämpölaajenemiskertoimet on esitetty tässä 
tutkimusraportissa toisessa kappaleessa. 

BRO 2002:n perustusosan liitteessä 3-4 esitetään paalujen sivuvastuksen arvot 
kitkamaassa (taulukot 4.2 ja 4.3) ja normaalikonsolidoituneessa savessa. 

Taulukko 4.2 Paalujen sivuvastus Ruotsissa. Alustaluku nh (Vägverket 2002) ja vertailu suomalaisiin 
ohjeisiin

Maan suhteellinen lujuus 
Erittäin
pieni Pieni Keskisuuri Suuri

Erittäin
suuri

Pohjavedenpinnan alapuolella [MN/m³] 1,5 3,0 4,5 7,5 11,0
Pohjavedenpinnan yläpuolella [MN/m³] 2,5 4,5 7,0 12,0 18,0

Vastaava f suomalaisen 
Teräsputkipaalut-ohjeen mukaan nh:n
perusteella laskien pvp yläpuolella [º] 33 36 37,5 40 42,5

Taulukko 4.3 Paalujen sivuvastus Ruotsissa. ks*d:n maksimiarvo pohjavedenpinnan yläpuolella 
(Vägverket 2002) ja maksimiarvoa vastaavat syvyydet  

Maalaji
ks*d

[MN/m²]

Syvyys z, jolla  
maksimiarvo

saavutetaan [m] * 

Syvyys z, jolla  
maksimiarvo

saavutetaan [m] **

Syvyys z, jolla  
maksimiarvo

saavutetaan [m] ***
Moreeni 30 6,7 4,3 2,5

Sora 25 5,6 3,6 2,1
Hiekka 12 2,7 1,7 1,0

Siltti 6 1,3 0,9 0,5
Tiivistetty murske 50 11,1 7,1 4,2
Tiivistetty moreeni 30 6,7 4,3 2,5
Tiivistetty kitkamaa 30 6,7 4,3 2,5

Tiivistetty
hienojakoinen maa 

10 2,2 1,4 0,8

* Kun maan suhteellinen lujuus on pieni eli nh=4,5 MN/m³ 
** Kun maan suhteellinen lujuus on keskisuuri eli nh=7 MN/m³ z = ks*d/nh

*** Kun maan suhteellinen lujuus on suuri eli nh=12 MN/m³ 



Tampereen teknillinen yliopisto Pohja- ja maarakenteiden laboratorio Sivu 38

Ruotsalaisen ohjeen mukainen kehäsillan mitoitus

Seinän maanpaine, yläosa (Vägverket 2002)
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Alustaluvun vertailu laskentaesimerkin avulla:

Kehäsillan päädyn alustaluku Ruotsissa (kuva 4.5):
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Kuva 4.5 Kehän alustaluku eri syvyyksillä seinän vaakasiirtymän aiheuttaman lisämaanpaineen
laskemiseksi Ruotsissa (Vägverket 2002).
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Teräsputkipaalun alustaluku Suomessa (kuva 4.6):
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Maalaji: keskitiivis hiekka. Teräsputkipaalu Suomessa: 
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Kolmen metrin syvyydellä 1 m leveän teräsputkipaalun alustaluku on
kolmekertainen verrattuna kehäsillan päätyseinän alustalukuun Ruotsissa. Tulos on 
odotetun mukainen, koska paalun ympärillä maanpaine leviää sivusuunnassa
laajalle alueelle.

A/455/04/PAALU
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VOIMA Hk

PAALU
d = 1m

ks, 3m

Kuva 4.6 Teräsputkipaalun alustaluku eri syvyyksillä paalun vaakasiirtymän aiheuttaman
maanpaineen laskemiseksi (Tiehallinto 1999c). 

Ruotsalainen lisensiaatintyö liikuntasaumattomista silloista / Silta yli Fjällå- joen

Hans Pétursson (2000) on tehnyt Luleån teknillisessä korkeakoulussa lisensiaatintyön 
amerikkalaistyyppisten paalutettujen päätytuellisten liikuntasaumattomien siltojen 
soveltamisesta Ruotsiin. Siinä tutkittiin erityisesti teräksisten X-paalujen toimintaa 
upotettuna noin 400 mm päätytuen sisään. Västerbotteniin rakennettiin koesilta Fjällå- joen 
yli X180- paaluilla (8+8 kpl) paalutettuna. Silta oli 1-aukkoinen ja 37 m pitkä (kuvat 4.7 ja
4.8). Tämän jälkeen on ainakin kaksi päätytuellista liikuntasaumatonta siltaa rakennettu 
Ruotsiin.
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Kuva 4.7 Silta yli Fjällå- joen (Collin, Lundmark 2002). 

A/455/04/KUVA4_6
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45¯

Kuva 4.8 Fjällå- joen sillan X-paalujen sijainti ja suunta (Pétursson, Collin 2002). 

Pétursson teki Fjällå- joen sillasta useita rakennelaskelmia. Kylmän vuodenajan 
laskentamalli on esitetty kuvassa 4.9. 

A/455/04/FIGUR6_8

Kuva 4.9 Fjällå- joen sillan rakennemalli paalujännitysten laskemiseksi kylmänä vuodenaikana, 
jolloin pääty on liikkunut päätypenkereestä poispäin (Pétursson 2000). 

Pakkovoimien minimoimiseksi Fjällå- joen silta rakennettiin seuraavassa järjestyksessä: 
1) X-paalut lyödään.
2) Siipimuurit ja päätytuen alaosa valetaan. 
3) Teräspalkit asennetaan ja kiinnityskohtien alusta valetaan. Ks. kuva 4.10 
4) Siipimuurien muotit puretaan. Siipimuurit pyörähtävät siten, että niiden kärki painuu 

noin 8 mm.
5) Kansi valetaan kuvan 4.11 osoittamalla tavalla. 
6) Päätypenkereet päätytukien takana rakennetaan ennen päällystekerroksia ja 

kaiteita.

Siipimuurien päät nousivat jonkin verran loppuvaiheen rakennustöiden ja betonirakenteiden
kutistumisen seurauksena. 
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Kuva 4.10 Fjällå- joen sillan teräspalkin liitos päätytukeen (Pétursson 2000). 

A/455/04/FIGUR6_12

2 21

Kuva 4.11 Fjällå- joen sillan kannen ja päätyjen yläosien valujärjestys. Valutyö tehtiin yhdellä 
kerralla siten, että valu aloitettiin jännevälin keskeltä ja jatkettiin päätyjä kohden. Lopuksi valettiin 
päätyjen yläosat (Pétursson 2000). 

Collinin ja Péturssonin mukaan yksi oleellisimmista syistä kokonaan liikuntasaumattomien 
siltojen vähäisyyteen Ruotsissa on niiden analysoinnin vaikeus. Perinteisen, kimmoteoriaan
perustuvan analysointitavan avulla ei pystytä päättelemään liikuntasaumattoman sillan 
täsmällistä toimintaa. Varsinkin esimerkiksi paalujen rasitusten laskeminen tarkasti on
haastavaa, koska samanaikaisesti pitää huomioida lämpötilavaihtelut, liikennekuormitus, 
sillan pituus, maan jäykkyys sekä sillan kannen ja päätytuen jäykkyydet (Pétursson, Collin 
2002). Myös materiaalien epälineaarisuus pitää huomioida. 

Kustannuslaskelmavertailu kaksiaukkoiselle kuvitteelliselle sillalle

Pétursson (2000) on tehnyt lisensiaatintyönsä yhteydessä kustannuslaskelmat kolmelle 
kaksiaukkoiselle teräspalkkisillalle, joiden päädyt poikkesivat toisistaan. Muutoin sillat olivat
samanlaisia. Siltojen jännevälit olivat noin 56 m ja kokonaispituus oli 121,1 m. Siltojen 
kannet olivat paikalla valettuja. Kansien vapaa leveys oli 7 m.

Siltatyypit:
1) Vapaasti seisova paaluille perustettu maatuki eli perinteinen 

liikuntasaumarakenteinen päädyn perustus. 
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2) Ruotsalainen tyypillinen päätyyn asti jatkuva päätylevysilta, jossa päätylevy on
lyhyen ulokkeen päässä. Sillalla on paalutettu perustus ja laakerit teräspalkkien alla. 

3) Liikuntasaumaton silta.

Taulukko 4.4 Kustannukset siltatyypeille 1, 2 ja 3. 

Siltatyyppi 1 2 3
Rakennuskustannukset 7385017 7172575 6805145

Hoitokustannukset pitkän ajan kuluessa 431000 62022 0
Yhteensä [Ruotsin kruunua] 7816017 7234597 6805145

Hoitokustannuksissa oli huomioitu esimerkiksi liikuntasaumojen korjaustyöt, laakereiden
maalaukset, betonirakenteiden korjaustyöt vuotavien saumojen vuoksi ja liikenteen 
odotusajat huoltotoimenpiteiden aikana. 

4.2 Norjalainen käytäntö

Norjalainen tiehallinto, Statens vegvesen, on julkaissut paikalla valetuille laattasilloille
täsmällisen ohjeistuksen käsikirjasarjassa Bruhåndbok (Statens vegvesen 2000). Kuvassa 
4.12 on esitetty käsikirjasarjan neljännessä osassa esitellyn kolmiaukkoisen sillan reuna-
aukkojen ja keskiaukon jännemittojen vaihteluvälit. Päädyn vinouden suurin sallittu arvo on 
10¯.
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Kuva 4.12 Norjalaisen kolmiaukkoisen paikalla valetun sillan tasopiirustus ja julkisivu. Keskiaukon 
suurin sallittu pituusmitta on 20 m ja reuna-aukko/keskiaukko- suhde on 0,6…  0,8. (Statens 
vegvesen 2000). 

Sillat, jotka eivät täytä näitä raja-arvoja, mitoitetaan erillisen tarkastelun mukaisesti. 

Käsikirjassa on esitetty tyypilliset sillan pituusleikkaukset päädyssä, katso kuva 4.13, ja
päätyjen tyypilliset lisäraudoituspiirustukset. Päädyt tuetaan neopreenilaakereiden 
välityksellä perustusten varaan. Rakennetta voidaan pitää semi-integral- tyyppisenä 
ratkaisuna, jossa päätypalkki ja siipimuurit on valettu sillan kannen kanssa yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi, mutta lämpöliikkeet eivät välity päädyn perustuksille. 
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Kuva 4.13 Norjalaisen laattasillan ja laattapalkkisillan pituusleikkaus päädyssä. Siirtymälaattaa ei 
tässä ole näytetty. Päädyn ulokeseinämän ja maatuen yläosan väliin asennetaan 70 mm paksu, 
valun jälkeen poistettava polystyreenilevykaista (Statens vegvesen 2000). 

Suorapäätyisen, kaarevan yksiaukkoisen sillan tai kolmiaukkoisen sillan keskiaukon suurin 
sallittu kulmanmuutos on 17¯, kun jännemitta on 20 m. Jännemitan pienentyessä pienenee
myös sallittu kulmanmuutos. 

Pilarit valetaan kiinteästi kiinni sillan kanteen ja pilarianturoihin. 

Suunnitteluperiaatteet kuormien välittämiseksi maarakenteille

Vaakakuormat eli tuuli- ja jarrukuormat siirretään sillan päädyille ja siipimuurille: 
- Poikittaiset vaakavoimat välitetään pääasiassa siipimuureille ja osittain maatuelle

laakereiden kautta. 
- Pituussuuntaiset vaakavoimat välitetään pääasiassa sillan päätypalkille ja osittain 

maatuelle laakereiden kautta. Päätypalkin takana oletetaan vaikuttavan passiivisen 
maanpaineen.

4.3 Englantilainen käytäntö

Englantilaisen standardin (BA42 1996) mukaan kaikkien siltojen pitäisi olla välitukien 
kohdilla jatkuvia. Lisäksi, kun sillan pituus on alle 60 m ja pään vinous on alle 30¯ pitäisi 
siltojen olla jatkuvia myös päätytuella. Yli 60 m pitkiä, kokonaan liikuntasaumattomia siltoja
ei Englannissa toistaiseksi sallita. 

Penger päätytuen takana sekä välituet muodostavat vastuksen jarrukuomille ja 
vaakasuuntaisille lämpöliikkeille. 

Päädyn vaakaliikkeen maksimiarvo on °20 mm penkereen rakentamisajankohdan mukaan 
määrittäen.

Materiaalin osavarmuuskertoimet maanpaineen laskemiseksi: 
¶ maanpaine rakennetta vasten (epäedullinen tilanne): gm = 1 
¶ maanpaine, kun maan vastusta hyödynnetään esimerkiksi jarruvoiman 

vastaanottamiseksi: gm = 0,5 

Todellisuudessa maan jäykkyys on 3- tai jopa 5-kertainen jarrukuormituksen tapaisessa 
hetkellisessä kuormituksessa verrattuna pitkäaikaiseen kuormitukseen. 

Matalat päätylevysillat Englannissa mitoitetaan täydelle passiivipaineelle (taulukko 4.5).
Päätylevysiltojen päätyjen korkeus on yleensä noin 3 m. 
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Taulukko 4.5 Passiivipainekerroin maan kitkakulman ja päätytuen kaltevuuden mukaan (BA42 1996) 

Kp

f' päätytuen kaltevuus
pystysuunta 20° eteenpäin 20° taaksepäin

30° 5 3 7
35° 6 4 12
40° 9 5 20
45° 15 6 37

Maanpaine korkeissa kehäsilloissa (pituus yli 15m) lasketaan lausekkeella (vertaa kuva
4.14):

pKHK Ö=* 4,0)05,0/(d

, jossa d = siirtymä 
H = päätyseinän korkeus ja 
Kp = passiivisen maanpaineen kerroin, kun kitka maan ja seinän välillä on 
puolet maan sisäisestä kitkasta. 
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Kuva 4.14 Standardin BA 42/96 laskentalausekkeen perusteella laadittu kuvaaja vaakaliikkeen ja 
maanpainekertoimen yhteydelle, kun Kp = 6 ja H=2,5 m.

Täysi passiivipaine syntyy siis vasta vaakaliikkeellä d = 0,05*H. Puolet passiivipaineesta 
syntyy, kun d = 0,009*H. 

Standardissa BA 42/96 todetaan lisäksi, että edellä esitetty Hamblyn staattisten 
kuormituskokeiden mukaan johtama lauseke johtaa alimitoitukseen syklisessä 
kuormitustilanteessa. Tämän vuoksi maan lujuusparametrit määritetään erityisohjeiden 
avulla. Löyhänkin maan koheesion ja kitkakulman huippuarvot määritetään siten, että 
kuivatilavuuspainon ajatellaan olevan 95 % optimivesipitoisuudessa tiivistetyn maan 
maksimikuivatilavuuspainosta. Maanpaine K* ei saa olla pienempi kuin lepopaine tai Kp/3.
Maanpaine K* vaikuttaa vain kehäsillan päätyseinän ylemmän puolikkaan alueella. Päädyn 
alaosassa maanpaine on lepopaineen suuruinen. 
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Päätypenkereen materiaalin vedenläpäisevyydelle, rakeisuudelle ja tiivistämiselle on 
standardissa annettu ohjeet. Yli 40 m pitkissä liikuntasaumattomissa silloissa ei
karkearakeisen maan kitkankulman huippuarvo saa olla yli 45¯.

Luonnonmailla kitkakulman huippuarvo jää usein 42¯ alapuolelle ja 45¯ kitkakulma 
on hyvin harvinainen. 

Edellä mainitun materiaalin pitää ulottua tietylle etäisyydelle päätytuen takana. Etäisyys 
lasketaan päätytuen alareunasta 45¯ kaltevuuden mukaan penkereen suuntaan. 

Päätytuen takapintaan pitää kiinnittää vettä hyvin johtava kerros. Tämän alareunaan 
asennetaan 150 mm salaojaputki ainakin 1/50 kaltevuuteen siten, että se on helppo
puhdistaa.

Pystyjännitys liikuntasaumattoman sillan penkereessä sijaitsevan maanvaraisen 
perustuksen alla pitää käyttötilassa olla vähemmän kuin puolet arvioidusta 
vaakaliikkeettömän perustuksen murtotilan pystyjännityksestä. Täten painumat pysyvät 
pieninä perustuksen vaakaliikkeistä huolimatta. 

Päätytukeen kiinnitettyjen siipimuurien pitää olla mahdollisimman pieniä. Suuret siipimuurit
pitää rakentaa päätytuesta irrallisiksi, jolloin ne eivät liiku päätytuen mukana ja vastusta
päädyn vaakaliikettä. 

Englantilaiset sillansuunnittelijat, toisin kuin esimerkiksi USA:ssa, ovat perinteisesti
pyrkineet välttämään paalujen käyttöä päätytuilla, jotta päätypenkereen painuessa sillan ja
maan rajapintaan ei muodostuisi töyssyä (Lock 2002). 

4.4 Saksalainen käytäntö ja tutkimustuloksia 

Laakerittomien ja liikuntasaumattomien siltojen rakentaminen on Saksassa harvinaista ja 
rakennuttajan pitää hakea erikoislupa niiden rakentamiseen (Weiland 2003). Valtion teille
rakennettavat sillat suunnitellaan saksalaisen standardin, ZTV-ING’n mukaan, jossa ei ole
ohjeita liikuntasaumattoman sillan suunnittelua varten. Pääasiassa joitakin kaupunkien 
omistamia siltoja on rakennettu liikuntasaumattomina; esimerkiksi Nesenbachtal’n 291 m
pitkä silta Stuttgartissa. Näiden siltojen suunnittelijana on yleensä ollut J. Schlaich’n 
insinööritoimisto. Saksalainen tietämys vuonna 2003 on pääasiassa neljän henkilön
varassa. He ovat Jörg Schlaich, Kurt Schäfer, Stephan Engelmann ja Michael Pötzl. Vaikka 
mitään varsinaisia määräyksiä liikuntasaumattomia siltoja varten ei Saksassa ole,
liikuntasaumatonta rakennetta sovelletaan tavanomaisiinkin siltoihin noin 50 m pituuteen 
asti. Ohjeena suunnittelussa käytetään tällöin saksalaisen teräsbetonirakenteiden 
toimikunnan julkaisua DAfStb Heft 461 (Pötzl et al 1996).

Saksassa laakerittomien siltojen tutkimustyö on parhaillaan käynnissä (Pötzl 2003). 
Stephan Engelsmann (1998) on tehnyt aiheesta väitöskirjan, jonka lisäksi on kirjoitettu 
muutamia lehtiartikkeleita (kuvat 4.15 ja 4.16). Koeohjelmaa jatketaan kuormituskokeilla ja
FEM-laskelmilla.

A/455/03/LUJITE
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Kuva 4.15 Siirtymälaatan pään liikuntasaumakohdan parannusehdotus (Engelsmann et al 1999). 
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Kuva 4.16 Ulokkeellisen siirtymälaatan pään liikuntasaumadetalji. Tavoitteena pienet painumat
(Engelsmann et al 1999). 

Hesseniläinen liikuntasaumattomien siltojen suunnitteluohje

Hessenissä on laadittu ohje liikuntasaumattomien siltojen suunnittelua varten (Berger et al 
2003). Ohjeessa käsitellään lähinnä betonirakenteisen sillan poikkileikkaustyyppiä RQ 
10,5, jonka kokonaisleveys on 12 m ja ajoradan leveys on 8 m.

Poikkileikkaustyypillä RQ 10,5 sillan kokonaispituus liikuntasaumattomana ja
laakerittomana voi suurimmillaan olla 75 m. Päätytuen mahdollinen monoliittinen kiinnitys 
sillan kanteen pitää tarkastella erikseen, jolloin kiinnitystavan toteutusmahdollisuudet
riippuvat sillan rakenneosien ja päätypenkereen jäykkyyksistä.

Sillan kokonaispituuden ollessa alle 50 m voidaan sillan kannen ja päätypenkereen täytön 
ylimmän kerroksen liittymäkohta toteuttaa aina ilman rakenteellista liikuntasaumaa. Yli 15
m pitkät sillat pitää kuitenkin varustaa kulutuskerrokseen asennettavalla
liikuntasaumatyypillä ’ZTV-ING, 8.2’ sekä joko siirtymälaatalla tai erillisellä lyhyehköllä
lisävalulla täyttömaakerroksen ylimmässä kerroksessa.

Suunnittelussa ja toteutuspiirustusten laadinnassa pitää huomioida seuraavat seikat: 
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- Päätypenkereessä pitkän ajan rasituksia ja muodonmuutoksia pitää rajoittaa.
Varsinkin liikkeiden aiheuttamien muodonmuutosten tierakenteen eri kerroksissa 
pitää olla riittävän pieniä. 

- Liikkeiden synnyttämät rasitukset sillan rakenteissa pitää tarkasti laskennallisesti
arvioida.

Berger et al ovat esittäneet erilaisille sillan päädyn tyypeille maksimipituudet
teräsbetonirakenteena ja jännebetonirakenteena. Jännebetonisillan pituuden ollessa yli 15 
m mutta alle 30 m ei varsinaista siirtymälaattaa tarvita. Tällöin kuitenkin siirtymälaatan 
tilalle päätypenkereen yläosaan valetaan 1,1 m korkea ja 0,8 m pitkä betonivalu koko
penkereen levyiseksi. Betonivalun ja sillan väliseen saumaan kulutuskerrokseen 
rakennetaan tyypin ’ZTV-ING, 8.2’ liikuntasauma. Kuvassa 4.17 on esitetty sillan päädyn 
tyyppi jännebetonirakenteisen sillan pituuden ollessa alle 50 m ja kuvassa 4.18 vastaavasti
sillan pituuden ollessa alle 90 m. Samat kuvat soveltuvat myös teräsbetonirakenteisille 
silloille pituuksien ollessa vastaavasti alle 60 m ja 105 m. 
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Kuva 4.17 Sillan päädyn tyyppi jännebetonirakenteisen sillan pituuden ollessa alle 50 m. Sauman
liikevaran pitää olla -12,5…+25 mm (Berger et al 2003). 
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Kuva 4.18 Sillan päädyn tyyppi jännebetonirakenteisen sillan pituuden ollessa alle 90 m. Sauman
liikevaran pitää olla 65 mm (Berger et al 2003). 

Taulukossa 4.6 on esitetty ilman ja rakenteen lämpötilat lähteen ’Grundlage von FB 101, 
Kapitel V’ mukaan. 
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Taulukko 4.6 Ilmaston vaikutukset ilman ja rakenteen lämpötiloihin (Berger et al 2003) 

Ilmastomuutoksista aiheutuvat vaikutukset 
lämpötilaan: Minimi Maksimi

Ulkoilma Tmin = -24 oC Tmax = 37 oC
Rakenne Te,min = -17 oC Te,max = 37 oC
   - Lämpötilan vaihtelu lähtötilanteesta T0=10oC DTN,neg = -27 K  DTN,pos = 27 K  
   - Lämpötilaero rakenteessa lopputilanteessa DTM,neg = -8 K  DTM,pos = 12,3 K  

Liikuntasaumallisissa ja laakeroiduissa silloissa eli perinteisissä silloissa edellytetään maan 
käyttäytyvän mahdollisimman jäykästi. Liikuntasaumattomissa silloissa sitä vastoin pitää 
maan varsinkin päätypenkereissä ja välitukien kohdilla joustaa, jotta rakenteet eivät murru
lämpöliikkeiden seurauksena. Nämä vastakkaiset pyrkimykset johtavat optimointiin sillan 
suunnitteluvaiheessa.

Kuvassa 4.19 on esitetty maan omasta painosta aiheutuva liikkuvaan seinään kohdistuvan 
passiivisen maanpaineen jakautuma ja sen resultantin painopiste DIN 4085:n mukaan.
Kuvan tilanne vastaa siis täysin mobilisoitunutta maanpainetta. 
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Kuva 4.19 Maan omasta painosta aiheutuva passiivisen maanpaineen jakautuma erityyppisillä 
vaakaliikkeillä (Berger et al 2003). 

Maanpaine ei kuitenkaan ole riippumaton seinän vaakasiirtymän suuruudesta dh. Lisäksi 
varsinkin korkeat seinät saattavat kiertyä alapäänsä ympäri, mikä myöskin vaikuttaa
maanpaineen suuruuteen ja maanpainejakautumaan. Käyttörajatilan maksimiarvona pitäisi 
käyttää kuvan 4.20 kuvaajan taitekohtaa, jolloin maanpainekerroin on puolet maksimista ja
vaakasiirtymä -5 * dh,a. Kuvaajasta voidaan päätellä esimerkiksi korkean kehäsillan 
yläreunan sallituksi vaakaliikkeeksi 5*0,0020*h = 0,01*h eli 0,01-kertainen seinän korkeus.
Kun z = 7 m, saadaan kehäsillan kannen pään sallituksi vaakaliikkeeksi 5*0,0020*7000 mm
= 70 mm. Kun matalan sillan päädyn tulkitaan liikkuvan kiertymättä, saadaan 2,5 m
korkean päädyn sallituksi vaakaliikkeeksi 5*0,0005*2500 mm = 6,3 mm, mikä on hyvin 
pieni arvo ja esimerkiksi lämpölaajenemiskertoimella 10*10-6 1/¯C ja lämpötilaerolla 27 ¯C
rajoittaa sillan kokonaispituudeksi 47 m. Todellisuudessa matalankaan sillan pääty ei liiku 
täysin kiertymättä, joten vaakasiirtymä dh,a pitäisi valita väliltä 0,0005… 0,0020 *h. 
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Kuva 4.20 Maanpainekertoimen ja vaakasiirtymän välinen yhteys saksalaisen tutkijaryhmän
laatiman suunnitteluohjeen mukaan. Maanpainetta 0,5*Kp vastaava vaakaliike on 5*0,0005*h = 
0,0025*h (Berger et al 2003). 

Berger et al:n (2003) mukaan voidaan sillan päädyn tapauksessa vielä 75 m pitkässä
sillassa pitää päätyjen maanpainekertoimen arvoa selvästi pienempänä kuin 0,5 * Kp,
koska esimerkiksi sillan päätypenger kolmiulotteisena rakenteena käyttäytyy eri tavalla kuin
jatkuvan tukimuurin taustatäyttö. Tällöin myös sillan rakenteet voidaan mitoittaa 
passiivipaineen puolikkaan mukaan. 

Kuvasta 4.20 voidaan lisäksi päätellä, että lineaariseksi jouseksi mallinnettu
maanpainekäyttäytyminen on karkea yksinkertaistus. Lisäksi toistuvasta kuormituksesta 
johtuva täytön tiivistyminen pitää huomioida. Vogt on vuonna Stuttgartissa 1984 tehnyt 
tarkasteluja seinän liikkeistä hiekkatäytössä (Berger et al 2003). Näiden perusteella hän on
tehnyt laatinut seuraavat yhtälöt: 

Ka,mob = Ko - [(K0 - Kah ) * (dh/z) / (b + dh/z)],

Kph,mob = Ko + [(Kph - Ko ) * (dh/z) / (a + dh/z)],

joissa Ko = lepopainekerroin, Kph = passiivipainekerroin (täysi), dh = vaakaliike ja z = syvyys. 

Parametrille a passiivipaineen tapauksessa voidaan käyttää tiiviille … löyhälle hiekalle 
arvoja 0,01 ¢ a ¢ 0,1. Sillan päädyn täytölle voidaan käyttää yleensä arvoja a = 0,01 ja b =
a/10. Kuvassa 4.21 on tarkasteltu Kph,mob:n lauseketta graafisessa muodossa 
taulukkolaskentaohjelman avulla tyypillisillä suomalaisilla lähtöarvoilla.



Tampereen teknillinen yliopisto Pohja- ja maarakenteiden laboratorio Sivu 50

0

1

2

3

4

5

6

0 20 40 60 80 1

Vaakaliike [mm]

M
aa

n
p

ai
n

ek
er

ro
in

 K
p

h
,m

o
b

00

a = 0,01 a = 0,1

Kuva 4.21 Vogtin yhtälöiden perusteella laadittu kuvaaja vaakaliikkeen ja maanpainekertoimen
yhteydelle. Ko = 0,4, Kph = 6, z=2,5 m.

Passiivipaineen arvioinnissa pitää huomioida rakenteen ja maan välisen kitkan suuruus d = 
2/3*f’ , jossa d = kitka seinän ja maan välillä ja f’ = maan sisäinen (tehokas) kitkakulma. 
Kitkamaatäytölle f’ = 35¯ voidaan tällöin käyttää seuraavia maanpainekertoimia: Ka = 0,27, 
K0 = 0,43 ja Kph = 7,59 (Caquot/Kerisel), 9,15 (Blum) tai 9,23 (Culmann). 

Mobilisoituneen maanpaineen perusteella voidaan määrittää rajoitetulle liikealueelle myös
vaakasuuntainen alustaluku kh:

kh = ph,mob / dh

Alustaluku ei siis ole voimassa vetopuolella vaan lähinnä liikealueella dh = 0… -5*dh,a.
Tällöin passiivipainetta vastaavan liikkeen etumerkki on eri kuin aktiivipainetta vastaavan 
liikkeen etumerkki edellä määritellyn kuvaajan mukaisesti ja maksimiliikkeen katsotaan 
vastaavan passiivipaineen ääriarvon puolikasta Kph,max = 0,5 * Kph.

Alustalukua käytettäessä pitää huomioida myös aktiivipaineen arvo maanpaineen 
minimiarvona.

Auerbachin liikuntasaumaton ja laakeriton silta Stuttgartissa

Auerbachin osittainen kaarisilta Saksassa on betonirakenteinen ja kahteen suuntaan 
kaareva eli se on tasopiirustuksessa s-kirjaimen muotoinen. Siirtyminen sillalta 
tiepenkereelle tapahtuu kannen ulokelaattaa pitkin kuvan 4.22 mukaisesti. Ulokelaatan
ulkoreuna on oheneva ja kalteva, jolloin se jää osittain tiepenkereen yläosan alle ja
muodostaa kiilamaisen päätyrakenteen tien yläkerroksille. Kiilamainen rakenne pienentää 
115 m pitkän sillan liikkeiden aiheuttamia ongelmia. 
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Kuva 4.22 Auerbachin liikuntasaumaton silta Stuttgartissa. Päädyn pystyleikkaus ja osittain kaltevan 
ulokelaatan detaljipiirustus (Schlaich, Meese 2004). 

Liittorakenteinen teräspalkkisilta Saale -joen yli Merseburgissa

Saale -joen yli Merseburgin ja Leipzigin välisellä tieosuudella korvattiin kaksi vanhaa, 
vierekkäistä siltaa liittorakenteisilla, 55 m pitkillä teräspalkkisilloilla. Elementtirakenteisiin 
teräspalkkeihin oli jo konepajalla kiinnitetty muotit kannen betonivaluja varten, joten
rakentamisaika oli lyhyt. Siltojen päädyt rakennettiin liikuntasaumattomiksi kuvien 4.23 ja 
4.24 mukaisesti. 

A/455/04/1611/KUVA3

H = 2,55 m H = 1,75 m

55,4 mMERSEBURG LEIPZIG

Kuva 4.23 Saale-joen sillan pituusleikkaus (Weizenegger 2003). 
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Kuva 4.24 Saale-joen sillan päädyn poikkileikkaus (Weizenegger 2003). 

Päätytuet perustettiin Å 1200 mm porapaalujen varaan. 

Tavanomaisten liikuntasaumaratkaisuiden sijasta suunnittelussa päädyttiin käyttämään 
tierakenteen ylempien rakennekerrosten alle sijoitettavaa, päädyn liikkeitä seuraavaa
siirtymälaattaa. Teräsbetonirakenteisen siirtymälaatan ulkoreuna rakennettiin 
teräväpäiseksi. Siirtymälaattaa kutsuttiin vetolaataksi (drag plate), koska se oli nivelisesti 
kiinni päädyssä konsolin varassa. Liitoskohdan syvyyssijainti, 800 mm, valittiin sellaiseksi, 
että kaikki tien oleelliset rakennekerrokset mahtuvat täytenä sen yläpuolelle myös heti 
päätytuen takana. Siirtymälaatan pituus valittiin sellaiseksi, että vaakaliikkeet eivät aiheuta
haitallista halkeilua tien pinnassa. 

Pitkät liikuntasaumattomat sillat Saksassa ja muualla Keski-Euroopassa.

Liikuntasaumaton rakenne soveltuu erinomaisesti lyhyisiin ja keskipitkiin siltoihin. Myös 
pitkiin siltoihin voidaan soveltaa liikuntasaumatonta rakennetta, kun suunnittelussa
huomioidaan siltatyypin erityisvaatimukset (Engelsmann et al 1999). Esimerkkeinä täysin 
liikuntasaumattomista silloista ovat Nesenbachtalin silta Stuttgartissa ja Sunnibergin silta 
Klostersissa.
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Kuva 4.25 Nesenbachtalin silta Stuttgartissa. Keskiosan rakenne. Kevyen liikenteen väylä on 
ajoratojen yläpuolella (http://www.structurae.net Nesenbachtal bridge 24.9.2004). 

Kuva 4.26 Nesenbachtalin silta Stuttgartissa. Päädyn rakenne. (http://www.structurae.net
Nesenbachtal bridge 24.9.2004). 

Sillan ominaisuuksia: 
Sijainti: Stuttgart, Baden-Wurtemberg Saksassa 
Tien nimi: Bundesstrasse B 14 
Rakentamisaika: 1997… 2000 
Kokonaispituus: 291 m
Jänteiden pituudet: 51 m + 39 m + 79 m + 84 m + 38 m. 
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Kuvien 4.25 ja 4.26 mukainen Nesenbachtalin silta on teräsristikkorakenteinen
liittorakennesilta, jossa on teräsrakenteiset välituet. Silta on rakennettu saumattomasti 
kahden tunnelin väliin. Tunneleiden päätyjen rakenteet pienillä lisäkustannuksilla 
muodostivat siirtymättämät päätytuet. Nesenbachtalissa ei tarvittu erillistä 
siirtymärakennetta sillan ja tien välille eikä laakereita. Pakkovoimat jäivät rakenteen pienen 
jäykkyyden vuoksi vähäisiksi. 

Sunnibergin vinoköysisillan kansi on liitetty saumattomasti kiinni pyloneihin ja päätytukiin.
Silta on vaakasuuntaan kaareva, mikä lisää sillan joustavuutta ja pienentää aksiaalisia
rasituksia kannessa, ks. kuva 4.27. 

Kuva 4.27 Sunnibergin silta Klostersissa. Valokuva kaarevan sillan pituussuuntaan. 
(http://www.structurae.net Sunniberg bridge 24.9.2004). 

Sunnibergin sillan ominaisuuksia: 
- Sijainti: Klosters Sveitsissä 
- Rakentamisaika: 1998
- Kokonaispituus: 526 m
- Jänteiden pituudet: 59+128+140+134+65 m 
- Rakenne: vinoköysisilta, betonirakenteinen kansi 
- Kannen leveys: 12,37 m 
- Pylonit: suurin kokonaiskorkeus 77 m, paikalla valettu 

4.5 Yhdysvaltalainen ja kanadalainen käytäntö

Yleistä

Yhdysvaltojen alueella ei ole yhtenäistä liikuntasaumattomien siltojen suunnittelukäytäntöä 
(Arockiasamy et al 2004). Lisäksi vain hyvin rajoitetut suunnittelu- ja rakennusohjeet ovat
käytettävissä valtakunnallisesti. Tämän vuoksi erityisen pitkiä siltoja toteutetaan
liikuntasaumattomina vain alueellisesti. 
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Kyselytutkimuksen tuloksia

Kunin ja Alampalli (2000) tekivät laajan kyselytutkimuksen Yhdysvalloissa ja Kanadassa 
liikuntasaumattomien siltojen käyttäytymisestä. Kyselyyn vastasi 39 osavaltion tai 
provinssin liikennevirastoa. Vain kahdeksan viraston alueella ei ole käytössä 
liikuntasaumattomia siltoja. 

Yleensä vastaukset olivat hyvin myönteisiä yleisarvioinnin vaihdellessa ”hyvän” ja 
”erinomaisen” välillä. Rakennetut sillat ovat pääasiassa toimineet hyvin. Ongelmia löytyi 
lähinnä seuraavista kohdista: pieniä halkeamia, päätytuen taustatäytön salaojituksen 
puutteet ja siirtymälaattojen painumat. 

Vain Arizona ilmoitti selkeästi negatiivisen kannanoton. Kaikissa Arizonassa rakennetuissa 
50 liikuntasaumattomassa sillassa tarvitaan kalliita siirtymälaattojen korjauksia. Arizonan 
liikenneviraston sähköpostiviestin (PYang@dot.state.az.us 2.9.2003) mukaan ADOT on 
lopettanut liikuntasaumattomien siltojen käytön nimenomaan siirtymälaattojen painumien 
vuoksi. Täsmällisempiä perusteluita ADOT ei viestissään tuonut esille. 

Virastoista 75 % ilmoitti, että suunnittelussa huomioidaan kutistumisen vaikutukset (Kunin 
ja Alampalli 2000). Useimmat huomioivat hiipuman ja kutistumisen kuitenkin vain 
esijännitetyissä betonirakenteissa tai vain sillan kannen osalla. 

Alaskassa jäätyneen maan adheesion epäillään aiheuttaneen hiushalkeamia päätytuilla. 
Muualla halkeilua ja betonin ulkopinnan irtoilua on havaittu lähinnä pääkannattajien 
tuentakohdissa. Siirtymälaatoissa on havaittu sekä pituussuuntaisia että poikkihalkeamia. 
Lisäksi on havaittu poikkihalkeamia kansilaatassa pilarien kohdilla. Kansasin vastauksessa 
pyydettiin kiinnittämään erityistä huomiota esijännitettyjen siltojen kokoonpuristumiseen. 

Kuninin ja Alampallin (2000) kyselytutkimuksen mukaan eri osavaltioissa ja provinsseissa 
maanpaine päätytuen takana määriteltiin yleensä passiiviseksi maanpaineeksi. Kahden 
vastauksen mukaan tietyn kokoisia päätytukia ei tarvitse mitoittaa maanpaineelle ja kolmen 
vastauksen mukaan maanpainetta ei huomioida suunnittelussa lainkaan. Muissa 
vastauksissa oli suuria vaihteluita maanpaineen määrittämisessä. Esimerkiksi Pohjois-
Dakotassa rakenteet suunnitellaan tasaiselle 48 kPa suuruiselle maanpaineelle. 

Osavaltioista tai provinsseista 2/3 ei ole käytössä mitään menetelmää maanpaineen 
vähentämiseksi päätytuella. Kahdessa osavaltiossa on käytetty löyhää, tiivistämätöntä 
täyttömaata päätytuen takana. New Hampshiressä siitä luovuttiin painumaongelmien 
vuoksi. 

Wyomingissä on havaittu lujitekankailla vahvistetun maan ja päätytuen väliin jäävän 50… 
100 mm levyisen raon toimivan tyydyttävästi. Michiganissa päätytuen ja maan väliin 
asennetaan tiheä vaahtomuovieriste.

Coloradossa käytetään yleensä kevyttä vaahtomuovieristettä ja tiivistemateriaalia 
liikuntasaumassa siirtymälaatan penkereen puoleisessa päässä. Näin saavutetaan 50… 
100 mm liikemahdollisuus.

Noin kahdessa vastauksessa kolmesta ilmeni, että päätytuen vinoutta ei huomioitu 
lainkaan maanpainetta määritettäessä. Coloradossa ja Quebecissä maanpaineen 
suunnaksi oletetaan päätytuen normaalin suunta. Coloradossa siltaan nähden poikittaiset 
kuormat otetaan vastaan vinopaaluilla. Oregonissa suunnittelijoiden mukaan suuri pään 
vinous johtaa sillan kiertymiseen, koska maanpaineet sillan eri päissä eivät kumoa 
toisiansa.

Liikuntasaumattomien siltojen paalujen suunnittelua koskevan kyselyosuuden vastausten 
mukaan teräksiset H-paalut ovat eniten käytetyt paalutyypit päätytukien alla (Kunin ja 
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Alampalli 2000). Näiden lisäksi käytetään myös paikallavalettuja teräsbetonipaaluja, 
esijännitettyjä betonipaaluja, teräsputkipaaluja sekä betonitäytteisiä teräsputkipaaluja.
Vastanneista liikennevirastoista 75 % ilmoitti, että suunnittelijat jakavat pystykuormat tasan 
paaluille. Noin puolet vastaajista ilmoitti, että paalut suunnitellaan pelkästään aksiaalisille
kuormille. Näistä neljän viraston alueella tehdään vaakasuuntainen analyysi, jos tietyt
reunaehdot eivät täyty: esimerkiksi maan eroosio, paalupituus tai rakenteen maksimipituus.
Vastaajista loput ilmoittivat, että suunnittelussa tehdään sekä aksiaalinen että
vaakasuuntainen tarkastelu. Huomiota kiinnitettiin samanaikaiseen aksiaaliseen
kuormitukseen ja taivutusmomenttiin. Useissa virastoissa tarkastellaan myös paalun 
rasituksia. Suunnittelijoilla on käytössä useita erilaisia menetelmiä vaakasuuntaisten
kuormien analysointiin. Jotkut tulkitsevat paalun jäykästi kiinnitetyksi tietyllä syvyydellä ja 
yläpäässä joko jäykästi kiinnitetyksi, niveliseksi tai vapaaksi riippuen liitostyypistä.
Mainessa sovelletaan seuraavaa lauseketta määrittelemään vaatimuksia kiertymän 
suhteen:

y
y

y

x

x F
S

M

S

M
Ö¢+ 55,0

Mx = taivutusmomentti x:n suuntaan. Sx = taivutusvastus x:n suuntaan (=Wx).
My = taivutusmomentti y:n suuntaan. Sy = taivutusvastus y:n suuntaan.
Fy = materiaalin myötöraja. 

H-paalujen suunnat sillan pituussuunnan suhteen vaihtelevat eri liikennevirastojen alueella 
riippuen muun muassa päätytuen vinoudesta. Quebecissä käytetään pelkästään 
putkipaaluja.

Kysymykseen paalun poikkileikkausta suurempien, ennen paalun lyömistä porattujen ja 
myöhemmin karkearakeisella materiaalilla täytettyjen reikien käytöstä 18 virastoa 30:stä
vastasi kieltävästi. Virastoista neljä ilmoitti, että rei’ät porataan, jos tietyt edellytykset 
täyttyvät: esimerkiksi lyhyet, jäykästi kiinnitetyt paalut; vaikeat paalutusolosuhteet;
täyttömaakerroksiin lyötävät paalut tai jos sillan pituus on yli 30 m. Missään ei käytetty
kokoonpuristuvaa materiaalia paalun vaipalla vaakasuuntaisen maanpaineen 
pienentämistä varten. 
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Liikuntasaumattomien siltojen maksimipituuksia Yhdysvaltojen eri osavaltioissa sekä 
Kanadassa

Taulukko 4.7 Liikuntasaumattomien siltojen maksimipituuksia Yhdysvaltojen eri osavaltioissa sekä 
Kanadassa (Kunin ja Alampalli 2000):  

Yhteenveto kyselytutkimuksen vastauksista
Pisin rakennettu silta (kok.pit. [m]) 

Osavaltio Kokonais- Ensimm. Viimeisin Teräs- Betonielementti- Paikallavalu-
lukumäärä raken- raken-  palkki- palkki- betonipalkki-

nettu nettu sillat sillat sillat
Alaska 50 1975 1995 41,2
Arizona 50 1975 1985 Liikuntasaumattomien siltojen käyttö 

keskeytetty 
Arkansas 2 1996 1996 90,9
California tuhansia 1950 1995 122
Colorado 1643 1905 1996 318,4 339,2 290,4
Georgia 25 1975 1992 91,5 125,1
Illinois 350 1983 1996 61 91,5 36,6
Iowa satoja 1962 1996 82,4 152,5 41,2

Kansas 1000 1935 1996 136,8 126,4 177,6
Kentucky 260 1970 1996 89,1 122 31,7

Maine 18 1983 1994 57,3 45,8 29,3
Maryland 18 1986 1996 15,9

Massachusetts 20 1930 1996 106,8 84,8 43,9
Michigan 6 1990 1996 147,9

Minnesota ei taltioitu 1958 1996 53,4 53,4 30,5
Nevada useita 1980 1996 77,8 33,6 84,2

N. Hampshire 2 1993 1996 45,8 24,4
New York 155 1980 1996 93,3 68,3

North Dakota 600 1960 1996 122 122 48,8
Nova Scotia 2 1986 1996 38
Oklahoma 50 1980 1996 91,5

Oregon ei tiedetä 1940 1996 335,5
Pennsylvania 50 1946 1996 122 183

Quebec 1 1988 1988 78,1
South Dakota 818 1948 1996 112,9 209,2 106,8
Tennessee 1000 1965 1996 175,4 358,4 189,1

Vermont 10 1975 1993 24,4
Virginia 25 1982 1996 97,6 235,5

Washington 1000 1965 1996 183 61
West Virginia 60 1993 97,6 137,3 33,6

Wyoming 1458 1957 1996 100 127 99

Pohjoisamerikkalaisen vuoden 1992 tilannekatsauksen ’National Bridge Inventory System’ 
mukaan on 80 % kaikista tähän rekisteriin kuuluvista silloista lyhyempiä kuin 55 m ja 90 % 
lyhyempiä kuin 122 m (Wasserman 1996). 
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Sallitut lämpöliikkeet, pituudet eri rakennetyypeille ja sallittu vinous päädyssä 
Yhdysvaltojen eri osavaltioissa sekä Kanadassa

Taulukko 4.8 Sallitut lämpöliikkeet, pituudet eri rakennetyypeille ja sallittu vinous päädyssä 
Yhdysvaltojen eri osavaltioissa sekä Kanadassa (Kunin ja Alampalli 2000): 

Sallittuja raja-arvoja
Sillan kokonaispituus [m] 

Osavaltio Lämpöliike Teräs- Betonielementti- Paikallavalu- Pään  
palkki- palkki- betonipalkki- vinous

[mm] sillat sillat sillat [aste]
Alaska 61 30

Arkansas 91,5 91,5 15
California 13 31,1 50,9 50,9 21
Colorado 102 91,5 183 152,5 Ei rajoitusta 
Georgia Ei rajoitusta Ei rajoitusta Ei rajoitusta Ei rajoitusta 30
Illinois Ei rajoitusta 83,9 114,4 114,4 30
Iowa Pituuden mukaan Määrittelemätön 152,5 152,5 30

Kansas 51 91,5 152,5 152,5 45
Kentucky Ei rajoitusta 91,5 122 122 30

Maine 95 90 150 150 25
Maryland 25 18,3 30

Massachusetts Määrittelemätön 99,1 99,1 99,1 30
Michigan Ei rajoitusta Ei rajoitusta Ei rajoitusta Ei rajoitusta 30

Minnesota Ei rajoitusta 61 61 61 20
Nevada 25 76,3 122 122 20 to 45 

New Hampshire 38 45,8 24,4 10
New York Pituuden mukaan 140 140 140 30

North Dakota Pituuden mukaan 122 122 48,8 30
Oklahoma 91,5 122 Ei vinoutta 

Oregon Ei rajoitusta Ei rajoitusta Ei rajoitusta Ei rajoitusta 45
Pennsylvania 51 91,5… 122 122 Ei käytössä 20

Quebec Ei rajoitusta 78,1 ~20
South Dakota Pituuden mukaan 106,8 213,5 213,5 30
Tennessee 51 130,8 244 244 Ei rajoitusta 

Vermont Pituuden mukaan 24,4 15
Virginia 38 91,5/46,8 152,5/79,3 30

Washington Ei rajoitusta Ei käytössä 106,8 61 30
West Virginia 51 30

Wyoming 50 100 130 100 45
Seuraavat osavaltiot eivät vastausten mukaan olleet rakentaneet liikuntasaumattomia siltoja:

Delaware, Louisiana, Manitoba, Mississippi, Montana, New Jersey,  
Newfoundland ja North Carolina. 

Siirtymälaatat Yhdysvalloissa ja Kanadassa

Useimmilla liikennevirastoilla Pohjois-Amerikassa on käytössä keskenään samantyyppisiä 
detaljipiirustuksia siirtymälaatoista (Kunin ja Alampalli 2000). Tyypillisesti siirtymälaatta 
lepää päätytuen ulkopinnassa olevan ulokkeen päällä. Liitostyypit poikkeavat toisistaan 
liittymistavassa jatkuvaan siltarakenteeseen. Yhdessä liitostavassa käytetään 
teräsbetonirakenteen raudoitusta liittämään siirtymälaatta sillan päätyyn joko suoraan sillan 
kansilaatasta momenttijäykästi tai ulokkeen yläpinnasta. Toisessa tavassa siirtymälaatta 
lepää ulokkeen päällä ilman vaakasuuntaista sidontaa. Molempia liitostapoja käytetään 
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yhtä paljon. Massachusettsissa on poikkeuksellisesti siirtymälaatan yläpinta sijoitettu 
kansilaatan yläpintaa alemmaksi, ks. kuva 4.28. 
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Kuva 4.28 Siirtymälaatan liittyminen liikuntasaumattoman sillan päätytuelle Massachusettsissa 
(Kunin et al 2000) 

Pohjois-amerikkalaisen tutkimuksen (Kunin ja Alampalli 2000) tulosten mukaan jo 
rakennetuissa silloissa eniten ongelmia on ollut nimenomaan siirtymälaatoissa. 
Washingtonin liikenneviraston vastauksen mukaan ongelmia siirtymälaatoissa on havaittu, 
kun sillan pituus on ollut yli 107 m. 

Siirtymälaattojen liikuntasauman sijoittamisessa on käytetty lähinnä kolmea eri vaihtoehtoa: 
¶ liikuntasauma siirtymälaatan ulkoreunassa (tierakenteen ja siirtymälaatan 

liittymäkohta)
¶ liikuntasauma päätytuen ja siirtymälaatan liittymäkohdassa
¶ ei lainkaan liikuntasaumaa 

Tyypillisimmät siirtymälaattoihin liittyvät vauriot liikuntasaumattomissa silloissa, joissa
päätytuki on perustettu teräspaaluille (Kunin ja Alampalli 2000), ovat: 

¶ siirtymälaatan painumat 
¶ siirtymälaatan poikittais- tai pituussuuntaiset halkeamat 
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¶ asfalttipäällysteen halkeilu siirtymälaatan ulkoreunalla 
¶ veden virtaamisesta liikuntasauman läpi sillan päädyn rakenteisiin aiheutuvat 

vauriot.

Liikennevirastojen vastausten mukaan kaikkien kolmen liikuntasaumatyypin arvioitiin
kuitenkin toimivan tyydyttävästi.

Ontariossa liikuntasaumatyyppi (kuva 4.29) valitaan seuraavien vertailuperusteiden 
mukaan: kestävyys, vaakaliikekapasiteetti, huoltotöiden helppous, kyky kestää 
lumenpoistokaluston aiheuttamia vaurioita ja edulliset kustannukset. 
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Kuva 4.29 Pitkien siltojen liikuntasauma siirtymälaatan päässä Ontarion liikenneministeriön raportin 
mukaan (Husain ja Bagnariol 2000) 

Siirtymälaatan sijainti pystysuunnassa sillan kannen korkeusasemaan verrattuna: 
Á Samassa tasossa / esimerkkejä: Washington, North Carolina, Minnesota, 

Colorado, New York, Texas, Nebraska, Missouri
Á Alemmalla tasolla: Massachusetts 

Perinteisten siltojen päätytukien muuttaminen liikuntasaumattomiksi 

Yhdysvalloissa on useita liikuntasaumallisia siltojen päätytukia muutettu 
liikuntasaumattomiksi useissa eri osavaltioissa (Kunin ja Alampalli 2000). Päätytuki on joko 
kunnostettu yhtenäiseksi rakenteeksi päällysrakenteen kanssa tai uusi päätytuki on 
rakennettu olemassa olevan päätytuen taakse, jolloin olemassa oleva päätytuki jää 
paikalleen tukemaan pengertä. 
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Vanhan sillan korjaaminen liikuntasaumattomalla rakenteella

Vanha yksiaukkoinen kehäsilta voidaan korvata useampiaukkoisella liikuntasaumattomalla
rakenteella purkamatta vanhaa siltaa kokonaan (Burke 1993). Sillan kansi voidaan
perustaa uudelleen vanhojen perustusten viereen kuvan 4.30 mukaisesti, jolloin suuretkin 
säästöt ovat mahdollisia. Jos esimerkiksi veden korkeustaso on suuri pystyrakenteiden 
alaosien purkaminen on hankalaa ja kallista. 

A/455/03/TUET-AUKOT

UUDET TUET JA AUKOT

VANHA AUKKO

Kuva 4.30 Sillan uusi perustaminen purkamatta vanhoja perustuksia (Burke 1993). 
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Liikuntasaumattomien siltojen suunnitteluohjeet Minnesotan standardin mukaan

Taulukko 4.9 Liikuntasaumattomien siltojen suunnitteluohjeet Minnesotan standardin mukaan 
(Standard / Minnesota 2000) 

Ominaisuus Arvo Kommentti

Sillan maksimipituus 91,4 m 
Perustuu myönteisiin kokemuksiin 

liikuntasaumattomien siltojen 
käyttäytymisestä. 

Päädyn vinouden 
maksimi 20 astetta Yleisesti käytössä oleva arvo. 

Siipimuurin suunta Suositus: sillan pituussuunta. 
Sivulle kääntö tarvittaessa. 

Sivusuunnan käyttö pienentää 
siipimuurien pituutta. 

Siipimuurin
maksimipituus 3,66 m Hyviä kokemuksia yli 2,5 m pitkien 

siipimuurien toiminnasta. 

Paalutyyppi

Teräksiset H-paalut, kun sillan 
pituus on yli 45,7 m. 

Lyhyemmissä vaihtoehtona 
paikalla valetut paalut. 

Lyhyissä silloissa paikalla valettujen 
paalujen joustavuus on riittävä. 

Paalujen suunta Taivutus paalun heikompaan 
suuntaan.

Standardiratkaisu liikuntasaumattomille 
silloille.

Paalujen suunnittelu Ei erityistä maan ja paalun 
yhteisvaikutus- analyysiä. 

Sillan pituusrajoitukset varmistavat, että 
paalun jännitykset ovat sallituissa 

rajoissa.
Paalujen minimi- 

tunkeutuma
päätytuen sisään 

0,762 m 
0,762 m tunkeutuma riittää 

varmistamaan kiertymän suhteen jäykän 
kiinnityksen.

Päätytuen minimi- 
syvyys penkereen 
etuluiskan sisään 

0,914 m

Matala paaluhattu pienentää 
passiivipainetta penkereessä ja lisää 
päätytuen juostavuutta. Ulottuminen 
routarajan alapuolelle ei ole oleellista 

paalujen tukemassa päätytuessa. 

Täyttö

Rei'itetty ja geotekstiilillä 
ympäröity vedenpoistoputki 

päätytuen pohjan tasolla 
penkereen puolella. 

Täytön yksityiskohdat sisällytetään sillan 
suunnitteluohjeisiin.

Siirtymälaatan
yksityiskohdat Sidotaan päätytukeen. 

Raudoitus päätytuelta vaakapinnasta 
siirtymälaatan pohjaan. Ei siirtymälaatan 

päästä.

Päätytuen
suunnittelu

Vaakasuuntainen raudoitus 
passiivipaineelle: päätytuen 

tuet palkkien kohdissa. 
Suunnittelumomenttina puolet 

jäykän kiinnityksen 
momentista. 

Tutkimusten mukaan päätytuen ja 
siltalaatan liitoskohdan pituussuuntainen 

momentti on noin 1/3 laskennallisesta 
jäykän kiinnityksen momentista. 

Suunnitteluohjeet Albertassa

Albertassa on todettu perinteisen sillan liikuntasaumojen huonosta kunnosta johtuvien 
suolavesivuotojen aiheuttavan rakenteiden vaurioitumista. Liikuntasaumattomalla 
rakenteella saumakohta saadaan siirrettyä siirtymälaatan ulkoreunaan, jolloin vuodoista ei 
ole sillan rakenteille haittaa. 

Albertan suunnitteluohjeen (2002) mukaan tavanomaisen päätytuen takana 60… 80 mm 
vaakaliike mobilisoi täyden passiivipaineen karkearakeisessa täyttömaassa tavanomaisen 
liikuntasaumattoman sillan päässä. Passiivisen maanpaineen rakenteisiin kohdistamat 
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puristusjännitykset ovat rakenteellisesti edullisia ja pienentävät siirtymälaatan jaksollista
liikettä. Vaikka maanpaineiden vaikutukset päällysrakenteen palkkien rasituksiin ovat 
yleensä pienet, pitää ne kuitenkin huomioida palkkien suunnittelussa. Maanpaine voidaan 
hyödyntää vaakakuormien vastaanottamisessa. Vaakaliikkeen ei katsota muodostavan
rakoa päätytuen ja penkereen välille, koska sillan kutistuminen ja viruminen ovat 
pitkäaikaisia ilmiöitä ja lämpöliike päivittäinen. 

Albertan suunnitteluohjeissa liikuntasaumattomissa silloissa suositellaan H-paalujen 
käyttöä, koska ne ovat joustavia jaksollisessa kuormituksessa. Erikseen mainitaan, että
jäykkiä teräsputkipaaluja ja betonipaaluja ei suositella. Lisäksi mainitaan, että päätytuen, 
siipimuurien ja siirtymälaatan pitäisi olla mahdollisimman pieniä, jotta niiden kautta 
lämpöliikkeiden seurauksena pengertä rasitettaisiin mahdollisimman pienellä alueella.

Siirtymälaatan alla suositellaan käytätettäväksi kahta polyeteenikalvoa tai kangasta
vaakasuuntaisen kitkan pienentämiseksi. Siirtymälaatta kiinnitetään tartuntojen avulla
nivelellisesti sillan päätytuelle. 

Albertassa on käytössä neljä eri liikuntasaumatyyppiä joiden valinta tehdään taulukon 4.10 
mukaan (vrt. kuvat 4.31… 4.34). Liikuntasaumatyyppi C1 on sama kuin Ontariossa 
käytettävä lyhyiden siltojen liikuntasauma, joka on esitelty tämän raportin kappaleessa 
’Siirtymälaatat’.

Taulukko 4.10 Albertan (2002) suunnitteluohjeiden mukainen siirtymälaatan pään 
liikuntasaumatyypin valinta sillan pituuden perusteella. 

Teräspalkkisillat Betonipalkkisillat Liikuntasaumatyyppi Arvioitu vaakaliike
< 40 m 
40 m… 75 m 
> 75 m 

< 50 m 
50 m… 100 m 
> 100 m 

C 1 
C 2 tai C 3 
C 4 

< 16 mm 
16 mm… 32 mm 
> 32 mm 

Noin 95 % kaikista silloista Albertassa on lyhyempiä kuin 100 m. 

TIEN PÄÄLLYSTE SIIRTYMÄLAATTA

SAHATTU URA SAUMATAAN
KUUMALLA MODIFIOIDULLA
ASVALTILLA

40

50 ASVALTTI

BITUMOITU KUITULEVY

VUOTOPUTKET f 50 k 1500

TASAINEN YLÄPINTA.
2 VEDENERISTEKERROSTA

TERÄSBETONIRAKENTEINEN
LAATTA

Kuva 4.31 Albertan suunnitteluohjeen mukainen liikuntasaumatyyppi C2 (Alberta 2002). 
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A/455/03/2SIIRTLAATTAA

TIEN PÄÄLLYSTE SIIRTYMÄLAATTA

50 ASVALTTI

VUOTOPUTKET f 50 k 1500

TASAINEN YLÄPINTA.
2 VEDENERISTEKERROSTA

TERÄSBETONIRAKENTEINEN
LAATTA

PURISTUSTA KESTÄVÄ SAUMAUSMASSA

Kuva 4.32 Albertan suunnitteluohjeen mukainen liikuntasaumatyyppi C3 (Alberta 2002). 

A/455/03/PÄÄTYTUKI5

SILLAN KANSI"KATTOLAATTA"SIIRTYMÄLAATTATIEN PÄÄLLYSTE

SAUMA:
ESIM. JOUSTAVA
NEOPREENINAUHA

KAKSI SILEÄÄ
VEDENERISTYS-
LEVYÄPAALUILLA

TUETTU PALKKI

TYYPIN "DESIGNATION 2 CLASS 25" KARKEARAKEINEN
TÄYTTÖMAA. 95 % PROCTORKOKEEN TIIVEYDESTÄ.

PISTEITTÄINEN KIINNITYS
PÄÄTYTUEN ULKOPINTAAN
f 150 mm SALAOJAPUTKI
KÄÄRITTYNÄ SUODATINKANKAASEEN

Kuva 4.33 Albertan suunnitteluohjeen mukainen liikuntasaumatyyppi C4 sekä päätypenkereen täyttö 
ja salaojitus (Alberta 2002). 
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A/455/03/PÄÄTYTUKI4

PÄÄTYTUEN KESKILINJA

SIIRTYMÄLAATTA

SILLAN
PÄÄTYTUKI

PÄÄTYTUKEEN
KIINNI VALETTU
SIIPIMUURI

SIIRTYMÄ-
LAATTA

SILLAN KANSI

LEIKKAUS A - A

K
AN

SI

KIINTEÄT, ERILLISET
TUKISEINÄT

A A

Kuva 4.34 Liikuntasaumattoman sillan päätytuen ja erillisen tukiseinän yhdistelmä. Rakenteella 
korvataan korkea, pengertä kohti liikkuva päätytuki (Alberta 2002).

4.6 Liikuntasaumattomien siltojen suunnitteluohjeet New Yorkin 
osavaltiossa

Yleistä

Liikuntasaumattomien siltojen päätytuet rakennetaan jäykäksi sillan kannen, 
pääkannattajien ja paalujen tukeman päätypalkin liitokseksi (Bridge manual. New York
2002). Päätyä tukevat paalut muodostavat yhden paalurivin. H-paalujen uumien suunta on
kohtisuoraan pääkannattajien suuntaan nähden. Normaalitapauksessa paalut mitoitetaan
pelkästään aksiaalisille kuormille. Liikuntasaumatonta rakennetta pitää aina tarkastella
ensimmäisenä vaihtoehtona perinteistä vaihtoehtoa pienempien rakennuskustannusten ja 
paremman pitkäaikaiskäyttäytymisen vuoksi. 

Päätytuen raudoitusohjeita

Päätytuen ylä- ja alapinnan vaakasuuntainen raudoitus mitoitetaan siten, että päätytuki 
oletetaan paalujen tukemaksi jatkuvaksi rakenteeksi. Päätytuen sivujen vaakaraudoitus
mitoitetaan passiiviselle maanpaineelle. Hakaraudoituksen teräspinta-ala määräytyy 
yleensä päätytuen leikkausrasitusten mukaan.

Jos päätytuen korkeus on suurempi kuin paalujen etäisyys toisistaan seinämäisen palkin
mitoitusteoriat pitää huomioida. Pystykuormat jaetaan tasan paaluille. 
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Valintaperusteita

Liikuntasaumattoman sillan päätytuen maksimivinous on 45o (Bridge manual. New York. 
2002 / Vertaa Kunin et al:n tutkimusten mukaan laaditun taulukon arvoihin). Sillan 
vastakkaisten päätyjen vinouksien eron maksimi on 5o. Maksimimitta pystysuuntaan 
pääkannattajan pohjasta maaluiskan yläreunaan on 1,2 m. Liikuntasaumattoman sillan 
rakenteellinen pituus on etäisyys päätytuen tuentalinjan alkupään ja vastakkaisen 
päätytuen tuentalinjan loppupään välillä. Tämän pituuden mukaan määräytyy 
vaakasuuntainen passiivinen maanpaine. 

Ohjeita ja rajoituksia eripituuksisille liikuntasaumattomille silloille

Pituus:  Ohje tai rajoitus (Bridge manual. New York. 2002): 
¢ 50 m a Liikuntasaumoja siirtymälaatan päissä ei tarvita ellei tien 

pintakerros ole jäykkää betonia 
50… 100 m a Liikuntasaumat siirtymälaattojen päissä tarvitaan. Sillan 

jännevälien ja välitukien suunnittelun pitää johtaa suurin piirtein 
samansuuruiseen vaakaliikkeeseen sillan eri päissä. 

100… 200 m a Liikuntasaumaton rakenne hyväksytään vain 
erityissuunnittelun perusteella. Siirtymälaattojen päiden 
liikuntasaumarakenteiden suunnitteluun pitää kiinnittää erityistä 
huomiota.

> 200 m a Liikuntasaumatonta rakennetta ei suositella. 

Paalujen vaatimukset

Liikuntasaumattomissa silloissa, joiden pituus on alle 50 m, voidaan H-paalujen sijasta 
käyttää paikalla valettuja betonipaaluja. Tätä pidemmissä silloissa teräksiset H-paalut ovat 
ainoa vaihtoehto. 

Sillan pituuden ylittäessä 30 m pitää lämpöliikkeiden vuoksi jokainen lyöntipaalu lyödä 
esiporattuun, yli 2,5 m päätytuen alapuolelle ulottuvaan reikään. Paalun lyönnin jälkeen 
porareiät täytetään vaakaliikkeiden vaikutuksia pienentävällä hiekalla. 

Lyöntipaalujen minimipituus on 6 m, jotta vältytään ”puujalka-ilmiöltä”, saavutetaan hyvä 
varmuustaso eroosion suhteen ja saavutetaan riittävä vaakatuenta paalulle erityisesti 
esiporauksen käytön yhteydessä. (Puujalkailmiö tarkoittanee paalun jäykkää ja lähes 
taipumatonta vaakasuuntaista siirtymistä.) 

Siipimuurit

Muista siltatyypeistä poiketen liikuntasaumattomien siltojen siipimuureihin kohdistuu 
erityisvaatimuksia (Bridge manual. New york. 2002). Päätytuista ulokkeellisiksi rakennetut 
sillan suuntaiset siipimuurit ovat suositeltavin vaihtoehto. Sillan pituussuunnasta sivuun 
käännettyjä siipimuureja voi suunnittelija tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan soveltaa 
lähinnä vesistösilloissa. Ulokkeellisten siipimuurien maksimipituus on 4 m. 

Passiivipaineesta johtuvien suurten taivutusmomenttien vuoksi pitkät siipimuurit pitää tukea 
erillisen, päätytuesta irrallisen perustuksen varaan. Päätytuen ja siipimuurin välisen 
sauman pitää sallia sillan pituussuuntaiset liikkeet. 

Putkijohdot

Liikuntasaumattomien siltojen päätytukien kohdalle ei saa asentaa jäykkiä kaasu-, vesi- tai 
viemäriputkia ilman liikuntasaumoja (Bridge manual. New york. 2002). Läpivientireikien 
ympärillä pitää olla ainakin 50 mm liikevara kaikkiin suuntiin. 
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5 Päätytukeen tai -palkkiin kohdistuvan paineen suuruus 
lämpötilamuutosten aiheuttaman rakenteen laajenemisen 
vuoksi

Tarkastelun kohteena on kaksi eri tapausta: 
A) Matalan päätytuen omaava silta.
Pääty on yleensä perustettu pystypaalujen varaan. Päädyn oletetaan olevan 
toistuvassa vaakaliikkeessä ilman merkittävää kiertymistä. 

B) Kehäsilta, jossa seinän oletetaan kiertyvän alapäänsä ympäri.

5.1 Passiivipaine matalaa päätytukea vasten  

Maanpaineteorioita passiivisen maanpaineen suuruuden määrittämiseksi kiertymättömän 
seinän siirtyessä maata vasten on useita, esimerkkeinä Rankinen, Coulombin ja Log spiral- 
teoriat.

Rankinen teoria arvioi jännitystiloja ja olettaa kitkan maan ja seinän välillä nollaksi 
vaakasuoran maanpinnan tapauksessa. Tuon oletuksen vuoksi sitä ei saa soveltaa 
tapaukseen, jossa seinän ja maan välillä on kitkaa, koska muutoin päädytään liian pieniin 
vaakasuuntaisen maanpaineen arvoihin. Todellisissa rakenteissa kuitenkin on seinän ja 
maan rajapinnassa aina seinän suuntaisia, kitkasta johtuvia leikkausjännityksiä. M. 
Duncanin (2001) vertailun mukaan tavanomaisellakin kitkan arvolla (d ~ 0.4*f, kun f = 40¯)
Rankinen teorian mukaan laskien saavutetaan vain noin puolet Coulombin ja Log spiral- 
teorioilla lasketuista maanpaineista.

Rankinen teoriassa oletetaan, että maan pinta ja murtopinta ovat suoria tasoja ja 
passiivipaineesta johtuvan voiman resultantti on maan pinnan suuntainen (California 
trenching and shoring manual 2001). Jos kitka seinän pinnan ja maan välillä on merkittävä, 
Rankinen teoriaa ei saa soveltaa seinään kohdistuvan maanpaineen laskemiseen, koska 
sen mukaan saadaan epävarmalla puolella olevia tuloksia. Teoria on tarkoitettu 
käytettäväksi lähinnä maan sisäisten vaakasuorien maanpaineiden laskemiseksi.

Coulombin teoria perustuu voimasuureiden laskemiseen ja se huomioi seinän ja 
maanpinnan poikkeamat pysty- tai vaakasuorasta suunnasta sekä kitkan seinän ja maan 
välillä, vertaa kuvat 5.1 ja 5.2. M. Duncanin (2001) vertailevan tutkimuksen mukaan 
Coulombin teoria arvioi maanpaineen suuruuden luotettavasti seinän ja maan välisen 
kitkakulman arvoon d = 0.4*f asti.
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Kuva 5.1 Coulombin maanpaineteorian mukainen passiivipaineen maanpainekerroin eri seinäkitkan 
arvoilla. Suurilla seinäkitkan arvoilla maanpainekertoimet ovat liian suuret eli eivät vastaa uusimpia
tutkimustuloksia.
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Kuva 5.2 Rankinen maanpaineteorian mukaiset passiiviset maanpainekertoimet ovat samat kuin 
Coulombilla ilman seinän ja maan välistä kitkaa 

Coulombin teorian mukaiset laskentalausekkeet on merkitty oikein julkaisuun 
Rakennuskaivanto-ohje RIL181 (RIL 1989). Suomalaisissa julkaisuissa Pohjarakenteet 
RIL166 (RIL1986) ja Geomekaniikka II RIL157-2 (RIL1990) passiivisen maanpaineen
laskentalausekkeissa on merkkivirhe seinän ja maan välisen kitkan kohdalla.

Coulombin teorian mukaan rakenteita mitoitettaessa pitää huomioida myös maanpaineen
suunta. Seinän ja maan välisen kitkan vuoksi pystysuoraankin seinään kohdistuu passiivi-
ja aktiivipaineen aiheuttamia seinän pystykomponentin suuntaisia rasituksia.
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Sitä maanpainetta, jolla siirtymätön maamassa kuormittaa rakennetta tai toista 
maamassaa, kutsutaan lepopaineeksi (RIL 1986). Seinän liikkuessa maata vasten
maanpaine kasvaa, kunnes maan leikkauslujuus vaarallisimmassa liukupinnassa on täysin 
kehittynyt. Vastaavaa maanpainetta kutsutaan passiivipaineeksi pp. Sen kehittymiseen
tarvittava siirtymä Dp on yleensä huomattavasti suurempi kuin aktiivipaineen kehittymiseen
tarvittava siirtymä Da.

Log spiral- teoria (kuva 5.3) on monimutkaisuudestaan johtuen melko vähän käytössä. Se 
arvioi kuitenkin M. Duncanin (2001) tutkimuksen mukaan maanpaineen suuruuden 
luotettavasti myös seinän ja maan välisen kitkakulman ylittäessä arvon d = 0.4*f. Eri 
lähteissä on esitetty käyrästön avulla Log spiral- teorian mukaiset maanpaineet. Log spiral-
teoria kehitettiin, koska teoriat, joissa maan murtopinta oletettiin suoraksi, antoivat 
virheellisiä maan paineen arvoja erityisesti suurilla (d > f/3) seinän ja maan välisen 
kitkakulman arvoilla (California trenching and shoring manual 2001).

A/455/03/LOGSPIRAL

SPIRAALIN KESKIKOHTA

KUORMITUKSEN
SUUNTA

h
Ep

ro

TUKISEINÄ

LOG SPIRAL PINTA
r = roeqtanf

hdEPR

RANKINEN
VYÖHYKEW

PRANDTL'N
VYÖHYKE

r

c

a

q

0

f
f = NORMAALI- JA KITKAVOIMIEN
 RESULTANTTI

a

a = 45 - f/2

d

Kuva 5.3 Log spiral- teorian mukainen murtomekanismi (Duncan, Mokva 2001) 

Log spiral- teoriassa arvioidaan laskennallisesti maanpaineita, vaikka sen
murtopinta on kinemaattisesti mahdoton. Tämän vuoksi teoria saattaa suurilla
kitkakulman arvoilla antaa liian suuren passiivipaineen arvon. 

Passiivipaineen laskentateorioiden vertailu

Useat tutkijat ovat vertailleet eri maanpaineteorioiden mukaan laskettuja maanpaineen
arvoja toisiin laskentatuloksiin ja koetuloksiin huomioiden seinän ja maan välisen kitkan, ks.
taulukko 5.1 ja kuva 5.4.
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Taulukko 5.1 Passiivipaineen laskentateorioiden vertailu; edut ja rajoitukset (Duncan, Mokwa 2001) 

TEORIA EDUT RAJOITUKSET 
Rankine Yksinkertaisin menetelmä Oletus: dӞ= i, missä i = maan pinnan 

kaltevuus; soveltuu vain tiettyihin, 
rajoitettuihin tapauksiin 

Coulomb Soveltuu periaatteessa kaikille 
seinäkitka-arvoille 0 ¢ d ¢ f; helppo 
soveltaa kaavioiden, taulukoiden tai 

lausekkeiden avulla; soveltuu 
monimutkaisiin tapauksiin graafisen 

analyysin avulla 

Passiivipaineet ovat liian suuret arvoilla 
d > 0.4*f; monimutkaiset tapaukset 

vaativat graafisen analyysin 

Log spiral 
kaaviot ja 
taulukot

Tarkka kaikille d:n arvoille; helppo 
soveltaa.

Soveltuu vain helppoihin tapauksiin; ei 
sisällä leikkausvoiman koheesio-

komponenttia
Log spiral 
graafinen
ratkaisu

Tarkka kaikille d:n arvoille; hyödyntää 
maan leikkauslujuuden koheesio- ja 

kitkaosuudet; soveltuu monimutkaisiin 
tapauksiin.

Vaatii monimutkaisen graafisen 
analyysin

Log spiral 
numeerinen

ratkaisu

Tarkka kaikille d:n arvoille; hyödyntää 
maan leikkauslujuuden koheesio- ja 

kitkaosuudet; Ovesen’n korjaustekijän 
avulla ottaa huomioon 3D-vaikutukset. 

Tarvitaan erillinen tietokoneohjelma 
(esim. PYCAP); soveltuu vain 

helppoihin tapauksiin 

d = kitka seinän ja maan välillä 
f = maan sisäinen kitkakerroin

Rankinen teoria on täten hyvin puutteellinen, koska se soveltuu vain vaakasuoran 
maanpinnan tapaukseen eikä huomioi kitkaa maan ja seinän välillä. 

Rollins et al:n mukaan log-spiral -teoriaa pidetään yleisesti teoreettisesti pätevimpänä 
teoriana vaakasuuntaisen maanpaineen laskemiseksi, koska se huomioi sekä seinän ja 
maan välisen kitkan että maan murtopinnan kaarevuuden (Rollins et al. 2002). 

Suomalaisessa julkaisussa Geomekaniikka II (RIL 1990) eri teorioita on vertailtu kuvan 5.4 
kuvaajan keinoin. 
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Kuva 5.4 Passiivipainekertoimen riippuvuus kitkakulmasta ja seinäkitkasta eri menetelmillä (RIL 
1990).

Toistuvan kuormituksen vaikutus maanpaineiseen ja perustuksiin

Cardin ja Carderin (1993) kirjallisuustutkimuksen mukaan liikuntasaumattoman sillan
toistuvat vaakaliikkeet kasvattavat maanpainetta kohti passiivisen paineen raja-arvoa Kp.
Paineen suuruus riippuu sekä sillan päätytuen liikkumisesta johtuvista maan
leikkausmuodonmuutoksista että liiketoistojen lukumäärästä. Tyypillisesti maanpaineen
kasvaminen jatkuu noin 5… 10 vuotta. 

Toistuvat liikkeet vaikuttavat alapuolisen maan ja varsinkin maanvaraisen perustuksen
vakavuuteen (Card, Carder 1993). Jos maarakenteet eivät tue perustusta riittävästi, 
maanvarainen perustus saattaa liukua vaakasuuntaan. Tämä johtaa joko suuriin painumiin 
tai pohjamaan stabiliteetin pettämiseen maan kimmoplastisen käyttäytymisen seurauksena. 

Maanpaineen laskeminen

Edmund Hambly (Hambly 1993 / Nielsen 1994) on esittänyt lausekkeen vaakasuuntaisen 
maanpaineen laskemiseksi: 

pKHK ÖÖ= 4,0)/(3,3 d
, jossa 
d = siirtymä, 
H = päätyseinän korkeus ja 
Kp = passiivisen maanpaineen kerroin, kun kitka maan ja seinän välillä on puolet maan 
sisäisestä kitkasta 

Englantilaisessa standardissa (BA42 1996) käytetään edellä esitettyä lauseketta hieman eri 
muotoon sievennettynä.
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Ruotsin siltastandardin (BRO 1994/2002) mukaan laskien saadaan suuremmat 
maanpaineet kuin esimerkiksi Edmund Hamblyn ehdottoman lausekkeen mukaan (Nielsen
1994). Ruotsin standardin maanpainekertoimien voidaan ajatella ottavan huomioon
olosuhteet Pohjois-Ruotsissa keväällä. Maa routaantuu syvälle talvella, kun tien päällä ei
ole lunta. Keväällä ilman lämpötila nousee ja auringon säteily lämmittää siltaa. Maapenger
lämpenee huomattavasti hitaammin kuin silta ja routaantumisen vuoksi maan 
kimmomoduuli on edelleen suurempi kuin kesällä. Tämän vuoksi rasitukset sillassa ovat
keväällä suurimmillaan. 

Ruotsalaisissa Anders Nielsenin (1994) tutkimissa silloissa oli erilliset, laakeroidut pilarit
1,0… 1,7 m päässä päätytuelta sillan pystysuuntaista tuentaa varten. Päätytukien eli
päätylevyjen korkeudet yhteensä kahdeksassa sillassa vaihtelivat välillä 2,7… 4,0 m.
Siltojen pituudet olivat 35… 84,5 m. Nielsenin mukaan Ruotsin siltastandardin olettamus,
että päätylevy liikkuu vaakasuuntaisesti kiertymättä on hyväksyttävissä tavanomaisilla
lämpöliikkeillä. Samoin voidaan maanpaineen jakautuminen olettaa kolmion muotoiseksi. 

Diclelin (2000) mukaan vaakaliikkeen suuruudesta riippuva maanpaine sillan päätytukea 
vasten voidaan laskea seuraavan kaavan mukaan: 
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, jossa 
y = maanpaineen muutosnopeus rakenteen liikkuessa maata vasten kuvan 5.5 mukaisesti.
Lauseke perustuu olettamukseen, että maanpaine kasvaa lineaarisesti lepopaineesta
passiivipaineeseen. Sen arvot vaihtelevat täyttömaan ominaisuuksien mukaan. Tyypillisiä
arvoja on löydettävissä kirjallisuudesta (Dicleli 2000).
Ld = sillan pituus, 
we = sillan kannen tehokas leveys, 
Eg = palkkien materiaalin kimmomoduuli, 
Ag = palkin poikkileikkausala, 
As = kansilaatan poikkileikkausala, kun laatan tehokas leveys on palkkien keskinäinen 
etäisyys,
n = laatan materiaalin kimmomoduulin suhde palkin materiaalin kimmomoduuliin.
h = päätytuen korkeus, 
g s = täyttömaan tilavuuspaino, 
a = kansilaatan materiaalin lämpölaajenemiskerroin, 
dT lämpötilan muutos. 

Jos y olisi nolla, saataisiin maanpainekertoimen arvoksi K = Ko.
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Kuva 5.5 Maanpaineen muuttuminen lepopaineesta passiivipaineeksi rakenteen liikkuessa maata
vasten. Kuva liittyy Diclelin maanpaineen laskentalausekkeeseen (Dicleli 2000).
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Diclelin laskentalauseke huomioi päätypenkereen jäykkyyden sillan pitenemistä 
estävän vaikutuksen. Useimmissa tapauksissa tosin penkereen jäykkyys on selvästi 
sillan jäykkyyttä pienempi. Diclelin lauseke ei vastaa useita muita tutkimustuloksia, 
koska tutkija olettaa maanpaineen kasvavan lineaarisesti ääriarvoon asti. 

Seinän ja maan välinen kitka

Hyväksyttävä käytäntö on olettaa seinän ja maan välisen kitkakulman arvoksi d = 1/3 … 2/3 
* f, jossa f = maan sisäinen kitkakulma (California trenching and shoring manual 2001). 
Jos esimerkiksi rautatie tai sillan lähettyvillä tehtävä paalutustyö tärisyttää sillan päädyn 
rakenteita ja maanpainetta käytetään hyödyksi esimerkiksi jarrukuormien välittämiseen 
perustuksille ja maarakenteille, suositellaan kitkakulman arvoksi d = 0¯.

Seinän ja maan välisen kitkakulman arvoja eri materiaaleille (California trenching and 
shoring manual 2001 ja NCHRP 343 1991): 

Betonimuottipinta seuraavia maamateriaaleja vasten: 
¶ puhdas sora, soran ja hiekan sekoitus, lajittunut louhe/murske: 22… 26¯
¶ puhdas hiekka, silttisen hiekan ja soran sekoitus, lajittumaton kivinen sora: 17… 22¯
¶ silttinen hiekka, silttinen tai savinen sora tai hiekka: 17¯
¶ hienorakeinen hiekkainen siltti, vain vähän plastinen siltti: 14¯
Teräksen pinnalla kitkakulma eri maamateriaaleilla vaihtelee välillä 11¯ … 22¯.

5.2 Maanpaineen ja siirtymän välinen yhteys 

Manelius ja Tolla (2002) ovat kirjallisuustutkimuksessaan tutkineet maanpaineen 
riippuvuutta siirtymän suuruudesta. Kuvassa 5.6 on ’National Cooperative Highway 
Research Program’ -raportin 343 (1991) mukainen maanpaineen ja siirtymän riippuvuus. 
Alemmassa kuvassa esitetään riippuvuus tiivistetyllä täytöllä. Kuvan painekertoimet ovat 
Rankinen teorian mukaiset. 
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Kuva 5.6 Maanpaineen ja siirtymän välinen riippuvuus. D/H = vaakasiirtymä/seinämän korkeus 
(NCHRP 343 1991). 

Verrattuna esimerkiksi Terzaghin vuoden 1934 ja Terashin vuoden 1991 tutkimustuloksiin 
ovat NCHRP:n vaakaliikkeet melko pienet. Taulukossa 5.2 on esitetty Zhang et al:n (1996) 
esittämä vertailu taulukkomuodossa eri maamateriaaleille. 

Taulukko 5.2 Aktiivipaineen ja passiivipaineen synnyttämiseksi vaadittavat seinän vaakaliikkeen 
suuruudet (Zhang et al 1996) 

Maalaji Vaakaliikkeen tyyppi Tarvittava siirtymä Kirjallisuusviite

-da dp

Tiivis hiekka Vaakasuora siirtymä 0,001*H 0,05*H Terzaghi 1934 
Tiivis hiekka Kiertymä alap. ympäri 0,001*H >0,1*H Terzaghi 1934 

Silttinen hiekka Vaakasuora siirtymä 
0,006…0,008*

H - Matsuo et al 1978 

Tiivis hiekka, Dr=90% Vaakasuora siirtymä -
0,03…0,04*

H Terashi et al 1991 
Keskitiivis hiekka, Dr=68% Vaakasuora siirtymä 0,004*H 0,014*H Ishihara et al 1995

Aktiivipaineen synnyttämiseksi vaadittava seinän vaakaliike savessa on ’California 
trenching and shoring manual’ -julkaisun (2001) mukaan: 
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Kiinteä savi: da = 0,01… 0,02 * H 
Pehmeä savi: da = 0,02… 0,05 * H 

Tutkijaryhmä Zhang et al on tutkinut maanpaineen suuruutta erisuuruisilla seinän 
vaakaliikkeillä eli aktiivisen ja passiivisen maanpaineen välisiä arvoja sekä niitä vastaavia 
vaakaliikkeitä. Kuvassa 5.7 on tulokset maan kitkakulmalle 40¯. Eksponenttien arvot ovat 
tutkimustulosten mukaan ba = 0,3 … 0,5 ja bp = 0,4… 0,5.
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Kuva 5.7 Maanpainekertoimen K riippuvuus seinän suhteellisesta vaakaliikkeestä (Zhang et al 
1996).

Kuvassa 5.8 on esitetty kootusti kolmen eri julkaisun siirtymä-maanpaine-yhteys löyhälle 
ja/tai tiiviille maalle siirtyvän rakenteen kohdalla sekä aktiivi- että passiivipaineena (Faraji et 
al 2001). Siirtyvä seinä joko liikkuu vaakasuoraan tai kiertyy alareunansa ympäri 
kitkamaatäyttöä vasten.



Tampereen teknillinen yliopisto Pohja- ja maarakenteiden laboratorio Sivu 76

Kuva 5.8 Maanpainekertoimen K riippuvuus seinän suhteellisesta vaakaliikkeestä. del/H = 
vaakasiirtymä/seinämän korkeus. C&D = Clough & Duncan (1991). NCHRP = National Cooperative 
Highway Research Program. Cdn FEM = Kanadan geoteknisen seuran julkaisu (1992). Loose = 
löyhä, med. dense = keskitiivis, dense = tiivis. (Faraji et al 2001) 

Löyhällä ja keskitiiviillä täytöllä NCHRP’n kuvaaja ja vertailtava kuvaaja ovat hyvin 
yhtenevät. Tiiviillä täytöllä ja suurella vaakaliikkeellä Cdn FEM’n maanpaine kasvaa 
selvästi NCHRP’n arvoa suuremmaksi. Kuvaajat leikkaavat kohdassa del/H = 0,02 eli kun 
2,5 m korkean päädyn vaakaliike on 50 mm, joka on suomalaisittain erittäin suuri siirtymä.

Faraji et al (2001) on omassa laskennallisessa tutkimuksessaan soveltanut NCHRP’n
kuvaajia ja laskenut päädyn laattaelementtiin kohdistuvan voiman suuruuden lausekkeesta:

F = K * s’v * w * h, jossa w ja h ovat päädyn laattaelementin vaaka- ja korkeusmitta. 

Tässä raportissa on käsitelty maanpaineen ja siirtymän välistä yhteyttä myös ruotsalaista,
englantilaista ja saksalaista käytäntöä esiteltäessä. Lisäksi asiaa on tarkasteltu 
laskennallisesti erillisessä TTY:n Pohja- ja maarakenteiden laboratorion julkaisussa
(Kerokoski 2005). TTY:n Pohja- ja maarakenteiden laboratorion kuormituskokeita on 
raportoitu myös Maneliuksen ja Tollan (2002) kirjallisuustutkimusraportissa. 

5.3 Passiivipaine kehäsillan korkean päätytuen takana 

Bromsin ja Inglesonin (1971) kokeellisessa tutkimuksessa selvitettiin sillan päätytuen
maanpaineita (kuva 5.9) ja liikkeitä tiivistämisen aikana ja sillan valmistumisen jälkeen 
(Manelius, Tolla 2002). Silta oli 152 m pitkä betoninen kehäsilta Tukholma-Södertälje tiellä 
E4. Päätytuet oli perustettu kallionvaraisille pilareille, joten perustamistason pysty- ja
vaakasiirtymät kannen lämpöliikkeiden vaikutuksesta olivat pienet. 
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Kuva 5.9 Maanpaineet itäisellä (vas.) ja läntisellä (oik.) maatuella (Broms, Ingleson 1971). 

Broms ja Ingleson (1971) esittivät kenttäkokeisiin perustuen mitoituksessa käytettäväksi 
maanpainetta, jossa tukiseinän korkeuden ylimpään kolmannekseen vaikuttaa Rankinen
passiivipaine. Maanpaine pienenee tästä aktiivipaineen suuruiseksi kuvan 5.10 mukaisesti.
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Kuva 5.10 Lepopaine ja aktiivinen maanpaine maatukien mitoituksessa sekä Bromsin ja Inglesonin 
ehdottama kehäsillan päätyseinien maanpainejakautuma (Sandford, Elgaaly 1993) 

Kuvassa 5.11 on esitetty Thomsonin ja Luteneggerin kuormituskokeissa vuonna 1998
mittaamat kiertyvän seinän yläpään vaakaliikkeen ja maanpaineen arvot. Kokeissa 
käytettiin Massachusettsin tiehallinnon määrittelemää hyvin suhteutunutta täyttömaata,
jonka tiheys oli 2,17 kg/dm3. Seinän leveys oli 4,57 m ja korkeus 2,44 m. 
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Kiertymä 2,44 m korkean seinän alapään ympäri
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Kuva 5.11 Mitatut maanpaineet kuormituksen suuntaisilla siipimuureilla varustetun seinän yläpään 
liikkuessa maata vasten (Thomson ja Lutenegger 1998). 

Kiertyvässä seinässä vaakaliike on alaosissa pienempi kuin ylhäällä, joten maanpainekin 
pienenee alaspäin mentäessä, vaikka pystysuuntainen paine maan sisällä kasvaakin. Vain 
2,44 m korkeassa seinässä maanpaine kasvaa vielä hyvin suurillakin vaakaliikkeillä, joskin 
selvästi hitaammin kuin alussa. Syvyydellä 0,57 m vaakaliikkeen 49 mm maanpaine 160
kPa vastaa maanpainekerrointa 13. Syvyydellä 1,18 m vaakaliikkeen 49 mm maanpaine 40
kPa vastaa maanpainekerrointa 1,6.

Lähellä siipimuuria eli vaakasuunnan neljännespisteessä seinän maanpaineet olivat 
selvästi pienemmät kuin seinän keskilinjalla. 

Monet muutkin kokeelliset ja laskennalliset tutkimukset tukevat olettamusta, että korkean 
päätytuen yläosassa noin korkeuden kolmasosan matkalla maanpaine kasvaa 
passiivipaineen suuruisena, jonka alapuolella se lineaarisesti pienenee ollen päätytuen 
alareunassa joko lepopaineen tai aktiivipaineen suuruinen (Manelius, Tolla 2002).

5.4 Rakenteen muodon vaikutus passiivipaineeseen 

Perinteiset maanpaineteoriat pohjautuvat 2D-analyysiin, jolloin on tarkasteltu pelkkää
rakenteen poikkileikkausta ajatellen sen jatkuvan äärettömän pitkälle molempiin suuntiin
(Duncan ja Mokwa 2001). Rakenteen päiden olosuhteet kuitenkin poikkeavat selvästi 
keskiosan tilanteesta. Erityisesti lyhyillä rakenteilla tällä saattaa olla merkittävä vaikutus
passiivipaineen suuruuteen. Ovesenin (1964) kokeet osoittavat että passiivinen maanpaine 
lyhyitä rakenteita vasten on selvästi suurempi kuin perinteisillä maanpaineteorioilla voidaan
arvioida. Tämä periaate on siis voimassa tapauksessa, jossa maarakenne jatkuu vielä 
seinärakenteen päätyttyä. 

Paaluihin kohdistuva maanpaine [kN/m2] on yleensä selvästi seinärakenteeseen 
kohdistuvaa maanpainetta suurempi ja se määritetään eri maissa erityisohjeistuksen
avulla.

Soubran ja Regenassin kolmidimensionaalinen ja kinemaattinen passiivisen maanpaineen 
määrittäminen

Kolmiulotteinen passiivisen maanpaineen määrittämiseksi ei ole tehty paljoakaan 
tutkimustyötä Blumin 1930-luvun tutkimustyön jälkeen (Soubra ja Regenass 2000). Blumin 
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teoria perustui raja-arvo - tasapaino -menetelmään (limit-equilibrium). Kuvan 5.12
mukaisesti Blumin mekanismi on perinteisen Coulombin teorian laajennus kolmiulotteiseksi
siten, että sivutasoissa kitkavoimat jätetään huomioimatta. 

Kuva 5.12 Blumin murtomekanismi (Soubra ja Regenass 2000) 

Blumin laskentalauseke passiivisen maanpaineen aiheuttaman kokonaisvoiman 
laskemiseksi:

, jossa ei siis huomioida seinän ja maan välistä kitkaa. 

Soubran ja Regenassin teoria perustuu yläraja-arvon etsimiseen tutkimalla kolme
kinemaattisesti mahdollista murtomekanismia, M1, Mn ja Mnt. Laskennan tuloksista 
valitaan pienin. Kuvassa 5.13 on esitetty laskennan tulokset maan kitkakulman f arvolla 
35¯ seinän kitkakulman vaihdellessa välillä 0¯… 35¯ sekä Blumin teorian mukainen tulos. 
Blumin teoria korreloi Soubran ja Regenassin teorian kanssa esimerkiksi erittäin löyhässä 
hiekassa, kun f on noin 15¯ ja seinän kitkakulma on vain noin 3¯.
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Kuva 5.13 Blumin teorian mukaisen laskelman vertaaminen Soubran ja Regenassin (2000) 
laskelmiin (=Present solution) tiiviissä hiekassa eri kitkan arvoilla. b = seinän leveys, h = seinän 
korkeus.

Suurin syy tulosten eroavaisuuteen on Blumin oletuksessa liukupinnan pohjan
suoruudesta, joka selvästi aliarvioi passiivipaineen suuruuden. Soubran ja Regenassin
teorian murtomekanismi Mnt huomioi murtopinnat pyöreinä kartioina sekä pohjassa seinän
lähellä että reunoilla. 

Kuvasta 5.13 voidaan päätellä, että suhteella b/h = ½ passiivipainekerroin Kpg on 23 ja 
suhteella b/h = 1 passiivipainekerroin Kpg on 15 seinän ja maan välisen kitkan ollessa 17,5¯.

Soubra ja Regenass ovat esittäneet laskelmiensa tulokset useissa eri taulukoissa eri 
kitkakulmien ja seinän suhteellisen leveyden arvoilla. 

5.5 Tuloksia kuormituskokeista passiivipaineen suuruuden selvittämiseksi 

Rollinsin ja Sparksin kirjallisuusselvitys

Rollins ja Sparks (2002) ovat paaluanturoiden vaakakuormituskestävyystutkimusten
yhteydessä tehneet kirjallisuusselvityksen eri tutkijoiden tekemistä kuormituskokeista 
passiivisen maanpaineen selvittämiseksi (kuva 5.14): 
¶ Passiivipaineen maksimiarvo saavutetaan, kun seinän vaakasuuntainen liike on

0,025… 0,06 kertaa seinän korkeus. Useimmissa kuormituskokeissa seinä on ollut 
vaakasuorassa liikkeessä. 

¶ Normaalitapauksessa 60… 90 % passiivipaineesta mobilisoituu, kun vaakasiirtymä 
on 0,02 kertaa seinän korkeus. 

¶ Narain et al:n (1969) kuormituskokeissa käytetyn tiiviin hienon hiekan
ominaisuuksia: Dr = 70%, d = 23.5¯. Tiivistys tehtiin käsityönä maata samalla 
kastellen. Seinän korkeus oli 450 mm. Kokeiden tuloksia vaakasiirtymien arvoiksi
suurimman passiivipaineen saavuttamiseksi:

o Seinä siirtyy vaakasuuntaan => DH/H = 0,033… 0,075 
o Seinä kiertyy yläpäänsä ympäri => DH/H = 0,02… 0,06 
o Seinä kiertyy alapäänsä ympäri => DH/H = 0,07… 0,10 
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¶ Narain et al:n tulokset vaadittavien vaakasiirtymien arvoiksi suurimman
passiivipaineen saavuttamiseksi olivat Rollinsin ja Sparksin (2002) 
kirjallisuusselvityksen suurimmat. 

Kuva 5.14 Passiivipaineen kehittymisen kuvaajat. Kp/(Kp)max seinän siirtymän funktiona eri tutkijoiden 
mukaan (Rollins ja Sparks 2002). Tässä lepopaineen ja passiivipaineen välisen maanpaineen
merkintätapa on virheellinen, koska Kp tarkoittaa aina passiivipainekerrointa, joka avulla lasketaan 
maanpaineen ääriarvo. Oikeampi merkintätapa olisi esimerkiksi P/Pp.

Rollinsin ja Sparksin kuormituskokeet

Rollins ja Sparks (2002) ovat tutkineet paaluanturan vaakasuuntaista jäykkyyttä staattisella 
kokeella. Paaluryhmän koko oli 3*3 paalua (kuva 5.15). Teräsputkipaalut lyötiin veden 
kyllästämien, heikosti plastisten siltti- ja savikerrosten läpi. Paalut olivat jäykästi anturaan
kiinnitettyjä. Anturan ympärille tiivistettiin karkearakeinen täyttömaakerros. Anturan sivun 
maahan kohdistaman passiivipaineen osuus rakenteen vaakasuuntaisesta
kokonaisvastuksesta oli mittausten mukaan noin 4/10. Log spiral- teorian mukaan lasketut 
vaakasuuntaisten maanpaineiden arvot vastasivat parhaiten kokeissa mitattuja arvoja.
Rankinen teorian mukaan lasketut arvot olivat selvästi liian pieniä ja Coulombin teorian
mukaiset liian suuria. Passiivipaineen maksimin saavuttamiseksi vaadittava anturan 
vaakasuuntainen liike oli noin 0,06 kertaa paaluanturan korkeus soramaassa.
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VOIMA

SIVUKITKA
POHJAN KITKA

PAALUN JA
MAAN VÄLINEN
MAANPAINE

PASSIIVIPAINE

Kuva 5.15 Voimat, jotka vastustavat paaluanturan vaakasuuntaista liikettä. Rollinsin ja Sparksin 
koejärjestely (Rollins, Sparks 2002). 

Kriittisen tilan käsite passiivisen maanpaineen arvioinnissa

Fang et al. (2002) on kokeellisesti tutkinut jäykän seinän ei-jaksollisen vaakaliikkeen 
suuruuden vaikutusta maanpaineisiin kuivan hiekan suhteellisen tiiviyden arvoilla 38%,
63% ja 80%, katso taulukko 5.3. Tulosten mukaan Coulombin ja Terzaghin teorioilla maan
sisäisen kitkan huippuarvoilla laskien saatiin selvästi liian suuret laskennalliset
passiivipaineen suurten siirtymien aikaiset arvot tiiviille hiekalle. Seinän vaakaliikkeen
ollessa yli 0,12-kertainen seinän korkeus passiivipaineen arvo saavutti vakioarvon 
riippumatta maan alkuperäisestä tiheydestä. Suurilla vaakaliikkeillä maa 
murtovyöhykkeessä löyhtyy kriittiseen tilaan, jolloin maan sisäinen kitka on jäännösarvon 
suuruinen. Terzaghin tai Coulombin laskentateorioita, kriittisen tilan kitkakulman
jäännösarvoa ja mitattua seinän ja maan välistä kitkakulman arvoa soveltaen saatiin hyvä 
laskennallinen arvio suurten vaakaliikkeiden passiivipaineelle. 

Taulukko 5.3 Kokeellisen tutkimuksen maaparametrit (Fang et al 2002) 

Maan Tilavuus- Suhteellinen Sisäinen Sisäinen Seinän
tiiviys paino g tiiviys D kitkakulma kitkakulma kitkakulma

[kN/m3] [%] Huippu [aste] Jäännös [aste] [aste]
Löyhä 15,7 38 33 31,5 9,8

Keskitiivis 16,3 63 38,3 31,5 12,6
Tiivis 16,8 80 42,1 31,5 14
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Kuva 5.16 Suhteellisen vaakaliikkeen S/H ja maanpaineen välinen yhteys. S = vaakaliike, H = 
seinän korkeus (Fang et al. 2002). 

Kuvan 5.16 mukaisesti maanpaineen huippuarvo saavutettiin vaakaliikkeellä S/H = 0,01. 
Suurilla vaakaliikkeillä, esimerkiksi S/H = 0,12, ja tiiviillä maalla oli maanpaine pienentynyt
selvästi Coulombin ja Rankinen teorian mukaisista, maan sisäisen kitkakulman 
huippuarvoilla lasketuista maanpaineista. 

Fang et al. (2002) suosittelee tiiviin karkearakeisen maan dilataation ja siitä johtuvan 
leikkauslujuuden pienenemisen huomioimista passiivisen maanpaineen arvioimisessa. 
Kitkakulman jäännösarvon fr avulla voidaan arvioida maanpaine tiiviissä maassa 
huomattavasti kitkakulman huippuarvoa tarkemmin kuvan 5.17 mukaisesti, kun
vaakasiirtymä ovat suuri ja kyseessä ei ole toistuva liiketila. 
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Kuva 5.17 Suhteellisen vaakaliikkeen S/H ja maanpaineen välinen yhteys kolmessa
kuormituskokeessa tiiviissä hiekassa. Vaakaviivat kuvaavat kitkakulman huippuarvolla fpeak ja 
jäännösarvolla fr laskettuja Coulombin ja Terzaghin teorioiden mukaisia maanpaineita (Fang et al. 
2002).

5.6 Maarakeiden liikkeet penkereessä kehäsillan korkean päätytuen takana 

Yleistä

Tsang et al. (2002) ja England et al. (2000) ovat Englannissa tutkineet sekä päivittäisten 
että vuodenaikojen mukaan vaihtelevien lämpötilamuutosten vaikutuksia pitkien 
liikuntasaumattomien kehäsiltojen käyttäytymiseen. Edellä mainitut tutkimusryhmät ovat 
kehittäneet kaksi teoriaa kuvaamaan kuormituskokeissa havaittuja maan liikkeitä ja niistä
johtuvia vaakasuuntaisia maanpaineita. Teorioiden nimet ovat: Granular Flow- mekanismi 
ja Granular Arch- mekanismi. Granular Flow- mekanismi kuvaa maan liikkumisen 
mekanismia pääasiassa pitkien siltojen penkereissä ja Granular Arch- mekanismi kuvaa 
maan liikettä lyhyissä silloissa tai pitkien siltojen korkeiden päätyjen alaosissa. 

Johdanto

Jo pienet toistuvat eli sykliset seinä yläpään vaakaliikkeet kohottavat maanpaineen 
lepopainetta suuremmaksi (Tsang et al. 2002). Ilmiön tarkempaa kokeellista tutkimista 
varten asetettiin kaksi päätavoitetta: 
Á Miten maanpaine vaihtelee aktiivisen ja passiivisen paineen välillä? 
Á Miten maanpaine kehittyy useiden vaakaliikesyklien myötä kohti raja-arvoa? 

Koejärjestelyt

Koelaitteen tukiseinä oli 585 mm korkea ja 300 mm leveä. Tukiseinän materiaali oli 
alumiinia. Leighton Buzzard -hiekkaa tukevan laatikon sivuseinät oli tehty 19 mm paksuista
lasilevyistä. Kitka sekä lasin että metallin pinnasta oli poistettu. Koejärjestely muodosti 
1/12-mallin tutkittavasta sillan päädystä, jossa seinän alapää kiertyy paikallaan pysyvän
tuen eli saranan ympäri kuvan 5.18 mukaisesti. 
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Kuva 5.18 Koejärjestely (England et al. 2000). 

Koetulokset

Maanpaineet mitattiin seinän pinnasta keraamisilla maanpaineantureilla. Maan liikkeitä 
seurattiin valokuvaamalla maahan tehtyjen värillisten merkkien liikkeitä lasiseinien läpi. 

Kuvassa 5.19 esitetään vaakasuuntaisen maanpaineen kehittyminen kokeessa SW13 
(Tsang et al. 2002). Kokeessa vaakasuuntaisen liikkeen suuruus oli ±0,0013-kertainen
seinän korkeus, joka jäljitteli 60 m pitkän sillan vaakaliikettä. kaikissa jäljiteltävissä silloissa 
oli 7 m korkea pystysuora seinä päätytukena. Kokeessa SW13 ei havaittu aktiivisen
maanpaineen murtopintaa. Kokeissa SW25 ja SW35, joissa vaakaliike oli ±0,0025- ja 
±0,0035 -kertainen seinän korkeus, murtopinta havaittiin. Kokeen SW13 maanpaineen 
muoto seinää vasten muistuttaa D-kirjainta. 
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Kuva 5.19 Maanpainekertoimen (a) ja vaakasuuntaisen maanpaineen (b) mitatut arvot 300 
kuormituskerran aikana vaakasuuntaisen ± 0,0013 kiertymän seurauksena kokeessa SW13 (Tsang 
et al. 2002). 

Maanpainekertoimen K maksimiarvolla on likimäärin vakioarvo maan pinnasta seinän 
korkeuden puoliväliin asti, jonka alapuolella se pienenee miltei lineaarisesti saavuttaen 
lähellä nollaa tai lepopainekerrointa olevan arvon seinän alapäässä. Muissa kokeissa
maanpaineen jakaantumisen muoto oli samanlainen mutta maksimiarvot kokeissa SW25 ja 
SW35 olivat suuremmat: kokeessa SW25 maanpainekerroin K oli 180 syklin jälkeen seinän 
ylemmässä puolikkaassa noin 7,5 ja kokeessa SW35 160 syklin jälkeen 8 (England et al.
2000).

Maan sisäisten liikkeiden kuvaaminen kolmen elementin mallilla

Kuvan 5.19 mukaan maanpaine kasvoi selvästi vaakaliikkeiden lukumäärän kasvaessa 
saavuttaen lopulta raja-arvon. Syklien 200 ja 300 välillä eivät maanpaineet merkittävästi 
muuttuneet, mutta maan sisällä havaittiin maan liikkuvan kauemmaksi seinästä etäämmällä
ja alaspäin seinän vierellä. Tätä maarakeiden liikkumista penkereen sisällä kutsutaan
Granular Flow- mekanismiksi, katso kuva 5.20. 
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Kuva 5.20 Maan sisäisten liikkeiden kuvaaminen kolmen elementin mallilla (Tsang et al. 2002). 
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Kehäsillan korkean seinän syklinen kiertoliike alapäänsä ympäri aiheuttaa noin seinän
kolmasosan korkeudella ja seinän vierellä sijaitseviin maarakeisiin pystysuuntaista 
maanpainetta sv suuremman vaakasuuntaisen maanpaineen sh seinän liikkuessa maata 
vasten. Seinän liikkuessa vastakkaiseen suuntaan sh pienenee ja on lopulta pienempi kuin 
sv. Joissakin penkereen kohdissa tämä pääjännityssuunnan vaihteleminen saattaa olla 
päivittäistä. Tällöin sh:n vaihtelu ei tosin ole suurta. Pienet, toistuvat seinän liikkeet 
kasvattavat jatkuvasti vaakajännityksiä. Lopulta saavutetaan tila, jossa suhteen R = sh/sv
arvo on passiivipuolella maksimissa yli ykkösen jolloin pääjännityksen suunta vaihtuu 
pystysuunnasta vaakasuuntaan kuvan 5.21 mukaisesti (England et al. 2000). 
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Kuva 5.21 Sykliset jännityksen muutokset maaelementeissä. Elementti A sijaitsee jäykän seinän 
vieressä ja B kauempana seinästä (England et al. 2000). 

Kauempana seinästä tapahtuu samanlainen syklien lisääntymiseen perustuva 
vaakasuuntaisten jännitysten kasvaminen; tosin pienemmällä nopeudella. Lopulta jännitys 
sh on pysyvästi suurempi kuin sv jännitysvaihtelusta huolimatta. Aktiivisen maanpaineen eli 
vaakasuuntaisen kuormituksen purkaantumisen aikana maan sisäisen kitkan lukkiutuminen 
pitää paikallisen jännityssuhteen sh/sv suurempana kaukana sijaitsevissa maaelementeissä
(B) kuin seinän viereisissä maaelementeissä (A). 

Maan todellinen käyttäytyminen on monimutkaista, koska eri syvyyksissä ja 
vaakasuunnassa maaelementtien jännityspolut poikkeavat selvästi toisistaan. Siksi maan 
käyttäytymistä kuvaamaan on kehitetty Granular Flow- mekanismiksi kutsuttu kolmen
elementin malli (England et al. 2000). Syklisen liikkeen johdosta elementtiin A kohdistuu 
negatiivisia, maarakeita lukitsevia leikkausmuodonmuutoksia eli pystysuuntainen 
kokoonpuristuminen ja vaakasuuntainen laajeneminen. Tiivistymisen lisäksi tapahtuu
seinän vieressä siis merkittävää maan pinnan painumista. Elementissä B tapahtuu 
positiivisia maarakeita lukitsevia leikkausmuodonmuutoksia eli pystysuuntaista 
laajenemista ja vaakasuuntaista kokoonpuristumista, katso kuva 5.21. Vaikka tiiviissä
penkereessä elementin B tiivistyminen on hyvin pientä, maan kohoamista on kuitenkin 
havaittavissa noin seinän korkeutta vastaavalla etäisyydellä maan pinnassa. Elementissä C
ei tapahdu merkittävää maarakeiden lukkiutumista vähäisestä maan tiivistymisestä
huolimatta.
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Granular Arch- mekanismi

Päätyseinän takana maan tilavuus kasvaa, kun seinä liikkuu poispäin maasta ja silta 
lyhenee (Tsang et al. 2002). Sillan pidentyessä maa tiivistyy vastaavasti. Maanpainekerroin
K = sh/sv riippuu seinän liikkeen suuruudesta ja kasvaa toistuvan liikkeen amplitudin
kasvaessa edellisen kappaleen periaatteiden mukaisesti etenkin korkean seinän
ylemmässä puolikkaassa. Alemmassa puolikkaassa ilmiötä on vaikea havaita, koska
syvemmällä pystyjännitykset pienenevät. Sama ilmiö todennäköisesti tapahtuu, mutta 
pystyjännityksen arvoa pienennetään arvosta g · z, koska maa holvautuu seinän ja 
tiivistyneen maan välissä. 

Holvautumista voidaan yksinkertaisimmin kuvata ympyrän kaarella, johon kohdistuu 
vaakasuuntainen jännitys sH kaaren suuntaisena puristusjännityksenä. Kohtisuorasti 
puristusjännitykseen nähden vaikuttaa säteen suuntainen jännitys sR, jonka muutoksen 
dsR/ dsq suuruus on sellainen, että jokainen kaaren elementti säilyttää tasapainotilansa
kuvan 5.22 mukaisesti. 

A/455/04/KUVA5_14

R

sH sV sH

sV + dsV

dR

dqdq
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Kuva 5.22 Granular Arch- mekanismi (Tsang et al. 2002). 

Koska maa holvautuu seinän alaosassa, maanpaine pienenee passiivisen maanpaineen 
maksimiarvon jälkeen eri tavalla kuin seinän yläosassa. Kuvan 5.23 käyrien 5 ja 6 mukaan 
vaakajännitykset pienenivät vasta huomattavien vaakaliikkeiden jälkeen. Pystyjännitykset 
kasvoivat maan holvautumisen purkaantuessa palautumisvaiheessa. 
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Kuva 5.23 Mitatut vaakasuuntaiset maanpaineet eri syvyyksillä. Seinän liikkeitä vastaavat suunnat 
on merkitty nuolen kärjillä (Tsang et al. 2002). 

Yleisessä tapauksessa maan holvautumiseen pitää suhtautua erittäin kriittisesti.
Toistuva kuormitus ja dynaamiset rasitukset normaalisti purkavat laboratorio-
olosuhteissa todetun holvautumisen. 
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5.7 Aktiivipaine 

Fang ja Ishibashi ovat kokeellisesti tutkineet sekä passiivi- että aktiivipaineita erityyppisillä 
tukiseinän vaakaliikkeillä (Fang & Ishibashi 1986). Kuvassa 5.24 on esitetty kokeen numero 
310 tulokset. Kokeen lähtötietoja: maalaji: ilmakuivattu Ottawan silika-hiekka, maan 
sisäinen kitkakulma f = 33,4¯, tilavuuspaino g = 15,3 kN/m3, huokosluku e = 0,706, 
suhteellinen tiiviys Dr = 0,21. Kyseessä on siis löyhä hiekka. Seinä pyörähtää kokeessa
alareunansa ympäri. 

Kuvassa 5.24 on esitetty kokeen tulokset eli maanpaineet eri kiertymillä lepopainetilasta
lähtien. Seinän yläosassa vaakaliike on suurempaa kuin alaosassa, joten Coulombin
laskennallinen aktiivinen maanpaine saavutetaan aiemmin seinän yläosassa. Vaakaliikkeet 
olivat pieniä: esimerkiksi 5*10-4 radiaania eli 1/2000 merkitsee 1 m korkean seinän
yläreunan 0,5 mm vaakaliikettä.
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Kuva 5.24 Mitatut vaakasuuntaiset maanpaineet eri kiertymän arvoilla eri syvyyksillä 1 m korkuisen 
seinän kiertyessä alareunansa ympäri maatäytöstä poispäin. d = seinän pinnan kitka, q = kiertymän
suuruus (Fang & Ishibashi 1986). 

Kiertymän arvoilla 10*10-4, 20*10-4, 40*10-4, 60*10-4 ja 80*10-4 radiaania olivat 
maanpainekertoimen Kh arvot vastaavasti 0,34, 0,32, 0,28, 0,26 ja 0,25, joten noin 8 mm 
tukiseinän yläreunan vaakaliikkeellä saavutettiin maan sisäinen aktiivipainetila.

Aktiivipaineen ja lepopaineen mitattu suhde oli vain noin 0,55/0,25 = 2,2, joka oli selvästi 
pienempi kuin mitattu passiivipaineen ja lepopaineen suhde. 

Koetulosten mukaan aktiivipaine liikuntasaumattomia siltoja suunniteltaessa kannattanee 
arvioida Coulombin laskentalausekkeen mukaan rakenteen ja maan välinen kitka 
huomioiden.

5.8 Keinoja liikuntasaumattoman sillan päätyalueen toiminnan 
parantamiseksi

Yleistä

Ohjeita Arsoy et al:n (1999) tutkimuksen mukaan: 
1. Suunnitteluvaiheessa painumiin pitää kiinnittää erityistä huomiota ja

painumalaskenta pitää suorittaa, jotta töyssyä ei pääse muodostumaan. Riittävät 
pohjatutkimukset ovat laskelmien edellytys. 
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2. Suunnitteluvaiheessa pitää suunnitella myös tehokas salaojitusjärjestelmä. Veden 
poistaminen maasta on yksinkertainen, mutta kuitenkin merkittävä tekijä maan 
painumien pienentämiseksi. 

3. Riittävät maan tiivistysohjeet ja oikeat tiivistysmenetelmät pitää ottaa käyttöön. Mitä 
tiiviimpää maa on, sitä pienemmät ovat painumat. Poikkeuksena tähän on 
päätytuen välittömässä läheisyydessä oleva maa. Päätytuen vaakaliikkeen 
toistuvuus löyhentää tiiviin täyttömaan ja tiivistää löyhän täyttömaan. Täyttömaan 
lopullinen tiiviystila saattaa olla riippumaton materiaalin alkuperäisestä tiiviydestä. 
Siksi täyttömaan huolellinenkaan tiivistys ei välttämättä pienennä päätytuen 
vaakaliikkeestä aiheutuvia painumia. Parempia keinoja ovat esimerkiksi 
siirtymälaattojen käyttö tai tyytyminen määräajoin toistuviin kulutuskerroksen 
korjaustöihin.

4. Heikosti kantava pohjamaa pitää vahvistaa esimerkiksi painopenkereen, 
pystysalaojien tai massanvaihdon avulla tai pitää käyttää kevennysmateriaaleja 
penkereessä

5. Liikuntasaumattomatkin sillat edellyttävät jatkuvaa huoltoa. Olosuhteista riippuen 
huoltotöitä ovat esimerkiksi asfalttityöt tai siirtymälaatan korjaus tai uusiminen. 

Kimmoinen levy päätytuen takana ja lujitekangas päätypenkereessä

Englannissa, Japanissa ja Yhdysvalloissa on vaakasuuntaista maanpainetta pienennetty 
asentamalla kimmoinen levy puskuriksi sillan päätytuen taakse (Nielsen 1994 / Monley, Wu 
1993). Penger voidaan lisäksi vahvistaa lujitekankaiden avulla. Tällöin vetojännitykset 
lujitekankaissa mobilisoituvat sillan lyhentyessä. 

Pystysuuntainen levy voi lisäksi toimia osana vedenpoistojärjestelmää, lämmöneristeenä ja 
tärinänvaimentimena. Pystysuuntaisen levyn materiaaliksi on valittu esimerkiksi 
polystyreeni (Nielsen 1994). 

Johtopäätöksiä Monleyn ja Wun sekä Horvathin tutkimuksista (Nielsen 1994): 
Á Lujitekankaiden käyttö penkereessä sillan päätytuen takana on pienentänyt 

painumia paikallisesti jakamalla liikennekuormia laajalle alueelle. Halkeamia on 
kuitenkin havaittu yhtä paljon kuin ilman lujitekankaiden käyttöäkin. 

Á Pystysuuntaisen joustavan levyn ja lujitekankaiden samanaikainen käyttö pienensi 
vaakasuuntaisia maanpaineita. Samalla painumista johtuvat vauriot pienenivät. 

Á Lujitekankaiden käytöllä estettiin passiivisen leikkausmurtopinnan muodostuminen 
ja täten pienennettiin painumisesta johtuvia ongelmia. 

Á Molemmissa tutkimuksissa suositeltiin jatkotutkimuksia sopivimpien materiaalien 
löytämiseksi. Esimerkiksi jaksottaisten, toistuvien siirtymien vaikutus 
pystysuuntaisten levyjen käyttäytymiseen pitää selvittää. 

Samanaikainen pystysuuntaisen levyn käyttö ottamaan vastaan vaakasuuntaisia 
muodonmuutoksia ja lujitekankaiden käyttö penkereen vahvistamiseksi tekee rakenteesta 
taloudellisesti edullisen (kuva 5.25) (Nielsen 1994). 
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A/455/03/JOUSTLEVY

JOUSTAVA LEVY
LUJITETTU TÄYTTÖ

Kuva 5.25 Joustava levy sillan päätytuen takana (Nielsen 1994) 

Albertan (2002) suunnitteluohjeiden mukaan pystysuuntaisen, paisutetusta materiaalista
valmistetun levyn hyöty maanpaineen pienentämiseksi päätytuen takana on kyseenalainen 
ilman täytön lujittamista. Joustava levy on Albertan mukaan tarpeeton eikä sitä suositella, 
koska se voi puristua kokoon pitkäaikaisen jaksollisen kuormituksen aikana eikä
todennäköisesti laajene aktiivipaineen aikana. Lisäksi se saattaa särkyä jo täyttötyön 
aikana.

On olemassa myös kaupallisia tuotteita, joissa joustava levy toimii samalla myös 
lämmöneristeenä ja pystysuuntaisena salaojituskerroksena. Levyn ja maan väliin 
asennetaan suodatinkangas. Levyjen paksuudet vaihtelevat välillä 50…600 mm. Katso
esimerkiksi www.GeosysCorp.com / Insulated Drainige Panel.

Card ja Carder esittävät kaksi tapaa maanpaineiden aiheuttamien ongelmien
pienentämiseksi: osittain jatkuva rakenne (semi-integral, vrt. kuva 5.26) ja nivelinen 
päätytuen ja perustuksen liitos (Broms, Ingleson 1971/1972). Puolittain jatkuva rakenne
sallii vaakaliikkeen päätytuen ja perustuksen liitoskohdassa, jolloin sykliset liikkeet eivät 
taivuta anturaa. Nivelinen liitos on Cardin ja Carderin mukaan hankala suunnitella, mutta se 
pienentää sillan liikkumisesta perustuksiin välittyviä rasituksia. 
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A/455/04/KUVA_SILTA_KANSI
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Kuva 5.26 Esimerkki semi-Integral -tyyppisestä paalutetusta sillasta. Tässä tapauksessa sillassa on 
sekä pysty- että vaakasuuntainen salaojitus (Nicholson 1998). 

Kevytbetoni sillan rakenteissa

Sillan rakenteissa voidaan käyttää kevytbetonia tavanomaisen betonin sijasta (Card, 
Carder 1993). Kun kevytbetonin jäykkyys on 65 % ja lämpölaajenemiskerroin 70 %
tavanomaisen betonin vastaavista arvoista, ovat maanpaineen aiheuttamat rasitukset 
sillassa yli puolet tavanomaista tapausta pienempiä. Engelsmann et al:n (1999) mukaan 
estetty keskeinen pakkovoima vaihtelee kuvan 5.27 mukaan.

A/455/04/KUVA8_1
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Kuva 5.27 Estetystä lämpölaajenemisesta johtuvan pakkovoiman suuruus eri tiheyden omaavissa
kevytbetonirakenteissa verrattuna pakkovoimaan tavallisessa betonirakenteessa rakenteen oman
painon vaihdellessa (Engelsmann et al 1999) 

Pienilujuuksinen betonitäyttö päätypenkereessä verrattuna kahteen muuhun vaihtoehtoon

Coloradon liikenneministeriö on tutkinut EPS-levyjen (blokkien), pienilujuuksisen betonin ja 
erityisen tarkasti ohjeistetun maatäytön käyttöä päätypenkereessä yhteensä kuudessa eri
sillassa (Briaud 1997). Tutkijat Yeh ja Su ovat kirjoittaneet tulokset tutkimusraporttiin 
vuonna 1995.

EPS-blokkien tilavuuspaino oli 0,24 kN/m3. Pienilujuuksista betonia kutsuttiin termillä ’flow
fill’, koska se kaadettiin päädyn taakse ja se lujittui ilman erillistä tiivistystyötä, vertaa kuva 
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5.28. Maatäytön juoksurajan piti olla alle 35 % ja plastisuusluvun alle 6%, ja se tiivistettiin
ainakin arvoon 95% kuivatilavuuspainon maksimista. 

A/455/04/1611/KUVA1
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Kuva 5.28 Pienilujuuksisen betonin käyttö päätypenkereessä (Briaud 1997).

Tutkijoiden mukaan näistä kolmesta vaihtoehdosta toimi parhaiten pienilujuuksinen betoni,
kun huomioitiin maanpaineen suuruus, päätypenkereen liikkeet, päätypenkereen käytön 
aikainen tiivistyminen ja liikenteelle aiheutuneet häiriöt. 

Vaakasuuntaisten pakkovoimien minimointi: kaksiaukkoinen matalapäätyinen kehäsilta

Penkereen varaan maanvaraisesti perustetuissa liikuntasaumattomissa silloissa 
merkittävänä vaakasuuntaisten pakkovoimien aiheuttajana maanpaineen lisäksi on kitka 
perustuksen alla (Engelsmann 1998). Esimerkiksi 100 m pitkässä sillassa kitkakertoimella 
m = 0,5 kansirakenteeseen syntyvä keskeinen puristusvoima on noin 6… 7 % täysin 
estetyn rakenteen keskeisestä puristusvoimasta, mikä on suuri voima. Tämä kannen
pituussuuntainen puristusvoima syntyy raskaan rakenteen maanvaraisen perustuksen
alapinnan vaakasuuntaisista kitkavoimista sillan lämpölaajenemisen seurauksena. Paaluille
perustetussa sillan päädyssä vastaavaa kitkavoimaa päätytuen alapinnalla ei pääse 
syntymään, koska pystykuormat siirtyvät paalujen välityksellä syvälle maakerroksiin. 

Liikuntasaumattoman sillan päätytukien rakenne pitää rakentaa sellaiseksi, että
pakkovoimat olisivat mahdollisimman pienet. Paaluperustuksessa paaluille välittyy
päätypenkereestä aina vaakarasituksia, ellei paaluja asenneta erillisiin pystyputkiin 
penkereen sisälle. Matalat maanvaraiset päätytuet pienentävät maanpaineesta johtuvia
vaakavoimia.

Perinteiset maatuet sillan päiden tukena eivät jatkuvissa ja liikuntasaumattomissa silloissa
ole välttämättömiä Engelsmannin (1998) väitöskirjan mukaan. Kun sillan pääty 
rakennetaan kuvan 5.29 mukaisesti kansirakenteen jatkoksi päätypenkereen varaan, jäävät 
vaakasuuntaiset pakkovoimat ja päädyn taivutusmomentti hyvin pieniksi. Perustusosan
pituuden määrittää sallitun pohjapaineen suuruus. Rakenteen käyttö edellyttää 
vaakakuormitusten siirtämistä keskipilarin ja sen anturan välityksellä maahan.
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Kuva 5.29 Matalat maanvaraiset päätytuet pienentävät maanpaineesta johtuvia vaakavoimia sillan 
rakenteissa (Engelsmann 1998). 

Edellä kuvattuun siltatyyppiin liittyviä riskejä: 
- Toistuvat päädyn vaakaliikkeet ja kulmanmuutokset löyhdyttävät penkerettä päädyn 

alueella enemmän kuin anturoiden varaan perustetuissa silloissa. Päädyn 
vaakaliike ei penkereen pinnalla paikallisesti löyhdytä maata korkeapäätyisissä 
silloissa yhtä paljoa kuin matalan päädyn tapauksessa, koska korkea pääty siirtää
maan muodonmuutokset laajalle alueelle. 

- Moottoriteillä tai muilla vilkkaasti liikennöidyillä väylillä toistuvien liikkeiden vuoksi
löyhtynyt penger aiheuttaa pahimmassa tapauksessa turvallisuusriskin tien 
käyttäjille.

- Toistuvan lämpöliikkeen vuoksi myös koko sillan liikkumisen tai kiertymisen riski on 
suurempi kuin kokonaan anturoiden tai paalujen varaan perustetuissa silloissa.

5.9 Maanpaineen pienentäminen kimmoisella levyllä Suomessa 

Yleistä

Liikuntasaumattomien siltojen päätypenkereiden ja päätyjen väliin asennettavalta
pystysuuntaiselta levyltä tai muulta rakenteelta pitää edellyttää täysin tai miltei täysin
palautuvaa kimmoisuutta. Samanaikaisesti jäykkyyden joustavassa kerroksessa pitää olla 
riittävän pieni, jotta maanpaine ei pääse kehittymään suureksi. Esimerkiksi 2 m syvyydellä 
vaakasuuntainen passiivinen maanpaine ilman kimmoista levyä on noin 200 kPa.
Vaakasuuntainen liike on noin ± 15 mm 100 m pitkässä symmetrisessä sillassa 
lämpötilaeron ollessa ± 30¯. Jos joustavan kerroksen paksuus on 75 mm aiheuttaa 15 mm 
vaakaliike 20 % kokoonpuristumisen joustavaan kerrokseen. Kokoonpuristumisen jälkeen
edellytetään joustavalta kerrokselta miltei täydellistä palautumista. Talven kovimmilla 
pakkasilla silta lyhenee noin 15 mm tarkastelutilanteesta, joka usein on syksyn 
rakentamisajankohtaa vastaava tilanne. 

Kimmoisen rakennekerroksen suunnittelussa pitää huomioida sekä positiivinen että 
negatiivinen päädyn liike tielinjan suunnassa sekä mm. pitkäaikaiskäyttäytyminen ja
kosteuden vaikutus rakenteen toimintaan. 

Materiaalivalmistajien ilmoittamat kimmomoduuliarvot ovat yleensä alkutilanteen arvoja. 
Alkutilanteen jälkeen kuormitusta lisättäessä kimmomoduuli yleensä pienenee. Tämän 
vuoksi on oleellista tietää kuormituksen ja muodonmuutoksen yhteys koko 
kuormitushistorian aikana eli myös suurilla puristuman arvoilla. 

Jatkotutkimustarpeena tarkastelun kohteena olevalla joustavalla rakennekerroksella on sen 
todellinen käyttäytyminen syklisessä vuorokausi- ja vuodenaikakuormituksessa ja riittävän 
kimmoisuuden varmistaminen.

Joustavan rakennekerroksen suunnittelussa pitää huomioida myös siirtymälaatan toiminta,
siirtymälaatan yläpuolisen päädyn osan toiminta ja tien kulutuskerroksen toiminta, jos sillan 
päädyn vaakaliike ei juurikaan vaikuta itse päätypenkereen liikkumiseen tai 
muodonmuutoksiin.
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Kimmoisen levyn oletettu toiminta liikuntasaumattoman sillan päätypenkereessä

Liikuntasaumattoman sillan pääty liikkuu syklisesti sillan lämpötilamuutosten mukaan. 
Lämpötilamuutosten lisäksi myös liikennekuormitus pyrkii tiivistämään pengertä varsinkin 
talvella, kun silta on lyhyimmillään. Näiden toistuvien muodonmuutosten seurauksena 
kimmoiseen levyyn saattaa syntyä palautumattomia muodonmuutoksia. Palautumattomien 
muodonmuutosten suuruudesta ja vaikutuksesta rakenteen toimintaan pitää varmistua 
ennen levyn laajamittaista käyttöönottoa. 

Polystyreeni EPS

Tavallinen umpisoluinen, paisutettu polystyreenimuovi (expanded polystyrene) eli EPS olisi 
hyvin taloudellinen vaihtoehto päätypenkereen ja sillan päädyn väliin. Sen kimmoiset 
ominaisuuden eivät kuitenkaan ole riittävät.

Polystyreeni EPS 200 - 400 (Super)

Thermisol Oy:n EPS-tuoteperheeseen kuuluva Super 200- routaeriste saattaisi toimia 
riittävän kimmoisesti suurienkin muodonmuutosten alaisena. Eristelevyt valmistetaan 
jatkuvatoimisella puristustekniikalla ja ne poikkeavat oleellisesti tavallisista, blokkitekniikalla 
valmistettavista EPS-tuotteista. Valmistaja ilmoittaa niillä olevan erinomainen 
kosteudenkesto ja dynaaminen puristuskestävyys. Materiaali soveltuu katujen sekä rauta- 
ja maanteiden routasuojaukseen. Materiaalin ominaisuuksia on esitetty taulukossa 5.4.

Taulukko 5.4 Super 200- routaeristeen puristuslujuus, vastaava muodonmuutos ja 
vedenimeytyminen 

Tuote Puristuslujuus Puristuslujuus Kimmo- Veden  
lyhytaikainen kesto, pitkäaikainen kesto,  moduuli  imeytyminen 

10 % muodonmuutos 2 % muodonmuutos 
(EN 826) (EN 1606) 

SUPER 200 200 kPa 60 kPa 5,4 MPa < 0,5 til.-% 1vko

Thermisol Super 150- routaeriste on uutuustuote, jonka yllämainitut lujuusominaisuudet 
ovat 150 kPa ja 45 kPa ja joka on suunniteltu esimerkiksi kellarin seinien 
routaeristämiseen.

Suulakepuristettu polystyreeni XPS

Isoverin umpisoluisen Solimate 300 BE-AN- levyn tuoteselosteen (15.5.2002) mukaan 
materiaalin lyhytaikainen puristuslujuus on 300 kN/m2 (rakenteessa, mittausmenetelmä EN 
826 10 %:n muodonmuutoksella) ja pitkäaikainen puristuslujuus on 140 kN/m2

(rakenteessa, mittausmenetelmä EN 1606 2 %:n muodonmuutoksella). Materiaalin 
vesihöyrynläpäisevyys on 0,25… 0,3*10-6 m²/s (EN 12572). 

RT-kortiston kortti RT 36-10691 (1999) ilmoittaa XPS-eristeiden lyhytaikaisen 
kimmomoduulin vaihteluväliksi 8… 25 kPa. Ilmoitettu yksikkö on todennäköisesti väärin ja 
kimmomoduuli on 8… 25 MPa. Tällöin 200 kPa painella 100 mm levy puristuu kokoon 
ainoastaan 2,5…0,8 mm, joten se on liian jäykkä sillan päädyn ja penkereen välissä. 

RT 36-10691:n mukaan XPS-eristeiden pitkäaikainen puristuslujuus vaihtelee välillä 
80…220 kPa, joten Solimate 300- levyn kimmomoduulin voidaan päätellä olevan noin 15 
MPa.
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Sienikumi

Suomen teollisuuskumit Oy:n Semperit kumilevyt - tuoteryhmään kuuluu seuraava 
levytyyppi: Sienikumi 61, harmaa, kovuus 15 ± 5 Shore A. Sienikumilevyjen paksuudet 
vaihtelevat välillä 3…30 mm.

Fagerdala Tuotanto Oy:n esitteen mukaan sienikumi kuuluu avosoluisten materiaalien 
tuoteryhmään. Taulukossa 5.5 on esitetty materiaalin tekniset tiedot ja ominaisuudet. 
Taulukko 5.5 Sienikumi- materiaalin tekniset tiedot ja ominaisuudet 

Laatu Materiaalin tyyppinimike Kuutiotiheys Mitat Käyttölämpötila (jatkuva) 
[kg/m3] [mm] [ oC]

RS - 415 Sienikumi 200 1300x700 -30... +50 

Sienikumilevyjen tekniset ominaisuudet kimmoisen kokoonpuristumisen suhteen 
todennäköisesti ovat riittävät jatkotutkimusten pohjaksi. Noin 30…50 mm kerros 
todennäköisesti riittäisi liikuntasaumattoman sillan päädyssä joustamaan tarvittavat 10…20 
mm. Käyttöä rajoittavana tekijänä on tuotteen korkea hinta. 

Muut levymateriaalit

Muun muassa pakkausteollisuus valmistaa pehmeitä, iskunkestäviä solumuovituotteita 
paisutetun polystyreenin (EPS) lisäksi myös paisutetusta polyeteenistä (EPE) ja 
polypropeenista (EPP). Pehmeät solumuovilevyt joustavat hyvin, mutta eivät sovellu 
päätypenkereeseen suurten palautumattomien muodonmuutosten vuoksi. 

Kivivillalevyt eivät ole riittävän kimmoisia pitkäaikaisessa syklisessä kuormituksessa. 

Joustava rakennekerros

Joustava rakennekerros voidaan yhtenäisen levykerroksen sijasta rakentaa myös jousien 
avulla. Tällöin jousien ulkopintaan täyttömaata vasten pitää asentaa erillinen levy jakamaan 
kuormitusta ja estämään maarakeiden siirtyminen jousien väleihin. Levyn pitää olla riittävän 
jäykkä kestämään täyttö- ja tiivistystyön sekä kivien aiheuttamat rasitukset. Esimerkkejä 
mahdollisista levyistä ovat teräspoimulevyt ja kosteutta kestävä vanerilevy.

Jousien materiaalina parhaita ovat teräs ja kumi. Molemmista materiaaleista valmistetuista 
erityyppisistä profiileista löytyy tietoa valmistajien esitteistä. 

Tämäntyyppisen rakenteen kustannus tullee suureksi materiaalikustannusten lisäksi myös 
työkustannusten vuoksi. 
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6 Jäätyneen maan mekaaniset ominaisuudet 

Yleistä

Maan mekaanisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan suunnittelussa hyödynnettäviä lujuus- ja 
muodonmuutosominaisuuksia (Kujala 1986). Jäätyneen maan mekaaniset ominaisuudet 
poikkeavat sulan maan vastaavista ominaisuuksista lähinnä aika- ja lämpötilariippuvuuden 
osalta. Jäätynyt maa on rakenteeltaan erittäin monimutkainen materiaali ja koostuu 
komponenteista, jotka eroavat ominaisuuksiltaan toisistaan ja ovat eri olomuodoissa: 
kiinteä, plastinen, neste ja kaasu (Berggren 1983). Maata kuitenkin kuvataan ideaalina 
kontinuumina, jotta vältytään rakenteen epäyhtenäisyydestä seuraavista 
mallinnusongelmista.

Kiinteän aineen muodostavat mineraaliaines ja jää, nestemäisen faasin vesi ja siihen 
liuenneet ionit ja orgaaniset yhdisteet ja kaasumaisen faasin ilma, joka voi olla osittain 
myös vesihöyryn kyllästämää (Kujala 1986). Jäätyneessä maassa osa vedestä on 
jäätymättömänä. Jäätymättömänä pysyvän veden määrä riippuu mm. lämpötilasta, maan 
rakenteesta ja vesipitoisuudesta. Jäätymättömän veden määrällä on oleellinen merkitys 
lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksiin. Kun lämpötila laskee, muuttuu huokosvesi 
kiinteään olomuotoon eli jääksi. Jää on viskoplastinen aine, jonka ominaisuudet riippuvat 
voimakkaasti lämpötilasta. Jääkiteen kasvu alkaa vedellä kyllästetyssä maassa huokosten 
keskeltä, jossa ionikonsentraatio on pienin ja jäätymislämpötila korkein. Jäätymisprosessiin 
vaikuttaa oleellisesti maan sisältämä vesi ja sen sitoutumistapa eri maalajeissa. 
Vesimolekyylien kiinnittymiselle oleellista on, että sitoutuminen heikkenee etäisyyden 
kasvaessa partikkelin pinnasta, eikä selvää rajakohtaa adsorptioveden ja vapaan veden 
välillä ole havaittavissa. Adsorptiovesi on kiinnittynyt mineraalin pintaan sitä lujemmin mitä 
lähempänä mineraalin pintaa se on. Adsorptiovesikerros säilyy jääkiteen ja partikkelin 
välillä, koska jäätymispiste alenee lähestyttäessä partikkelin pintaa. Kun maa jäätyy, osa 
vedestä voi kerääntyä laajoiksi kiteiksi tai linsseiksi. Osa jäästä voi olla partikkeleita 
toisiinsa sitovana jäänä. Mikäli jäätyminen tapahtuu hitaasti kulkeutuu hienorakeisissa 
maalajeissa jäätymisrintamaan lisää vettä ja maa laajenee eli routii. 

Koska veden jäätyminen alkaa huokosen keskeltä, kasvaa maan kapillaarisuus 
huokosveden jäätymisen seurauksena. 

Maasilloissa pohjaveden pinnan tasossa oleva jäätynyt maa voi estää tukien vaakaliikkeen 
(Tiehallinto 2002). Rakenne on Suomessa tällöin mitoitettava myös rakennemallilla, jossa 
välituen vaakaliike on estetty. Maata pidetään tällöin täysin kokoonpuristumattomana. 
Tämä vaatimus lisää monessa tapauksessa välitukien raudoitustarvetta. Yksi tämän 
tutkimustyön tavoitteista oli selvittää tuon vaatimuksen perusteet.

6.1 Jäätyneen maan viruminen ja lujuus 

Jäätyneen maan viruminen

Kuormituksen vaikutuksesta ajan mukana tapahtuvaa muodonmuutoksen kasvua 
kutsutaan virumiseksi (creep) (Kujala 1986). Virumisilmiö voidaan kaaviomaisesti esittää 
kuvan 6.1 mukaisesti. Vakiokuormituksesta syntyvästä muodonmuutoksen kasvun 
kuvaajasta eli virumiskäyrästä voidaan havaita kolme eri vaihetta: primäärivaihe, 
sekundäärivaihe ja tertiäärivaihe. Primäärivaiheessa kuormituksen johdosta maan 
mikrohalkeamat sulkeutuvat. Rakeisiin kohdistuvan ylipaineen johdosta jää sulaa ja vesi 
poistuu samalla jäätyen. Primäärivaiheessa partikkelit siirtyvät toistensa suhteen. 
Sekundäärivaiheessa mikrohalkeamien sulkeutuminen jatkuu mutta toisaalta muodostuu 
myös uusia halkeamia. Näiden kesken vallitsee tasapaino, jolloin muodonmuutosnopeus 
pysyy vakiona. Tertiäärivaiheessa mikrohalkeamat kasvavat makrohalkeamiksi ja rakenne 
heikkenee. Jääkiteet suuntautuvat leikkausjännitysten suuntaisiksi, jolloin lujuus pienenee. 
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Kuva 6.1 Jäätyneen maan viruminen (Kujala 1986). 

Jäätyneen maan jännitys-muodonmuutossuhde riippuu kuormitusnopeudesta (Kujala 
1986). Mitä hitaampi kuormitusnopeus on, sitä pienemmällä kuormituksella murtuminen
tapahtuu. Pitkäaikaislujuus on huomattavasti pienempi lyhytaikaiseen lujuuteen verrattuna.
Kun näytettä kuormitetaan nopeasti, ei partikkelien kosketuskohdissa oleva jää ehdi sulaa. 
Hitaassa kuormituksessa jää sulaa ajan funktiona ja lujuus pienenee. 

Maan vesipitoisuus vaikuttaa jäätyneen maan virumisen kulmakertoimen suuruuteen. Mitä 
enemmän maassa on vettä, sitä plastisemmin se käyttäytyy. 

Lujuus

Jäätyneen maan virumalujuus (creep strength) määritetään jännitystasona, jolla tietyn 
lyhyehkön ajanjakson jälkeen tapahtuu maan murtuminen (Berggren 1983). Jäätyneen 
maan lujuus muodostuu koheesiosta, partikkeleiden välisestä kitkasta ja partikkeleiden 
keskinäisestä yhteen kytkeytymisestä eli toisiinsa kiinnittymisestä. Lujuus riippuu
kokoonpuristumisnopeudesta, lämpötilasta ja maatyypistä ja on parhaimmillaan betonin 
lujuuden luokkaa. Jään ominaisuuksista riippuen on koheesion vaikutus merkittävä ja
vetolujuus saattaa olla noin 1/3 tai jopa puolet puristuslujuudesta kuvan 6.2 mukaan. 
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Kuva 6.2 Jäätyneen maan jännitys-muodonmuutos- yhteys (Berggren 1983). 

Tietyissä tapauksissa, esimerkiksi maan leikkausjännityksiä ja -muodonmuutoksia 
tarkasteltaessa, on sulan maan muodonmuutos selvästi kuvassa 6.2 esitettyä 
suurempi esimerkiksi tämän raportin maan kriittisen tilan muodonmuutoksia 
käsittelevän kappaleen mukaisesti.

Virumalujuus s pienenee, kun kuormitusaikaa lisätään (Berggren 1983). Hetkellinen 
virumalujuus s0 on 5 - 15-kertainen verrattuna pitkäaikaiseen lujuuteen s¤, joka 
määritetään kuvan 6.3 b asymptootin avulla. 

Taulukossa 6.1 on esitetty jäätyneen maan lujuuden arvoja lyhytaikaisessa ja 
pitkäaikaisessa kuormituksessa.

Taulukko 6.1 Karkearakeisen jäätyneen maan ja jään lujuuden arvoja lyhyt- ja pitkäaikaisissa 
kokeissa G.H. Johnstonin (1981 / Toronto) mukaan (Kujala 1986) 

Yksiaksiaalinen lujuus [MPa] 
Maalaji Vesipitoisuus Lämpötila Lyhytaikainen Pitkäaikainen

[%] [°C] Puristuslujuus Vetolujuus Puristuslujuus Vetolujuus
Keskihiekka tai 
hieno hiekka 17... 23 -3 6… 7 1,7 0,65 0,18

Silttinen hiekka 20… 25 -0,3 1…1,2 0,5…0,8 0,2…0,3 0,1…0,15
-5 3…4 2…2,5 0,6…1 0,3…0,5

-10 6… 7 4…5 3,5 1,1
-20 12…14 5…6 6 2,1

Jää 100 -3 1,6…2 1…1,2 0 0
-10 3,2…4 1,7...2 0 0

Jää saavuttaa maksimilujuutensa noin -70°C lämpötilassa. 

Tsytovich (vuosina 1930 ja 1940) ja Pekarskaja (vuonna 1966) ovat entisessä
Neuvostoliitossa tehneet kolmiaksiaalikokeita jäädytetyille, kuution muotoisille 
maanäytteille jäätyneen maan lujuuden selvittämiseksi (Tsytovich 1975). Kuormitusnopeus 
oli 1,5 … 2 MPa/minuutti. Oleellisimmat koetulokset on esitetty taulukossa 6.2.
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Taulukko 6.2 Jäätyneen hiekan, siltin ja saven lujuudet Tsytovichin ja Pekarskajan 
kolmiaksiaalikokeissa (Tsytovich 1975) 

Maalaji Vesipitoisuus Lämpötila Yksiaksiaalinen  Kokeen
[%] [°C] puristuslujuus [MPa] ajankohta

Hiekka, kvartsi 14,7 -1,8 6,1 v. 1930 
raekoko, 100 %: 14,3 -3,0 7,7

0,05 - 1 mm 14,0 -6,0 9,7
14,1 -9,0 11,6
14,9 -12,0 13,1
14,3 -20,0 14,9

Hiekkainen siltti 21,6 -0,5 0,9 v. 1940 
raekoko: 23,1 -1,8 3,5   

0,005 - 0,05 mm: 22,1 -5,1 7,7
61,2 % 21,3 -10,3 12,6

< 0,005 mm: 
3,2 % 
Savi 34,6 -0,5 0,9 v. 1940 

raekoko, 50 %: 36,3 -1,6 1,3
< 0,005 mm 35,0 -3,4 2,3

35,3 -8,2 4,4
Hiekka, kvartsi 16,7 -20,0 14,7 v. 1966 

raekoko, 100 %: 
0,05 - 1 mm 
Savi, Cover 32,0 -20,0 8,9 v. 1966 

raekoko, 44%: 
< 0,005 mm 

Pekarskaja havaitsi lisäksi erityyppisten maanäytteiden erilaisen käyttäytymisen lähellä 
suurinta aksiaalista rasitusta. Hiekoissa murtuminen tapahtui haurasmurtumisena ja 
savissa plastisena murtona, jolloin muodonmuutos oli suuri ja mekaaninen myötökohta 
määritettiin logaritmisen lns - lnd- kuvaajan taitekohdalta. s = puristusjännitys, d = 
aksiaalinen siirtymä. 

Tsytovichin ja Pekarskajan kokeiden mukaan jäätyneen hiekan puristuslujuus tietyssä 
lämpötilassa on suurempi kuin siltin ja saven. 

6.2 Ajan, lämpötilan ja jännitystilan merkitys 

Ajan merkitys

Ajan merkitys, joko suoraan tai epäsuorasti kuormitusnopeuden kautta, jäätyneen maan 
käyttäytymiseen on suuri (Berggren 1983). Kuvan 6.3 a-tapauksessa vakiojännitystilassa ja 
vakiolämpötilassa venymä kasvaa ajan myötä. B-tapauksessa jännitys vähenee ajan myötä 
kun venymä ja lämpötila pidetään vakiona. Kun halutaan pitää jännitys vakiona (c-tapaus) 
pitää lämpötilan laskea ajan funktiona. 
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Kuva 6.3 a) Venymän b) jännityksen ja c) lämpötilan aikariippuvuus kahden muun tekijän pysyessä 
vakiona (Berggren 1983). 

Kuormitusnopeuden merkitys esitetään kuvissa 6.4 ja 6.5. Kun jäätynyttä maata 
kuormitetaan nopeasti, on murto hauras ja tapahtuu jo pienen puristuman e = 0,005… 0,02 
jälkeen. Hidas kuormitusnopeus johtaa suuriin muodonmuutoksiin. 
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Kuva 6.4 Kuormitusnopeuden vaikutus jäätyneen maan käyttäytymiseen puristuskokeessa 
lämpötilan ollessa vakio (Berggren 1983). 
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Kuva 6.5 Trondheimissa tehtyjä kuormituskokeita Valgrinda -hiekalle lämpötilassa -5C. Sellipaineet 
olivat 49, 196, 589 ja 785 kPa. Kuvaajista voi päätellä muodonmuutosnopeuden vaikutuksen 
saavutettuihin puristusjännitysten arvoihin. Muodonmuutosnopeus 0,09*10-2 min-1 = 1,5*10-5 1/s ja 
1,0*10-2 min-1 = 17,0*10-5 1/s (Berggren 1983). 

Kiinalainen tutkijaryhmä Li et al. on tehnyt kuormituskokeita jäätyneen 1) hiekkaisen siltin ja 
2) hiekkaisen ja silttisen saven ominaisuuksien selvittämiseksi. Tavoitteena oli arvioida 
nimenomaan muodonmuutosnopeuden vaikutusta jäätyneen maan ominaisuuksiin. 
Näytteiden ominaisuuksien keskiarvot on esitetty taulukossa 6.6. Taulukon arvoista
voidaan päätellä maanäytteiden 1 ja 2 olleen keskimääräisiltä ominaisuuksiltaan hyvin 
samankaltaisia ja edustavan vain tietyntyyppisen maan käyttäytymistä. 

Taulukko 6.3 Maanäytteiden ominaisuudet kuormituskokeissa (Li et al. 2001). 

Maalaji Vesipitoisuus Tiheys Kyllästysaste Juoksuraja Kieritysraja
[%] [g/cm3] [%] [%] [%]

hkSi 31,1 1,76 89 24,5 20,8
hkSa / 
siSa 31,8 1,88 92 23,5 17,7
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Kuva 6.6 Jännitys-muodonmuutos- kuvaajat eri lämpötiloissa kuormituskokeiden mukaan.
Kokoonpuristumisnopeus oli 1,0… 2,8 *10-5 1/s. Puristuslujuus vaihteli välillä 5,05… 1,73 MPa. 
Lämpötilat: 1) -20¯C, 2) -20¯C, 3) -10¯C, 4) -10¯C ja 5) -5¯C (Li et al. 2001). 
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Kuva 6.7 Puristuslujuus muodonmuutosnopeuden funktiona kuormituskokeiden mukaan (Li et al. 
2001).

Lämpötilan merkitys

Toisin kuin sulassa maassa on lämpötilalla suuri merkitys jäätyneen maan
käyttäytymiseen. Kun lämpötila laskee, kasvaa lujuus selvästi (kuva 6.8) (Berggren 1983).
Maan plastisuus pienenee jäätymättömän veden osuuden vähentyessä ja jään 
ominaisuuksien muuttuessa. 
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Kuva 6.8 Laboratoriossa mitattu yksiaksiaalisen puristuslujuuden riippuvuus lämpötilasta eri 
maalajeilla ja jäällä. Jään lujuus kuormituskokeissa on vaihdellut selvästi (Sayles’n tutkimus 1966 / 
Berggren 1983). 

Jännitystilan merkitys

Puristusjännitystaso vaikuttaa jäätyneen maan muodonmuutoskäyttäytymiseen (Berggren 
1983). Pitkäaikaista lujuutta selvästi pienemmillä kuorman arvoilla pääsee vain
primäärivaiheen viruma kehittymään ja suurilla jännitysarvoilla kaikki viruman vaiheet 
toteutuvat kuvan 6.9 mukaisesti.
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Kuva 6.9 Jäätyneen maan muodonmuutokset eri puristusjännitystasoilla. sa on korkein jännitystaso 
ja sc on matalin (Berggren 1983). 
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6.3 Maan ominaisuuksien vaikutus jäätyneen maan mekaanisiin 
ominaisuuksiin

Jäätyneet maat voidaan niiden käyttäytymisen perusteella jakaa kolmeen eri ryhmään: 1) 
karkearakeiset maat (hiekat poislukien) 2) hiekat ja 3) saviset maat (sisältää mm. siltit) 
(Berggren 1983). Ryhmän 1) karkearakeiset maat käyttäytyvät samantapaisesti sulana ja 
jäätyneenä. Merkittävin seuraus jäätymisestä on lujuuden kasvu. Saviset maat käyttäytyvät 
jäätyneenä hyvin plastisesti. Ryhmän 2) hiekat käyttäytyvät ryhmien 1) ja 3) väliltä. 

Jäätyneen maan ominaisuuksiin vaikuttavia maarakeiden ominaisuuksia ovat: 
- rakeiden koko, 
- rakeiden muoto, 
- rakeiden läheisyys, 
- rakeiden välisten pintojen määrä ja ominaisuudet. 

Orgaaniset aineet maassa toimivat voiteluaineena rakeiden välissä ja maa on plastisempaa 
humuspitoisena kuin ilman humusta. 

Maassa on aina jonkin verran kaasua, normaalisti ilmaa. Tämän seurauksena jäätyneen 
maan jäässä on kuplia, jotka pienentävät jään lujuutta. 

Jään mekaaniset ominaisuudet

Jään merkitys sulan ja jäätyneen maan lujuuseroon on oleellinen (Berggren 1983). Kun 
maan vesipitoisuus kasvaa, kasvaa myös jäätyneen maan jään määrä ja maan plastisuus. 
Maan vesipitoisuudesta voi täten tehdä päätelmiä maan käyttäytymisestä jäätyneenä.

Jään veto- ja leikkauslujuus ovat noin 25% ja 20% nopean kuormituksen vastaavista 
lujuuksista. Jään käyttäytyminen muistuttaa jäätyneen maan käyttäytymistä. Jään 
pitkäaikainen puristuslujuus on kuitenkin miltei nolla.

Jäätyneen maan visko-plastiset ominaisuudet riippuvat pääasiassa jään ominaisuuksista ja 
sulan veden määrästä (Berggren 1983). Sula vesi erottaa huokosissa olevan jään 
maarakeista. Tämän vuoksi jäätyneen maan, erityisesti saven, viskositeetti on pienempi 
kuin jään viskositeetti. 

Sulan veden määrä vähenee nopeasti lämpötilan laskiessa, mutta saavuttaa lopulta tietyn 
raja-arvon kuvan 6.10 mukaisesti. Suolaisen maan sulan veden määrä on sitä suurempi 
mitä enemmän vedessä on suolaa ja jäätymispiste eli lämpötila T0 on vastaavasti 
matalampi. Suolaisen veden lämpötila alimmillaan on tyypillisesti -2… -8 ¯C. Sulan veden 
määrään vaikuttavat myös maan vesipitoisuus ja maalaji. 
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Kuva 6.10 Jäätymättömän veden suhteellinen määrä lämpötilan funktiona. w0 = vesipitoisuus, T0 = 
jäätymispiste (Berggren 1983). 

6.4 Jäätyneen maan kokoonpuristuvuus

Maksimov ja Gavelis ovat vuosina 1950… 1952 ja Vyalov vuonna 1954 entisessä
Neuvostoliitossa tehneet levykuormituskokeita jäätyneen maan
muodonmuutosominaisuuksien selvittämiseksi (Tsytovich 1975). Oleellisimmat koetulokset 
on esitetty taulukossa 6.4.

Taulukko 6.4 Jäätyneen maan suhteellisen kokoonpuristuvuuskertoimen arvoja (Tsytovich 1975) 

Fysikaaliset ominaisuudet Suhteellinen Kokeen olosuhteet: 
Maalaji Tiheys Vesipitoisuus Lämpötila puristuvuuskerroin kuormittava ala = A [m2]

[g/cm3] [%] [°C] [m2/MN] paine = p [kPa] 
Hienorakeinen hiekka 2,10 31,9 -2,0 0,002 A=0,49; p=800 

Hiekkainen siltti 2,11 43,0 -2,2 0,014 A=0,49; p=800 
Hiekkainen siltti - 24,3 -1,0 0,011 A=1; p=800 
Hiekkainen siltti - 24,3 -1,0 0,017 A=0,5; p=800 

Siltti 1,88 39,8 -1,0 0,033 Laboratoriokoe
Siltti 2,00 28,4 -3,0 0,142 A=0,5; p=375

Taulukossa mainittu laboratoriokoe tehtiin ödometrillä ja suhteellinen
kokoonpuristuvuuskerroin laskettiin seuraavan periaatteen mukaan: 
Suhteellinen kokoonpuristuvuuskerroin = painuma / (maakerroksen paksuus * paine). 

Laajalle maapinnalle koe tehtiin kuormittamalla maata pinnalta levyn tai männän
välityksellä, jolloin kuormittavan pinnan geometria ja jäätyneen maan Poissonin vakio 
huomioitiin kertoimen laskemisessa.

Tsytovich esittää kirjassaan laskentalausekkeet maanvaraisen perustuksen painumien 
arvioimiseksi suhteellinen kokoonpuristuvuuskertoimen, Poissonin vakion ja perustuksen
geometrian avulla (Tsytovich 1975). 

Kokoonpuristuvuuskertoimen suuruus vastaa suoraan odotettavissa olevaa painumaa 
maan pinnalla. Täten hiekkaisessa siltissä painumat ovat suuremmat kuin hiekassa ja 
siltissä suuremmat kuin hiekkaisessa siltissä. Painumaerot ovat moninkertaiset. 
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Kuormituskokeiden mukaan jäätyneen maan palautumattoman muodonmuutoksen eli 
viruman osuus on 70… 90 prosenttia kokonaismuodonmuutoksesta. 

Suomessa maan ominaisuuksien laskemisessa käytetään yleensä maalajin
kiintotiheyden arvona rs = 2,65 g/cm3, ellei sitä ole erikseen määritelty. Esimerkiksi
taulukon 6.4 vesipitoisuudella 31,9 % pitäisi kuitenkin toteutua rs = 3,2 g/cm3, jotta 
maan tiheys sulana olisi 2,1 g/cm3.

6.5 Haavistonjoen sillan lämpötilamittaustuloksia 

Kuvassa 6.11 on esitetty TTY:n tutkiman Haavistonjoen sillan päätypenkereen mitatut
lämpötilat helmikuussa 2004. 
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Kuva 6.11 Haavistonjoen sillan Jyväskylän puoleisen päätypenkereen T4 mitatut lämpötilat eri 
syvyyksissä. Ylin taso V on syvyydellä 1m ja alin taso I on syvyydellä 2,5 m. Lämpötila-antureiden
etäisyys päätypalkin ulkopinnasta on 2.4m (Laaksonen 2004). 

Vertailu Kiinan vuoristossa sijaitsevan tukimuurin ja maan lämpötiloihin

Kuvassa 6.12 on esitetty Kiinassa, DaBan -vuorella sijaitsevan massiivisen tukimuurin mitat 
ja sijainti. Tukimuurin vierellä sijaitsee tie Xinning’istä Zhang Ye’en noin 3800 m 
korkeudessa. Tukimuuri rakennettiin kesällä 1998.
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Kuva 6.12 Tukiseinä DaBan vuorella. X- ja Y- koordinaatit on esitetty metreinä (Lai et al 2002). 

Vuotuinen ilman keskilämpötila maan pinnalla on -0,2 ¯C. Kuvassa 6.13 on esitetty 
laskemalla arvioitu lämpötilajakautuma maassa kevättalvella eli ennen maan merkittävää 
lämpenemistä. Maan routaantumisen syvyys näin kylmissä olosuhteissa on keskimäärin 
noin 5 m, mikä on selvästi enemmän kuin Suomessa, Haavistonjoen sillan 
päätypenkereessä, mitattu syvyys. Routaantuneen karkearakeisen maan lämpötila on
näinkin kylmissä oloissa vain 0… -5 ¯C.

Kuva 6.13 Laskemalla arvioitu päivän 30.3.2003 lämpötilajakautuma (Lai et al 2002) 

6.6 Liikuntasaumattoman sillan toiminnan arviointi 

Maa sillan pilarin alapään ympärillä jäätyy talvella. Sillan alla ei aina ole paksua lumipeitettä 
talvella lämmöneristeenä, jolloin maan lämpötila on nollan alapuolella. Yleisessä
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tapauksessa jäätyneen maan syvyyden voi arvioida taulukoista ja kartoista, jotka 
perustuvat maan jäätymisen seurantaan pitkän ajan kuluessa.

Jäätyneen maan lujuus nopeassa kuormituksessa pilarin ympärillä saattaa olla betonin 
lujuuden tasoa. Kuormitusnopeus on tällöin laboratorio-olosuhteissa ollut hyvin nopea 
verrattuna sillan kannen keskimääräiseen lämpötilan muutosnopeuteen. Hitaaksi 
kuormitusnopeudeksi eli suhteellisen puristuman nopeudeksi laboratoriokokeissa on 
yleensä valittu noin 0,00001 1/s eli 0,036 1/t (noin 0,9 1/vrk). Jos 1 m levyisen pilarin tai 
suurpaalun katsotaan vaakasuunnassa normaalitapauksessa vaikuttavan ympäröivän 
maan muodonmuutoksiin pääasiassa 0,5 m matkalla voidaan hidasta laboratoriokoetta 
vastaavan kuormitusnopeuden arvioida olevan 0,036 * 500 mm / 1 t = 18 mm/t. Todellisissa 
rakenteissa ei vaakaliikkeen nopeus ole lähelläkään tuota arvoa. Kahden vuorokauden 
aikana saattaa sillan kannen keskilämpötila muuttua 11¯C (Haavistonjoen silta 11.1. …13. 
1.2004) eli tunnin aikana lämpötila muuttuu tällöin 0,23¯C. Sillan äärimmäisten pilareiden 
välin ollessa 80 m, niiden yläpäät siirtyvät esteettömässä liikkeessä tunnin aikana 0,184 
mm etäämmäksi toisistaan ja alapäät korkeintaan puolet yläpään vastaavasta liikkeestä eli 
0,092 mm. Tämä vastaa kuormitusnopeutta 0,092 mm/t, joka on noin 1/200 tyypillisen 
hitaan laboratoriokoekuormituksen tapauksesta. Tällöin suuret muodonmuutokset ehtivät 
tapahtua miltei pilarin alapään vaakaliikkeen nopeudella ja jäätyneen maan käyttäytymistä 
voidaan pitää hyvin plastisena. 

Edellä esitetyn laskelman perusteella voidaan lämpötilavaihtelun aiheuttamien rasitusten 
laskennassa luopua nykyisestä periaatteesta, jossa pohjaveden tasolle pitää 
rakennelaskelmissa olettaa täysin sivusiirtymätön vaakatuenta.

Nopeassa kuormituksessa, esimerkiksi jarrukuormaa arvioitaessa, pitää pohjaveden tasolle 
laskelmissa edelleen määrittää sivusiirtymätön vaakatuenta, ellei maan jäätymistä estetä 
tai muutoin perustella vaakatuennan mallintamista esimerkiksi jäätyneen maan alustaluvun 
avulla.

Huomioonotettavia seikkoja pilarin alapään toiminnan arvioimisessa: 
- Jos maan kuivatus on mahdollista, kannattaa pilarin alapään ja paalun yläpään 

ympärillä suorittaa massanvaihto. Karkeiden ja kuivien maalajien ominaisuudet 
eivät muutu routaantumisen seurauksena samalla tavalla kuin monien 
hienorakeisten maalajien ominaisuudet, vaikka paalun sivuvastus karkearakeisissa 
maissa sulassa tilassa on yleensä monta kertaa hienorakeisen maan sivuvastusta 
suurempi.

- Pilarin alapään ja paalun yläpään ympärille voidaan asentaa joustava kerros 
routasyvyyden matkalle. Tällöin vaakaliikkeet pääsevät esteettä tapahtumaan 
joustavan kerroksen sisällä. Joustava kerros ei saa täyttyä vedellä ja jäätyessään 
menettää kimmoisia ominaisuuksiaan. 

- Maan jäätymistä voidaan rajoittaa routasuojauksen avulla. Routasuojauksen 
pitkäaikaiskäyttäytyminen pitää olla tiedossa suojaustapaa valittaessa. 

- Veden määrä maassa vaikuttaa jäätyneen maan ominaisuuksiin. Varsinkin 
hienorakeisessa maassa pitää huolehtia salaojituksesta pilareiden kohdilla. 
Vesistösilloissa kuivatuksen suunnittelussa pitää huomioida joen tai ojan vaikutus ja 
veden kapillaarinen nousu maassa. 

- Toistuva jäätyminen ja sulaminen löyhdyttää maata, jolloin maan sulan tilan 
jäykkyydeksi saattaa jäädä vain puolet maan alkuperäisen tiiviystilan jäykkyydestä. 

Päätytuen takana on huolehdittava maan kuivatuksesta. Haavistonjoen sillan murskeesta 
rakennetun päätypenkereen lämpötilamittausten mukaan vuoden 2004 helmikuussa maan 
routaantuminen eteni ainoastaan syvyydelle 1,3 m. Tätä syvemmällä suhteellisen leutona 
talvena maan lämpötila pysyi koko talven ajan positiivisena, vaikka lumipeite ei 
muodostanut tien kohdalla lisälämmöneristekerrosta. 
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7 Erillisiä kokeellisia tutkimuksia 

7.1 Japanilainen koesilta: yksiaukkoinen teräspalkkikehäsilta 

Nishihaman sillassa teräspalkit on jäykästi kiinnitetty teräsbetonisiin korkeisiin päätytukiin 
(kuva 7.1) (Nakamura et al. 2002). Päätytuen tukena ovat viisi yhdessä rivissä olevaa f800
mm teräsputkipaalua. 

Kuva 7.1 Nishihaman kehäsilta (Nakamura et al. 2002). 

Sillan jänneväli on 28,3 m ja sen kahdeksan teräskannattajan korkeus on 1300 mm (kuva
7.2).
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Kuva 7.2 Nishihaman sillan piirustukset (Nakamura et al. 2002). 
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Teräskannattajat kiinnitettiin päätytukien yläpäihin kuvan 7.3 mukaisesti. Leikkausrasituksia 
välittävät rei’itetyt teräksiset liitososat (perfobond) oli hitsattu teräskannattajien päiden 
laippojen ulkopintoihin välittämään teräksen ja betonin välisiä rasituksia. 
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Kuva 7.3 Teräspalkin jäykkä liitos päätytukeen (Nakamura et al. 2002). 

Ylöspäin kaarevan kehärakenteen muodonmuutoksia mitattiin tammikuussa ja elokuussa. 
Teräskannattajan lämpötila tammikuussa oli 1,2 oC ja elokuussa 30,3 oC. Mitatut vaaka- ja
pystysuuntaiset siirtymät on esitetty kuvassa 7.4. 
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Kuva 7.4 Lämpötilamuutoksen aiheuttamat muodonmuutokset (Nakamura et al. 2002). 

Nishihaman sillan painuma mitattiin myös koekuormitustilanteessa, jolloin 960 kN
painoinen rekka-auto ajettiin keskelle siltaa. Keskikohdan painuma oli tällöin 7 mm ja 
mitatuista venymistä päätelty taivutusmomentti sillan keskellä oli 560 kNm ja liitoskohdassa 
-576 kNm. Mittaustulokset vastasivat laskettuja arvoja, joten sillan voidaan todeta toimivan
jäykkänä, suunnitelmien mukaisena kehärakenteena. 

7.2 Virginialaisten siltojen todettu toiminta 

Virginiassa Stauntonin alueella tutkittiin kuuden tyypillisen liikuntasaumattoman sillan
käyttäytymistä (Arsoy et al. 1999). Sillat oli rakennettu vuosina 1937… 1993, niiden
pituudet olivat 30… 98 m ja niiden siipimuurit olivat joko tien suuntaisia (3 kpl) tai sivulle 
taitettuja (3 kpl). Yksi silloista oli kokonaan liikuntasaumaton, neljä oli osittain 
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liikuntasaumattomia (semi-integral) ja yksi oli muutettu jatkuvaksi liikuntasaumattomaksi
sillaksi. Yhdessä sillassa oli maanvarainen perustus. Yhdessäkään sillassa ei ollut
siirtymälaattoja.

Kaikki tutkitut sillat olivat hyvässä kunnossa eikä niiden toiminnassa havaittu puutteita.
Siirtymälaattojen puuttumisen vuoksi penkereen pintakerroksen paikkaus sillan päätyjen
takana muodosti suurimmat huoltotyökustannukset. Pisimmillä silloilla oli odotetusti suurin
tarve taustapenkereen kulutuskerroksen paikkaukseen. Siirtymälaatat oli jätetty pois 
suunnitteluvaiheessa, koska suunnittelijat pitivät siirtymälaattojen korjaustöitä kalliimpana
ja käyttäjille epämiellyttävämpänä kuin määräajoin toistuvia penkereen painumien 
paikkaustöitä.

7.3 Päädyn vinouden vaikutus maanpaineeseen 

Forks Bridge Mainen osavaltiossa valmistui 1989 (Sandford, Elgaaly 1993 / Manelius, Tolla 
2002). Silta on 50,3 m pitkä ja 11,5 m leveä kehä, jonka vinous on 22 astetta (kuva 7.5). 
Päätytuet mitoitettiin maanpaineelle, jossa päädyn ylimmässä kolmanneksessa vaikuttaa 
passiivipaine. Tästä alaspäin paine pienenee lepopaineeksi päädyn alareunassa. Sillan 
päädyn vinoutta ei mitoituksessa huomioitu. 
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Kuva 7.5 The Forks Bridge (Sandford, Elgaaly 1993). 
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Kuva 7.6 The Forks Bridgen mitoitusmaanpaine (Sandford, Elgaaly 1993). 

Mitattu keskimääräinen maanpaine vastasi hyvin mitoituksessa käytettyä maanpainetta 
(kuva 7.6). Maanpaineet pääpalkkien tasolla ylittivät viisinkertaisesti lepotilan
maanpaineen.

Vinouden vaikutuksen selvittämiseksi maanpaineanturit sijoitettiin seinän molemmille
reunoille (kuva 7.7).
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Kuva 7.7 Maanpaineantureiden sijoitus (Sandford, Elgaaly 1993). 
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Kuvan 7.8 mukaan tylpän ja terävän puolen maanpaineissa on selvä ero. Heinäkuun 
loppuun mennessä tylpän puolen paineet ovat kasvaneet 4… 6- kertaisiksi kylmän sään 
arvoista. Terävän puolen arvot ovat kasvaneet 2… 3- kertaisiksi. 
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Kuva 7.8 Vinouden vaikutus maanpaineisiin tasolla +177,7. Kahden tylpän kulman
maanpaineanturin (1 ja 10) ja kahden terävän kulman maanpaineanturin (2 ja 9) maanpaineiden
keskiarvot (Sandford, Elgaaly 1993). 

Paine-erot tylpän ja terävän kulman välillä tasolla +177,7 vaihtelevat vuodenajan mukaan. 
Paine-ero poikkisuunnassa osoittaa että tylpän puolen liike on suurempi eli maatuki kiertyy. 
Kun ilma lämpenee kansi laajenee ja massiiviset maatuet vinoine siipimuurineen ottavat 
liikkeen vastaan.

Alemmilla tasoilla havaittiin myös selvää paineen kohoamista sillan pitenemisen aikana, 
mutta tylpän ja terävän puolen erot eivät olleet yhtä suuret kuin ylemmällä tasolla. 

Sandfordin ja Elgaalyn esittämiä suosituksia: 
¶ Liikuntasaumattomissa silloissa pitää käyttää Bromsin ja Inglesonin

maanpainejakautumaa.
¶ Vinoille silloille pitää käyttää painejakautumaa, jossa on passiivipaine tylpällä ja 

aktiivipaine terävällä puolella (kuva 7.9). 
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Kuva 7.9 Maanpainejakautuma vinojen siltojen mitoituksessa (Sandford, Elgaaly 1993). 

7.4 Teräsbetonisillan poikittainen jäykkyys

Eberhardin ja Marshin (1997) kuormituskokeissa kolmijänteisen teräsbetonisillan (kuva
7.10) pilareiden yläpäiden poikittaisiin palkkeihin kohdistettiin syklinen, poikittainen
kuormitus kuvan 7.11 mukaan. Vaakakuormalla 0,45 kertaa sillan oma paino pilarien
yläpäät olivat taipuneet sivusuuntaan kaltevuuteen 1/200. Sillan poikittaissuuntainen suuri 
jäykkyys perustui kansirakenteen jatkuvuuteen ja jäykkiin, ”semi-integral”- tyyppisiin 
päätytukiin, jotka ottivat vastaan noin 80% vaakakuormasta. Kun maa päätytukien
ympäriltä oli poistettu, sillan jäykkyydestä oli jäljellä vain 15%. Kun päätytuki oli irrotettu 
kokonaan kansirakenteesta oli alkuperäisen tilanteen jäykkyydestä jäljellä enää 9%.
Suurimmat havaitut vauriot olivat siipimuurien myötääminen ja pilarien halkeilu. Kuvan 7.12
mukainen FE-malli kuvasi kuormituskokeita hyvin. 
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Kuva 7.10 Interstate 90- silta, Washington State. Sillan geometria ja instrumentointi (Eberhard, 
Marsh1997).
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Kuva 7.11 Interstate 90- silta, Washington State. Kuormitusjärjestelmä (Eberhard, Marsh 1997). 
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Ku
va 7.12 Interstate 90- silta, Washington State. FE- malli (Eberhard, Marsh 1997). 

7.5 Lämpöliikkeiden aiheuttamat rasitukset liikuntasaumattomassa sillassa, 
jossa on matala maanvarainen päätytuki

Glasgow’ssa liikuntasaumattoman sillan (kuva 7.13) seuraaminen alkoi vuonna 1993 jo 
rakentamisen aikana ja jatkui vuoteen 1995 asti (Darley et al 1998). Tuon ajanjakson 
tulokset on esitetty raportissa TRL Report 178 (UK). Raportissa TRL Report 344 esitetään
tulokset helmikuusta 1995 tammikuuhun 1998.

Maanvaraisesti perustetussa sillassa on kolme välitukea ja penkereen varaan rakennetut 
päätytuet. Päätyjen taustatäyttö rakennettiin tasarakeisesta karkearakeisesta 
täytemateriaalista, jonka kitkakulma f’ oli 41¯.
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Kuva 7.13 Maanvaraisille anturoille perustettu liikuntasaumaton silta (Darley et al 1998). 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa suunnittelua varten lisätietoa päädyn
maanpainekäyttäytymisestä. Sillan lämpötila vaihteli välillä 4 … +23¯C.

Mittausten tulokset ja johtopäätökset:

¶ Betonirakenteinen päätytuki samanaikaisesti sekä liikkui vaakasuuntaan että kiertyi. 
¶ Sillan lämpötilan ollessa 23¯C oli maanpainekerroin jokaisessa mittauskohdassa yli 

1 ja sekä alimmissa että ylimmissä antureissa yli 2. Sillan keskimääräinen lämpötila 
Glasgow’ssa voisi suunnitteluohjeiden (BD37, DMRB 1.3) mukaan nousta 33
asteeseen, jolloin maanpainekerroin olisi edellä mainittua suurempi.
Laskennallisesti ilman osavarmuuskertoimia maanpainekertoimen Kp arvoksi
saadaan 4.8 ilman seinän ja maan välistä kitkaa ja 10 seinän ja maan välisen kitkan
d ollessa f’/2. Englantilaisen suunnitteluohjeen BA 42/96 (1996) 
maanpainekertoimet vaikuttavat liian suurilta 60 m pitkälle sillalle varsinkin jos 
huomioidaan seinän ja maan välinen kitka. Luotettava tulos saadaan tutkijoiden 
mukaan kuitenkin vasta 10 vuoden seurantajakson jälkeen. 

¶ Vaakasuuntainen maanpaine tietyssä sillan ja maanpaineanturin lämpötilassa oli
kasvanut kesäkuusta 1996 toukokuuhun 1997 todennäköisesti maan tiheyden ja
jäykkyyden kasvun seurauksena.

Kannen valamisen jälkeen tehtiin tuen vaakaliikkeiden seuranta inklinometrilla, jolloin 
havaittiin esimerkiksi päädyn liikkuminen sillan keskusta kohden sekä kiertyminen. Päädyn 
kokonaiskorkeus oli noin 3 m anturan pohjasta kannen yläpintaan, josta anturan korkeus oli
noin 900 mm. Kannen betonivalun valun aikaisesta lämpötilasta 51¯C tapahtuneen 
jäähtymisen ja betonin kutistumisen jälkeen päädyn yläpinta oli liikkunut keskimäärin 13
mm ja anturan alapinta keskimäärin 6 mm, joten päädyn keskimääräiseksi kaltevuudeksi 
jäin noin 7 mm. Vuotuisen lämpötilavaihtelun seurauksena päädyn yläpinta liikkuu 5 mm ja 
anturan alapinta 2 mm toistuvaa liikettä. Toistuvaa vaakaliikettä tapahtuu myös anturan 
alapuolisissa maakerroksessa; esimerkiksi 1 m anturan alapinnan alapuolella vaakaliikkeen 
vuotuinen amplitudi on noin 1 mm. 

Päätypenkereen kokonaispainumaksi siirtymälaatan alla on mitattu 7 mm
rakentamishetkestä tammikuuhun 1998, josta viimeisten 3 vuoden osuus oli 4 mm. 

Mittausten mukaan tutkittava silta kokonaisuudessaan liikkuu hieman länteen päin. Sillan
toiminta ei siis ole täysin symmetristä sillan keskipisteen suhteen. Sillan siirtyminen on ollut
jatkuvaa ja sen suuruus tammikuuhun 1998 mennessä oli ollut 5 mm. 

7.6 Penkereen lujitteiden ja maanpainetta pienentävän levyn yhteistoiminta

Wyomingin yliopistossa on kokeellisesti tutkittu maan lujitteiden vaikutusta maanpaineisiin
ja painumiin liikuntasaumattomien vinojen siltojen päädyissä (Edgar et al 1989). Tutkittavat
ylikulkusillat sijaitsivat Laramiessa, Wyomingin osavaltiossa Interstate 80- tiellä. Siltojen
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korjaus toteutettiin kesäkuun ja elokuun välisenä aikana vuonna 1987 ja se sisälsi 
molempien siltojen kansien ja kaikkien neljän siirtymälaatan sekä kolmen päätypenkereen 
uusimisen 2,2 m syvyydeltä. Päätypenkereiden materiaalina käytettiin 19 mm mursketta. 

Kahden vierekkäisen sillan kolmeen päätyyn asennettiin lujitteet penkereeseen siltojen
korjausrakentamisen yhteydessä. Yhden päädyn ja penkereen väliin asennettiin onkaloita
sisältävä poimutettu 50 mm paksu pahvilevyrakenne. Lisäksi yhteen päätyyn asennettiin 
vanerilevyistä ja kiiloista rakennettu 150 mm paksu, poistettava levyrakenne kuvan 7.14 
mukaisesti. Vanerilevyt poistettiin lujitettavien maakerrosten rakentamisen rytmissä. 
Päädyn ja penkereen väliin muodostuneiden rakojen tarkoituksena oli sallia lujitetun 
päätypenkereen pieni muodonmuutos sillan päätyä kohden ilman merkittäviä maanpaineita
ja päädyn mahdollisimman vapaa liike.
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ITÄÄN SUUNTAUTUVA KAISTA
LÄNTINEN PÄÄTY:
- LUJITETTU PENGERTÄYTTÖ
- PAHVIRAKENTEINEN LEVY
 PÄÄDYN TAKANA

ITÄÄN SUUNTAUTUVA KAISTA
ITÄINEN PÄÄTY:
- LUJITETTU PENGERTÄYTTÖ
- POISTETTAVA VANERILEVYRAKENNE
 PÄÄDYN TAKANA

P

Kuva 7.14 Ozone -siltojen päätypenkereiden instrumentoinnin tasopiirustus (Edgar et al 1989).

Siltojen päätypenkereet varustettiin myös inklinometreillä, vaakaliikkeiden mittaustangoilla
ja maanpaineantureilla.

Tulokset

Merkittävimmät tutkimustulokset: 
- Poimutetun pahvirakennelevyn käyttö pienensi maanpaineita merkittävästi

verrattuna suoraan päätyä vasten rakennetun päätypenkereen maanpaineisiin. 
- Poimutetulla pahvirakennelevyllä varustetun päädyn maanpaineet olivat 

suurimmillaan ylimpien maanpaineantureiden kohdilla. 
- Mitatut maanpaineet pienenivät alkuarvoistaan elokuusta 1987 helmikuuhun 1988.

Heinäkuun 1988 maanpaineet olivat elokuun 1987 tasoa ja tietyissä kohdissa vähän 
suuremmatkin.

- Lujittamattomassa päätypenkereessä painumat olivat suuremmat kuin lujitetuissa
päätypenkereissä.

Yleisiä huomioita ja mittaustuloksia: 
- Poimutetun pahvirakennelevyn tapauksessa lujitettu päätypenger siirtyi noin 25 mm 

päätyä kohden 0,9 m syvyydessä. Vanerilevyillä muodostetun 150 mm raon 
tapauksessa päätypenkereen vastaavaksi liikkeeksi mitattiin 13 mm. 

- Poimutetun pahvirakennelevyn hyödyntämisen tekniikka osoittautui toimivaksi. 
Levyrakenne on riittävän jäykkä, jotta sitä vasten lepäävä maa voidaan tiivistää.
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Kastuessaan rakenne menettää lujuutensa, jolloin se on riittävän pehmeä. On 
kuitenkin huomioitava muun muassa ilmankosteuden vaikutukset levyrakenteen 
varastoinnissa ja asennusvaiheessa, jotta rakenne ei menetä jäykkyyttään ennen 
täyttömaan tiivistysvaihetta. 

- Urakoitsijan kehittämä vanerilevyrakenne toimi hyvin raon muodostamistehtävässä.
- Tutkijat suosittelevat riittävästi raudoitettujen siirtymälaattojen käyttöä

painumaerojen tasoittamiseksi. 

7.7 Muita instrumentoituja siltoja 

Teräspalkkisilta; Hoppe & Gomes 1996

Englantilainen Lock (2002) on kirjallisuustutkimuksen keinoin tutkinut instrumentoitujen 
liikuntasaumattomien siltojen käyttäytymistä.

Hoppen ja Gomesin instrumentoima silta on 98 m pitkä semi-integral- tyyppinen
teräspalkkisilta (kuvat 7.15 ja 7.16). Siinä on laakeri paaluhatun ja päätytuen yläosan 
välissä. Laakeri on valittu, koska integral- tyyppisissä liikuntasaumattomissa silloissa on 
todettu paalujen taivutusrasitusten johtavan joskus myötörajan suuruisiin jännityksiin. Semi-
integral- tyyppisissä silloissa paalut eivät taivu sillan pituudenmuutosten johdosta 
sivullepäin, jolloin ei synny taivutusrasituksia. 

A/455/03/SILTASKITSI

98 m

LAAKERI

TUKIPAALU EI MITTAKAAVASSA

Kuva 7.15 Teräspalkkisillan pituusleikkaus (Lock 2002). 

Sillan seuraaminen alkoi rakentamistyön aikana kesällä 1993 ja jatkui tammikuuhun 1996. 
Tutkittava silta on erikoinen amerikkalaiseksi sillaksi, koska siinä ei ole siirtymälaattoja. 
Sillan vinous on 5 astetta. 

A/455/03/TUKIDETALJI

MAANPAINE-
ANTURIT: KANSITERÄSPALKKI

A-TUKI
1347 mm

2744 mm
PÄÄTY-
PALKIN
TAUSTA

B-TUKI
1296 mm

VAIN A-TUELLA

LAAKERI19 mm
SAUMAUSAINE

PÄÄTYTUEN TAUSTA

Kuva 7.16 Teräspalkkisillan semi-integral- tyyppisen päädyn poikkileikkaus (Lock 2002). 
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Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia liikuntasaumattoman sillan pitkäaikaiskäyttäytymistä, 
jotta voitaisiin määrittää sillan päällysrakenteeseen kohdistuvat rasitukset. Tämän vuoksi 
selvitettiin päädyn maanpaineet (kuva 7.17). Myös painumia seurattiin. Ilman lämpötila 
vaihteli välillä -22 … +34¯C.

Tulokset ja johtopäätökset: 
¶ Silta toimi moitteettomasti tutkitun 2.5 vuoden ajanjakson ajan. Rakenteellisia 

vaurioita ei havaittu. 
¶ Päätytuen takana mitattiin täysi passiivinen maanpaine Kp = 6.2. Maanpaine kasvoi 

ajan funktiona toistuvan kuormituksen seurauksena. Syynä pidetään maan 
tiivistymistä; vrt. ’Maarakeiden liikkeet penkereessä kehäsillan korkean päätytuen
takana’- kappale. 

¶ Maanpaineiden päivittäinen vaihtelu oli suurta.
¶ A-tuella ei havaittu samanlaista merkittävää maanpaineen kasvua kuin B-tuella. 
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Kuva 7.17 Teräspalkkisillan viikoittaiset maanpaineen maksimiarvot tuella B (Lock 2002). 

M1-A1- yhdystien Bramhamin risteyssillan toiminta; Barker & Carder 2001

Brabhamin 50 m pitkä liikuntasaumaton risteyssilta Englannissa suunniteltiin ohjeen BA
42/96 mukaan (Lock 2002). Sillassa on 200 mm paksu teräsbetoninen kansilaatta joka 
toimii yhdessä esijännitettyjen betonipalkkien kanssa (kuva 7.18). Palkit on jäykästi 
kiinnitetty korkeisiin teräsbetonirakenteisiin päätyseiniin. Tutkimusraportissa TRL Report 
521 (UK) esitetään instrumentoinnin ja seurannan tulokset rakentamisen ajalta ja kolmen
vuoden käytön ajalta. 

A/455/03/BCNSILTA

26.3 m (VINO AUKKO) 23.9 m (VINO AUKKO)

LÄNTINEN PÄÄTY
EI
MITTAKAAVASSA

ITÄINEN PÄÄTY

Kuva 7.18 Bramhamin pohjoinen risteyssilta (Lock 2002). 

Päätyjen anturoissa on käytetty alaspäin suuntautuvaa uloketta jatkuvan anturan 
keskellä. Anturatyyppi on työläs rakentaa ja se kannattaa korvata tasakorkealla ja
tarvittaessa korkeammalla maanvaraisella anturalla.
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Tutkimustyön tavoitteena oli havainnoida todellisen sillan toimintaa eri vuodenaikoina 
tarkastellen lähinnä päätyjen liikkeitä ja maanpaineita. Sillan lämpötila vaihteli välillä 0 … 
+28¯C.

Tulokset ja johtopäätökset: 
¶ Seurannassa havaittiin sillan merkittävä lyheneminen, joka johtui

jännebetonipalkkien hiipumasta ja kutistumisesta. Havaitut liikkeet eivät kuitenkaan 
olleet aivan englantilaisten suunnitteluohjeiden BS5400 mukaan laskettujen 
muodonmuutosten suuruisia. 

¶ Kolmen ensimmäisen vuoden aikana tapahtunut hiipuminen ja kutistuminen lähensi 
päätytukia. Tämän vuoksi maanpaineet eivät kehittyneet suuriksi.

Kun jännitetyn sillan pitkäaikaiskäyttäytymiselle tyypillinen sillan lyheneminen myöhemmin 
vähenee, saattaa maanpaine jaksottaisen lämpöliikkeen vuoksi kasvaa. Tämän vuoksi
tarvitaan nykyistä pidempi seurantajakso. 

Paalutetun liikuntasaumattoman sillan toiminta; Lawver at al. 2000

Liikuntasaumaton 66 m pitkä silta (kuva 7.19) lähellä Rochesteria Minnesotassa USA:ssa
instrumentoitiin yhteensä 180 anturilla (Lock 2002). Anturit asennettiin sekä siltaan että
ympäristöön. Seuranta aloitettiin rakentamisen aikana vuonna 1996 ja se jatkuu yhä.
Ensimmäiset mittaustulokset julkaistiin raportissa Transportation Research Record 1740. 

A/455/03/ROCHESTERSILTA

66 m

EI MITTA-
KAAVASSA

Kuva 7.19 Liikuntasaumaton instrumentoitu silta lähellä Rochesteria (Lock 2002). 

Tutkimustyön tavoitteena on saada lisätietoa liikuntasaumattomien siltojen todellisesta 
toiminnasta. Instrumentoitu betonirakenteinen silta on tuettu yhdessä rivissä olevilla
kuudella P12*53- paalulla kummallakin 1.5 m korkealla päätytuella. Paalujen pituus on noin 
24 m ja vaakaliike suuntautuu pääasiassa niiden heikompaan taivutussuuntaan.

Ilman lämpötila seuranta-aikana vaihteli välillä -33 … +27¯C.

Tulokset ja johtopäätökset: 
¶ Päätytuen liike oli pääasiassa vaakaliikettä. Kiertymän suuruus oli vähemmän kuin 

0.06¯.
¶ Sillan lyhenemistä tarkkailtiin alusta lähtien. Lyheneminen ensimmäisen vuoden 

aikana voidaan perustella kutistumisen avulla. Jatkuvalle lyhenemiselle tuon jälkeen
ei ole löydetty yksiselitteistä syytä. Maanpaineen pitkäaikaista vaikutusta pidetään 
yhtenä mahdollisena syynä ilmiölle. 

¶ Kesän aikana maanpaineen vaihtelun suuruudeksi havaittiin suurimmillaan 172
kPa. Keskimääräinen vaihtelu oli 90 kPa pohjoispäädyssä ja 94 kPa eteläpäädyssä. 
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8 Liikuntasaumattomien siltojen laskennallinen tarkastelu 
kirjallisuudessa

8.1 Liikuntasaumattomien teräspalkkisiltojen käyttäytymisen laskennallinen 
tarkastelu

Liikuntasaumattomien siltojen laskennallinen tarkastelu on monivaiheinen ja 
monimutkainenkin tehtävä (Thippeswamy 2002). Koska sillan pääkannattajat on liitetty 
kiinteästi päätytukiin rakenne pitää analysoida kehärakenteena. Kuitenkin 
kenttätutkimuksissa on havaittu vain vähäisiä kehävaikutuksia matalapäätyisissä 
liikuntasaumattomissa silloissa, koska tutkittujen siltojen päätyjen paalujen 
taivutusjäykkyydet olivat erittäin pienet (< 0,1-kertainen) verrattuna päällysrakenteen 
jäykkyyteen (Lawver et al. 2000). Jotta suunnittelija voisi tarkasti hahmottaa sillan 
toiminnan pitää hänen huomioida sekä peruskuormitustapaukset (omapaino, hyötykuormat 
ja muut tavanomaiset kuormat) että pakkovoimien aiheuttamat kuormitustapaukset 
(kutistuminen, hiipuminen, lämpötilavaihtelut, painumat ja näiden aiheuttama maan paine). 
Pakkovoimien merkitys on oleellista erityisesti liikuntasaumattomissa silloissa, koska sillan 
tukirakenteet pienentävät sillan liikkeitä. 

Thippeswamy et al:n (2002) laskennallinen tarkastelu teräspalkkisilloille osoitti, että 
päätytuen ja kannen betonin hiipumisen vaikutukset voivat olla joko myönteisiä tai 
haitallisia liikuntasaumattomassa kehärakenteessa. Myönteistä on, että kannen yläpinnan 
vetojännitykset pienenevät tukien kohdilla. Kielteistä on, että samalla pääkannattajien 
alapinnan puristusjännitys tuella kasvaa. Jännityksen lisääntymisen suuruus on kuitenkin 
alle 0,1-kertaa omien painojen aiheuttamat puristusjännitykset. 

Sillan kannen betonin kutistuminen taivuttaa kannen ja teräspalkin muodostamaa 
liittorakennetta (Thippesvamy et al. 2002). Koska liikuntasaumaton silta on kehärakenne 
aiheuttaa kutistuminen rakenteisiin rasituksia, joita betonin hiipuminen jonkin verran 
pienentää. Betonin halkeilu pienentää kutistumisen aiheuttamia jännityksiä paikallisesti. 
Kutistuminen pitää huomioida sillan analysoinnissa mahdollisimman tarkasti todellista 
käyttäytymistä jäljittäen. 

Lämpötilaerojen aiheuttamat jännitykset riippuvat jännemitoista, päätytuen korkeudesta, 
tuennan ominaisuuksista, perustusten ja päällysrakenteen jäykkyyserosta, 
lämpötilagradientista ja lämpölaajenemiskertoimista. Thippeswamy et al:n (2002) 
laskennallisen tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia:
Á Lämpötilaerojen merkitys rakenteen rasitusten tarkastelussa on keskeinen ja ne 

pitää aina huomioida liikuntasaumattoman sillan suunnittelussa.
Á Tukien painumaerot pitää huomioida suunnittelussa.
Á Matalan päätytuen tapauksessa maanpaine aiheuttaa sillan rakenteisiin vain 

vähäisiä rasituksia.
Á Vaakasuunnassa maanvarainen perustus on yleensä paaluperustusta jäykempi, 

joten rasitukset varsinkin lämpötilavaihtelusta rakenteisiin muodostuvat suurimmiksi 
käytettäessä maanvaraista perustusta.

Á Teräspalkkien ja betonilaatan liitos ei ole täysin jäykkä. Tämä pitää huomioida sillan 
poikkileikkaussuureita määriteltäessä. 

Sillan suunnittelussa painumaerot muodostavat yhden kuormitustapauksen. 

8.2 Paalujen pystykuormakestävyys 

Lämpötilojen vaihtelun seurauksena tapahtuva sillan pidentyminen ja lyhentyminen voi 
pienentää liikuntasaumattomien siltojen matalien päätytukien paalujen kykyä kantaa 
pystysuuntaista kuormitusta (Greimann et al. 1986). Riski kasvaa, kun sillan kokonaispituus 
kasvaa. Syitä paalujen pystykuormakestävyyden pienenemiseen ovat: 
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Á Vaakaliikkeet aiheuttavat paaluihin taivutusmomentista johtuvia puristus- ja 
vetojännityksiä. Kun nämä puristusjännitykset vaikuttavat samanaikaisesti paalujen
aksiaalisten voimien kanssa, pienenee pystykuormakestävyys. 

Á Yhdistetty vaaka- ja pystysuuntainen paalun liike voi vaikuttaa maan
käyttäytymiseen eli paalun ja maan väliseen kitkaan ja normaalijännitykseen. 

Á Sillan pitenemisen synnyttämät maanpaineet saattavat aiheuttaa matalan päätytuen
paaluihin aksiaalisen kuormituksen. Tämä kuormitus pitää lisätä paalujen 
pystykuormiin.

Greiman et al. (1986) kehittivät analyyttisen laskentamallin, jolla he tutkivat vaakaliikkeiden 
vaikutusta liikuntasaumattomien siltojen paalujen pystykuormakestävyyteen. Mallin 
lähtökohdat ovat (katso kuva 8.1): 
Á FEM eli elementtimenetelmä 
Á paalujen yhdistetty geometrinen ja materiaalin epälineaarisuus 
Á maan epälineaarinen käyttäytyminen 
Á maan ja paalujen yhteistoiminta 

A/455/03/PÄÄTYTUKI
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l
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Kuva 8.1 Liikuntasaumattoman sillan päätytuen poikkileikkaus ja jousimalli maan ja paalun 
yhteisvaikutuksen kuvaamiseksi (Greimann et al. 1986). 

Kuvaajat paalun vaakasuuntaisen liikkeen ja voiman, pystysuuntaisen liikkeen ja
vaippakitkan sekä paalun pään jännityksen välillä määritettiin pääasiassa kokeellisesti.
Kuvaajat nimettiin p-y-, f-z- ja q-z- kuvaajiksi. Laskentalausekkeet ja parametrit on kirjattu 
lähteeseen Greimann et al. 1986. 

Periaatteet maan mallintamisessa epälineaarisilla jousilla kolmiulotteisessa 
elementtimallissa:
Á Maan pysty- ja vaakasuuntainen jäykkyys ovat toisistaan riippumattomia eli erilliset 

jouset eivät vaikuta toistensa toimintaan. 
Á Maan käyttäytyminen tietyllä syvyydellä on riippumaton maan käyttäytymisestä 

jollakin toisella syvyydellä.
Á Myös rakennemallin vaakasuuntaiset, 90o kulmassa toisistaan sijaitsevat jouset 

ovat toisistaan riippumattomia. 
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Á Paalun vääntöjäykkyyttä ei huomioida maan ja paalun yhteistoiminnassa. 
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Kuva 8.2 Leikkaus päätytuen kohdalta ja maakerrokset (Greimann et al. 1986). 

Kuvassa 8.2 esitetty Iowassa sijaitseva State Avenuen 75 m pitkä silta mallinnettiin edellä 
määriteltyjen periaatteiden mukaisesti kaksiulotteisella elementtimallilla. Silta on
liikuntasaumaton, esijännitetty liittopalkkisilta, jonka jännevälit ovat 12,2 m, 24,4 m, 24,4 m
ja 12,2 m. Ainoat liikuntasaumat sijaitsevat 6 m pitkien, sillan kannen tasossa olevien 
siirtymälaattojen uloimmassa päissä. Rakennemalliin ei sijoitettu pysty- tai vaakajousia 2,4
m syvän esiporatun reiän kohdalle. Tutkitut tapaukset (kuva 8.3): 

a) Ei lämpötilavaihtelusta johtuvia vaakaliikkeitä. 
b) Lämpötilan muutos +15,6 oC.
c) Ei pengertäyttöä. Lämpötilan muutos +15,6 oC.
d) Täysi lämpötilojen vaihtelu rakentamisvaiheen jälkeen -15,6…+15,6 oC.
e) Sillan rakenteet poistettiin mallista. Vaakaliike tapauksen b) vaakaliikkeen 

suuruinen.

Jokaisessa tapauksessa pystykuormitusta lisättiin ääriarvoon asti. 
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Kuva 8.3 Pystysuuntaiset kuormitus-painuma-kuvaajat liikuntasaumattomassa sillassa, jossa on 
suorat päädyt (Greimann et al. 1986). 

Tapauksessa e) murto tapahtui, kun paalun ja maan välinen vaippakitka ei pystynyt
kannattamaan paalua ja syntyi liukumismekanismi. Samoin ei käynyt yhtä suurilla 
pystykuorman arvoilla muissa tapauksissa, koska sillan kautta osa pystykuormista siirtyi 
muille perustuksille. Tapauksessa b) passiivipaine aktivoituu sillan päätytuen takana ja 
aiheuttaa sillan rakenteisiin sekä normaalivoima-, leikkaus- että taivutusrasituksia.
Maanpaineesta syntyi palkkiin 89 kN (20 kip) suuruinen leikkausvoima, joka välittyi paalulle 
samansuuruiseksi pystykuormaksi, katso kuva 8.4. Kuvaajissa näkyy tuo 89 kN ero
lisäpystykuormakestävyydessä tapausten a) ja b) välillä. 
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Kuva 8.4 Betonipalkin ja päätytuen rasitukset maanpaineen vaikutuksesta (Greimann et al. 1986). 

Tapauksen c) paalun pystykuormituksen kuvaaja on samankaltainen tapauksen a) kanssa, 
koska mallista puuttui penger. 

Tapauksen d) kuvaaja on miltei sama kuin tapauksessa b). 

Tässä laskennallisessa tutkimuksessa sillan vaakaliikkeiden aiheuttamat paalun 
taivutusrasitukset eivät oleellisesti pienentäneet paalun kykyä ottaa vastaan 
pystykuormitusta.
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Paalujen pystykuormakestävyys erisuuruisilla vaakaliikkeillä

Teräksisten H-paalujen yläpäiden liikkeet (kuva 8.5) vaikuttavat paalujen 
pystykuormakestävyyteen kuvan 8.6 mukaisesti, kun taivutuksen suunta on paalun
heikompaan suuntaan. Vinoissa silloissa vaikutus on hieman suurempi, koska paalun
vahvempaan suuntaan yläpäätä siirrettäessä esimerkiksi löyhässä hiekassa 
pystykuormakestävyys pienenee noin 22 %. 

A/455/03/PAALUMUODOT1
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VDh

Dv

Kuva 8.5 Paalun taipumamuoto a) sivusiirtymästä Dh (ehjä viiva); b) sivusiirtymästä Dh ja 
samanaikaisesta pystykuormasta (katkoviiva) (Wolde-Tinsae et al. 1988). 
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Kuva 8.6 Tukipaalun pystykuormakestävyys erisuuruisilla paalun heikomman suunnan 
vaakaliikkeillä Dh (Wolde-Tinsae et al. 1988). 

8.3 Kansirakenteen ja paalujen muodostama kehärakenne 

Saksalainen Engelsmann (1998) on väitöskirjatutkimuksessaan tutkinut paalujen ja 
kansirakenteen muodostaman kehärakenteen käyttäytymistä. Laskennallisessa
tutkimuksessa laattapalkki-kansirakenteen jäykkyyttä kuvaaviksi suureiksi valittiin AEkansi = 



Tampereen teknillinen yliopisto Pohja- ja maarakenteiden laboratorio Sivu 127

138690 MN ja AIkansi = 13358 MNm2. Rakenteen mitat ja rakennemalli on esitetty kuvassa 
8.7.

A/455/04/KUVA4_4

l = 5.0 m dPaalu = 0.5 m ks = 100 MN/m3 = vakio

EJKansi
EAKansi

EJPaalu
EAPaalu

20.00

Kuva 8.7 Kansirakenteen ja paalujen muodostama kehärakenne. Paalujen lineaarinen 
vaakasuuntainen alustaluku ks on vakio eri syvyyksillä l (Engelsmann 1998). 

Tutkimuksessa muuteltiin paalujen vaakasuuntaista alustalukua, paalun halkaisijaa ja 
kansirakenteen jäykkyyttä ja laskettiin lämpöliikkeiden suuruudet, rakenteisiin syntyvät
pakkovoimat ja jännitykset. Kuvassa 8.8 on esitetty lineaarisen alustaluvun suuruuden ja
kansirakenteen jäykkyyden vaikutus vaakaliikkeen suuruuteen. Vaakaliike on suhteutettu
esteettömästi liikkumaan pääsevän siltarakenteen vaakaliikkeeseen. 

A/455/04/KUVA4_16
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Kuva 8.8 Maan alustaluvun ks ja kansirakenteen jäykkyyden EAkansi vaikutus lämpötilan vaihtelusta 
johtuvan vaakaliikkeen uT suuruuteen (Engelsmann 1998). 

Kuvasta voidaan päätellä, että lujakaan maapenger ei pysty estämään tavanomaisessa 
kansirakenteessa syntyvää vaakaliikettä kuin noin 10 prosenttia.

Kuvassa 8.9 esitetään paalun halkaisijan ja pituuden vaikutus lämpötilamuutoksista 
johtuvaan päädyn vaakaliikkeeseen.
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A/455/04/KUVA4_8
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Kuva 8.9 Paalun halkaisijan d ja pituuden l vaikutus lämpötilan vaihtelusta johtuvan vaakaliikkeen uT

suuruuteen. Paalujen alapäissä on vaakasuuntaan vapaasti liukuva tuenta (Engelsmann 1998).

Jäykkä ja pitkä paalu pienentää vaakaliikettä noin 15 % maan alustaluvun ks ollessa 100 
MN/m3.

Paalun halkaisijan muuttaminen ei siis merkittävästi vaikuta vaakaliikkeen suuruuteen.
Lämpötilavaihtelusta johtuva vaakaliike on väistämätöntä ja se pitää huomioida sillan ja 
maapenkereen rakenteiden suunnittelussa. 

Kehäsiltojen rakenteellisessa suunnittelussa oleellisin seikka on taivutusmomentin suuruus 
kehän nurkissa. Kuvissa 8.10 ja 8.11 esitetään sillan omien kuormien ja lämpötilan kasvun
aikaansaamat jännitykset paalun yläpäässä ja kansilaatan päässä eri paalupituuksilla ja -
halkaisijoilla.

A/455/04/KUVA4_11
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Kuva 8.10 Paalun halkaisijan d ja pituuden l vaikutus sillan omasta painosta ja lämpötilan kasvusta 
johtuvan paalun yläpään taivutusjännityksen sPAALU suuruuteen (Engelsmann 1998). 

Paalun ollessa leveä ja jäykkä ovat jännitykset paalussa pieniä. Paalun halkaisijan pitää
siis olla riittävän suuri, jotta paalulla olisi tarvittava taivutusjäykkyys. Pitkillä paaluilla 
taivutuksesta johtuvat jännitykset ovat suuremmat kuin lyhyillä paaluilla. Engelsmann’n 
tutkimuksessa tosin on laskelmat tehty jopa vain 1 m pitkille paaluille, joita käytännössä ei 
juurikaan käytetä. Erityisen pitkillä paaluilla paalupituuden lisääminen ei merkittävästi lisää 
paalun taivutusjännityksiä.
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A/455/04/KUVA4_12
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Kuva 8.11 Paalun halkaisijan d ja pituuden l vaikutus sillan omasta painosta ja lämpötilan kasvusta 
johtuvan kannen taivutusjännityksen sKansi suuruuteen (Engelsmann 1998). 

8.4 Hiekkaan lyötyjen teräksisten H-paalujen varaan tuettujen 
liikuntasaumattomien siltojen maksimipituuden määrittäminen

Dicleli et al (2003) on mallintanut teräksisten H-paalujen toimintaa liikuntasaumattoman
päätytuen alla käyttämällä sekä päätytuelle että paaluille erillisiä vaakasuuntaisia 
epälineaarisia jousia. Kuvassa 8.12 on esitetty paalujen vaakajousien siirtymä-voima-
yhteys ja kuvassa 8.13 päädyn vaakaliike-maanpaine-yhteys. 

Kuva 8.12 Todellinen (ehjä viiva) ja mallinnettu paalun vaakasiirtymä-kuorma-yhteys eli Y-P-kuvaaja 
tietyllä syvyydellä (Dicleli et al 2003). 
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Kuva 8.13 Päädyn liikkeen ja maanpaineen välinen yhteys. Lepotilan maanpaine on tässä mallissa
määritetty todella suureksi (Dicleli et al 2003). 

Lasketun, kuvitteellisen sillan kokonaispituus oli 120 m ja päädyn korkeus vaihteli välillä
3… 5 m kuvan 8.14 mukaisesti. Paalujen pituus oli 12 m. Sillan kannen, päädyn, paalujen 
ja hiekan ominaisuuksia vaihdeltiin rakenteen herkkyystarkastelussa. Paaluja tukevan 
maan vaakasuuntaisena alustalukuna käytettiin arvoja 2000, 6000, 12000 ja 18000 kN/m3

hiekan kitkakulman vaihdellessa välillä 30¯… 40¯. Paalujen epälineaarisen jousen 
määrittelyssä alustaluvun lisäksi vaikuttavia tekijöitä olivat hiekan kitkakulma ja 
tilavuuspaino sekä tarkasteltavan kohdan syvyys. 

Kuva 8.14 Lyhyehkön sillan rakennemalli (Dicleli et al 2003). 

Laskelmien perusteella määriteltiin maksimipituudet Lmax1 ja Lmax2, joista pienempi on 
määräävä. Lmax1 määritetään sillan lyhentyessä ja Lmax2 määritetään sillan pidentyessä 
rakenteeseen kohdistettavien vaatimusten pohjalta. Vaatimuksista oleellisin on
teräspaalujen pienten, toistuvien liikkeiden aiheuttama väsymismurtumisriski, joka on eri
suuruinen liikkeen suunnasta riippuen.

Laskelmissa käytettiin teräspaalua HP310*85 lyötynä sekä paalun vahvempaan että 
heikompaan suuntaan päädyn liikesuuntaan verrattuna. 
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Lämpötilavaihtelut määriteltiin AASHTO’n ohjeiden mukaisesti. Lopputulokset eli 
liikuntasaumattoman sillan ehdotetut maksimipituudet, kun pääty tuetaan hiekkaan lyötyjen
H-paalujen varaan: 

- betonisillat kylmässä ilmastossa: 190 m 
- betonisillat normaalissa ilmastossa: 240 m 
- terässillat kylmässä ilmastossa: 100 m 
- terässillat normaalissa ilmastossa: 160 m 

Johtopäätökset

Liikuntasaumattoman, paalutetun sillan kyky kestää vaakaliikkeitä on sitä pienempi mitä 
jäykempää maa paalujen ympärillä on. 

Sillan kannen jäykkyys vaikuttaa negatiivisesti rakenteen kykyyn kestää vaakaliikkeitä. Mitä
jäykempi kansi on sitä suuremmat ovat myös paalun toistuvat taivutusmuodonmuutokset, 
jotka kasvattavat paalun materiaalin väsymismurtoriskiä. Samalla tavalla vaikuttaa päädyn
taivutusjäykkyys.

8.5 Kehäsillan FEM -laskenta 

Maneliuksen ja Tollan (2002) kirjallisuustutkimuksessa esitetään Muir Wood’n ja Nash’n 
(2000) laskennallisen tutkimuksen päätulokset kuvaajina. Tutkimuksen kohteena oli 
kaksiaukkoinen symmetrinen kehäsilta, jonka jännevälit olivat 26,3 m ja päädyn korkeus
8,8 m.

Päädyn liike maata vasten seinän korkeuden matkalla riippuu hyvin voimakkaasti
päätyseinän jäykkyydestä kuvan 8.15 mukaisesti: 

A/455/04/KEHARAK
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ERITTÄIN JOUSTAVA
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KEHÄRAKENTEEN
ALKUPERÄINEN SIJAINTI

Kuva 8.15 Joustava seinä taipuu sillan pidentyessä tai maanpaineen kasvaessa. Jäykkä seinä 
liikkuu vaakasuuntaan ilman suuria kiertymiä (Muir Wood, Nash 2000)

Sillan päätypenkereen ja kehärakenteen muodostama 3-ulotteinen kokonaisuus
mallinnettiin 2-ulotteisilla levyelementeillä. Siipimuurien oletettiin tukevan maata riittävästi, 
jotta voitiin soveltaa 2-ulotteista mallinnusta. Levyelementtien käyttö liioittelee
maanpaineita silloin, kun maa todellisuudessa pääsee laajenemaan kolmannen 
ulottuvuuden suuntaan. 

Tutkitun sillan tyyppisillä rakenteilla täyttömaan todellisten ominaisuuksien selvittäminen on 
yleensä harvinaista. Mallissa käytettiin Mohr-Coulombin maamallia, koska 
suunnitteluohjeessa BA 42/96 (1996) mainitaan kitkamaan leikkauslujuus ja siitä johdetut
maanpainekertoimet. Mohr-Coulombin maamallissa maan oletetaan käyttäytyvän 
isotrooppisesti ja kimmoisesti leikkausjännitysten pysyessä leikkauslujuuden alapuolella.
Malli on karkea varsinkin, kun jännitykset ovat suuria, koska todellisuudessa maan
jäykkyys pienenee leikkausjännitysten ollessa lähellä leikkauslujuuden arvoja. 

Suunnitteluvaiheessa maan leikkauslujuuden mukaan määritelty passiivipainekerroin
määrittää maanpaineen suuruuden. Siksi tulokset riippuvat suuresti valittavasta maan
sisäisestä kitkakulmasta.
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Käytännössä maan ominaisuuksien valinta liikuntasaumattoman sillan penkereessä on
optimointitehtävä. Maalla pitää olla pieni jäykkyys, jotta maanpaine rakennetta vasten olisi 
mahdollisimman pieni. Samanaikaisesti maan pitää ottaa vastaan liikenteen kuormitus ja
olla riittävän lujaa ja jäykkää.

Maan kimmomoduuli riippuu maan jännitystilasta seuraavan yhtälön mukaisesti (Muir 
Wood, Nash 2000): 

a

s
s

)(
0

Ö= oEE

, jossa vertailujännitys s0 on 100 kPa ja s on vallitseva pystyjännitys maassa. E0:lle ja 
eksponentille a esitetään kirjallisuudessa arvoja, ks. taulukot 8.1… 8.3.

Taulukko 8.1 Karkearakeisten materiaalien jäykkyys laskentaohjelmiston FLAC manuaalin mukaan
(Muir Wood, Nash 2000 [Itasca 1996 / alun perin Ortiz et al 1986]) 

 Maalaji Kuivatiheys E0 a 
[t/m3] [MPa]

Sora 1,6 40 0,6
Hiekkainen sora +vähän hienoa ainesta 2,1 40 0,7
Hiekkainen ja silttinen sora 2,1 40 0,7
Sora + hiekka + hienoaines 2 15 0,9
Tasarakeinen hieno hiekka 1,6 15 0,75
Tasarakeinen karkea hiekka 1,6 25 0,7
Suhteistunut hiekka 1,8 20 0,7

Ortiz et al’n kokeissa käyttämän soran kuivatiheys 1,6 t/m3 on erittäin pieni. 

Taulukko 8.2 Karkearakeisten materiaalien jäykkyys alkutilassa. Kokeet on tehty 100 kPa 
alkujännitystilassa. Jäykkyys on laskettu sekanttimoduulina deviatorisen huippujännityksen 
puolivälissä. Alfan arvoksi ehdotettiin arvoa 0,5 (Muir Wood, Nash 2000 [Lambe, Whitman 1979]) 

E0 [MPa] 
Kulmikkaat, särkyvät maarakeet: 
     Löyhä maa 14
     Tiivis maa 35
Pyöreät, kovat maarakeet: 
     Löyhä maa 56
     Tiivis maa 105

Taulukko 8.3 Karkearakeisten materiaalien jäykkyys toistuvassa kuormituksessa (Muir Wood, Nash 
2000 [Lambe, Whitman 1979]) 

Maalaji E0 [MPa] 
Löyhä Tiivis

Seulottu kvartsimurske, hienorak., kulmikkaat maarakeet 117 207
Seulottu Ottawan hiekka, hienorak., pyöreät maarakeet 179 310
Ottawan hiekka, keskikarkea, pyöreät maarakeet 207 669
Seulottu hiekka, keskikarkea, hieman kulmikkaat maarakeet 138 241
Seulottu kvartsimurske, keskikarkea, kulmikkaat maarakeet 124 186
Suhteistunut hiekka, karkea, hieman kulmikkaat maarakeet 103 193

Ottawan hiekan E0:n arvo 669 MPa on todella suuri ja määrittää maan todella jäykäksi. 
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Muir Wood ja Nash käyttivät FEM -laskelmissaan eksponentille a aina arvoa 0,5. Tällöin 
maan kimmomoduuli E = 0,216*E0 täyttömaan ylimmässä kerroksessa ja E = 1,298*E0
täyttömaan alimmassa kerroksessa. E0:lle käytettiin yleensä arvoa 60 MPa ja
erityistapauksissa arvoja 20 MPa ja 180 MPa. 

Tulosten mukaan maan jäykkyyden (E0 ja E) valinnan merkitys rakenteen käyttäytymiseen
oli huomattavasti suurempaa kuin valitun lujuuden (f = 35¯, 45¯, 55¯) merkitys. Kuitenkin 
maan jäykkyyden kasvattaminen 9-kertaiseksi (180 MPa / 20 MPa) kasvatti seinän 
puolivälin taivutusmomentin vain noin kaksinkertaiseksi.

Seinän yläpään vaakaliikkeen arvolla 11 mm ja seinän korkeudella 8,8 m englantilaisen
suunnitteluohjeen mukainen maanpainekerroin K* = (0,011m/0,05*8,8m)0,4*Kp = 0,229*Kp.
Seinän ylemmällä puoliskolla pitää kuitenkin vähimmäisvaatimuksen K* ² 0,333 * Kp
toteutua. Lasketut maanpaineet olivat aivan seinän yläosaa lukuun ottamatta kaikissa
tapauksissa rakenteen joustavuuden vuoksi passiivipaineen kolmasosaa (Kp/3) pienemmät 
eli pienemmät kuin edellä mainittu vähimmäisvaatimus. Peruslaskentatapaukseen, f = 45¯
ja E0 = 60 MPa, verrattuna seinän taivutusmomentti syvyydellä 5 m kasvoi noin 7-
kertaiseksi, kun seinään kohdistettiin suunnitteluohjeen BA 42/96 (1996) mukainen 
maanpaine eli K* = 0,333 * Kp seinän yläosalla ja alaosalla vakioarvo eli seinän puolivälin 
maanpaine.

Muir Wood’n ja Nash’n laskelmissa seinän ja maan välinen kitkakulma oli aina puolet maan
sisäisestä kitkakulmasta. Tulokset osoittivat, että sillan rakennesuunnitteluun vaikuttavat
tekijät ovat maan lujuuden sijasta pääasiassa riippuvaisia maan jäykkyydestä. Jos maa ja 
silta tarkastellaan erillisinä rakenteina maan ja sillan rasitusten välistä yhteyttä ei voida 
saada selville.

8.6 Liikuntasaumaton yksiaukkoinen kehäsilta

Saksalainen Stephan Engelsmann (1998) on väitöskirjassaan esittänyt esimerkkinä 20 m 
pitkän yksiaukkoisen kehäsillan (kuva 8.16) rakennelaskelmat. Hän todistaa, että näinkin 
pitkän sillan voi suunnitella jännittämättömänä rakenteena eli teräsbetonirakenteena.

A/455/03/YMPARISTO_ISO

Kuva 8.16 Penkereen varaan perustettu kehäsilta (Engelsmann 1998). 

Silta on molemmissa päissä maanvaraisesti perustettu penkereen varaan. Maanpaineen 
jakautuminen 2,5 m korkean päädyn matkalla on paraabelin muotoinen (kuva 8.17).
Vaakasuuntaisen alustaluvun maksimiarvo ks = 100 MN/m3, joka vastaa keskitiivistä
hiekkaista soraa.
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A/455/03/TIE
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Kuva 8.17 Sillan rakennemalli (Engelsmann 1998). 

Maanvaraisen anturan korkeus on 0,6 m ja leveys sillan pituussuunnassa on 2,6 m.
Siipimuurit ovat jäykästi kiinni anturan yläpinnassa miltei koko anturan matkalla kuvan 8.18
mukaisesti ja niiden jäykkyys huomioidaan laskelmissa. Siipimuurien väli on selvästi 
kannen leveyttä pienempi eli vain noin 5 m.

A/455/03/LEIKKAUS1
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Kuva 8.18 Penkereen varaan perustetun kehäsillan perustukset. Sivukuva ja vaakaleikkaus 
(Engelsmann 1998).

Laskelmissa huomioidaan seuraavat kuormat: esimerkiksi kenttämomentin laskemisessa 
omat painot + liikennekuorma + lämpötilan lasku + kannen yläpinnalla lämpötilan nousu +
betonin kutistuminen (kuvat 8.19 ja 8.20). Kenttämomentin maksimiarvoksi saadaan 
Md,kenttä = 5,44 MNm. Vastaava arvo pelkkänä yksiaukkoisena rakenteena laskettuna olisi 
10,07 MNm. 
Maksimitukimomentti Md,aukko = -11,07 MNm. Vastaavat raudoitusmäärät ovat 14100 mm2 ja 
37900 mm2.

A/455/03/LEIKKAUS2
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Kuva 8.19 Kehäsillan kannen poikkileikkaus (Engelsmann 1998). 
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Kuva 8.20 Halkeamaleveydet teräsbetonisillan kannen ylä- ja alapinnassa koko sillan matkalla.
Lähellä päätyjä halkeamat ovat yläpinnassa (Engelsmann 1998). 

Suomessa lämpötilat vaihtelevat paljon ja talvella sillan lämpötila laskee selvästi
nollan alapuolelle. Jos maanpainetta kehäsillassa hyödynnetään ja tukimomentti 
käytetään hyödyksi aukkomomentin pienentämiseksi, pitää laskelmissa huomioida 
maanpaineen minimiarvo. 

8.7 Yksinkertainen elastinen laskentamalli liikuntasaumattoman kehäsillan 
penkereen mallintamiseksi 

Lehane et al. (1999) ovat Irlannissa kehittäneet laskentamenetelmän liikuntasaumattoman 
sillan penkereen mallintamiseksi. Menetelmän avulla selvitetään kehäsillan päätyseinän ja 
kannen liitoskohdan taivutusmomentti ja kannen normaalivoima sillan painuessa pengertä 
vasten lämpötilan kasvaessa. Laskentamallissa laboratoriokokein tutkitun maan 
ominaisuuksien mukaan määritetään maalle kimmoinen ekvivalentti eli mahdollisimman
hyvin laboratoriokokeita vastaava jäykkyysarvo. Maan ja päätyseinän jäykkyyksien
perusteella johdetaan lausekkeet penkereen kuvaamiseksi yhdellä lineaarisesti kimmoisella 
jousella ja päätyseinän ekvivalentin korkeuden määrittämiseksi. Näiden määritysten jälkeen
tavallisella kehän laskentaohjelmalla voidaan laskea lämpötilan muutoksesta sillan 
kansirakenteeseen syntyvät rasitukset. 

Ensimmäiseksi menetelmässä lasketaan suhdeluku r [m-3]:
as EIEr /=

, jossa 
Es = ekvivalentti maan kimmomoduuli [kPa].
EIa = seinärakenteen taivutusjäykkyys [kNm2/m]

Seinän ekvivalentti korkeus on [m]: 

25,03 -Ö= rHe

Penkereen vaakasuuntainen jousivakio on [MN/m]: 

6

75,0-

=
rEI

k a
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A/455/04/KUVA7_7
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Kuva 8.21 Yksinkertainen tasokehämalli sillan kannen rasitusten laskemiseksi.
Esimerkkitapauksessa päädyn todellinen korkeus oli 6,5 m (Lehane et al. 1999). 

Kuvan 8.21 esimerkissä sovellettiin seuraavia lähtöarvoja: 
Es = 400 000 kPa 
DT = 21 oC
L = 30 m 
ta = 1 m 
E = 30 x 106 kPa 
EIa = 2 500 000 kNm2 (ehjä poikkileikkaus) 

Tuloksiksi saatiin: 
r = 0,16
He = 4,74 m 
K = 105,4 MN/m 

Näiden tulosten eli seinän ekvivalentin korkeuden ja jousivakion arvoilla saadaan 
kehäohjelmalla nurkan momentiksi -185 kNm ja kannen aksiaaliseksi voimaksi 436 kN. 
Tulokset vastaavat hyvin elementtimenetelmäohjelmistolla laskettuja arvoja varsinkin 
pienehköillä penkereen materiaalin parametreilla. 

Penkereen kimmomoduuli karkearakeisille maille Lehane et al:n (1999)
laskentamenetelmässä voidaan määrittää laboratoriokokeisiin perustuvilla
laskentalausekkeilla maan huokosluvun, tehokkaan pystysuuntaisen jännityksen ja 
keskimääräisen leikkausmuodonmuutoksen avulla. Es voidaan määrittää myös kuvan 8.22
suorien avulla huokosluvun sijasta kuivatilavuuspainon mukaan. 

A/455/04/KUVA7_8
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Kuva 8.22 Penkereen kimmomoduuli maan kuivatilavuuspainon (rd), tehokkaan jännityksen (p’) ja 
leikkausmuodonmuutoksen (g) funktiona (Lehane et al. 1999). 

Suunnitteluvaiheessa maan jäykkyytenä käytetään maksimiarvoa.

Toistuvan, jaksottaisen kuormituksen vuoksi penger tiivistyy alkuperäisestä tilastaan. Siksi 
Lehane et al. suosittelevat kuivatilavuuspainon korottamista 1,1-kertaiseksi. 
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Suositeltava keskimääräinen leikkausmuodonmuutos on d/2H… 2d/3H, jossa d on puolet 
sillan pään kokonaislämpöliikkeestä ja H on tuettavan penkereen korkeus. 

8.8 Liikuntasaumattoman sillan mallintaminen 2-ulotteisella FE- mallilla 

Paaluja ympäröivä maa liikkuu päätytuen painautuessa päätypengertä vasten (kuva 8.23)
(Arsoy et al. 1999). Tämä pienentää paalujen ja ympäröivän maan välistä suhteellista 
liikettä ja paalun leikkausjännitykset yläpäässä jäävät melko pieniksi (kuva 8.24).
Penkereen alapuolinen maa käyttäytyy ikään kuin se olisi pehmeämpää kuin se 
todellisuudessa on. Tämä on paalujen kannalta edullista, koska päätytuki ja paalujen 
yläpäät liikkuvat samaan suuntaan, jolloin paalut pääsevät vapaammin liikkumaan
(Duncan, Arsoy 2003).

A/455/03/PÄÄTYTUKI6
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Kuva 8.23 Sillan päädyn FEM- laskennan elementtiverkko (Arsoy et al. 1999). 

A/455/03/LEIKVOIMA
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Kuva 8.24 Päätytukeen ja paalujen yläpäähän kohdistuneet vaakavoimat (Arsoy et al. 1999). 

FEM-laskelmat osoittavat, että päätytuen vaakaliikkeestä johtuvaa maan liikkumista
tapahtuu 3… 4-kertaisella päätytuen korkeuden etäisyydellä matalan päätytuen takana 
(kuva 8.25) (Arsoy et al. 1999). 
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Kuva 8.25 Maan pinnan nousu ja painuminen 2,5 m korkean päätytuen takana (Arsoy et al. 1999). 

Duncanin ja Arsoyn (2003) FEM-laskelmat osoittavat lisäksi, että semi-integral- tyyppiset
sillat, joissa päätytuen alaosa on vaarnatappien avulla kiinnitetty päätytuen yläosaan, ovat
paalujen rasitusten kannalta jäykkiä päätytukia edullisempia. Nivelkohta sallii
vaakakuormitetun paalun yläpäähän suuremman kiertymän ja paalun yläpään vaakaliike
jää hieman jäykän päätytuen tapausta pienemmäksi. Etu korostuu sillan 
supistumisvaiheessa.

8.9 Tukiseinä päätytukena - numeerinen analyysi

Englannissa, Southamptonin yliopistossa tutkijat Xu, Bloodworth ja Lee (2003) ovat 
numeerisilla menetelmillä tutkineet kuvien 8.26 ja 8.27 mukaisesti tukiseinän varaan 
rakennetun liikuntasaumattoman sillan päädyn käyttäytymistä. Tutkimus keskittyi 
maanpaineiden analysointiin tukiseinän takana yksittäisessä kuormituksessa ja toistetussa
kuormituksessa. Laskelmien yksinkertaistamiseksi sillasta mallinnettiin vain tukiseinä ja sen 
niveliseksi tulkitun yläpään vaakaliike.

Kuva 8.26 Liikuntasaumattoman sillan rakenne sillan päädyssä (Xu et al 2003). 

Päädyn korkeus oli 12 m ja tuetun maan korkeus oli 6 m. Päädyn paksuudeksi valittiin 1 m 
ja sillan pituudeksi 60 m. 
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Kuva 8.27 Tukiseinällisen sillan päädyn elementtimalli. FEM-ohjelmana käytettiin SAGE CRISP’n
versiota 4.3a (Xu et al 2003). 

Maamallina käytettiin Three Surface Kinematic Hardening- maamallia (3-SKH). Käytetyn 
maamallin etuna oli sen kyky huomioida suuri leikkausmoduuli pienellä 
muodonmuutostasolla, jännityshistorian vaikutus maan jäykkyyteen ja toistuvan 
kuormituksen vaikutus jäykkyyden muuttumiseen. Analyysissä maa otaksuttiin 
ylikonsolidoituneeksi saveksi, joka on yleistä Englannissa. 

Koska jännityshistoria vaikuttaa maan käyttäytymiseen analyysi jaettiin osiin 
rakennusprosessin eri vaiheiden vaikutusten arvioimiseksi: 

- Vaihe 1: Normaalikonsolidoituneeseen maahan kohdistettiin 
esikonsolidaatiokuormitus, joka maan konsolidoitumisen jälkeen poistettiin. 

- Vaihe 2: Tukiseinän asennus. Tuettavan maan yläpintaan kohdistettiin 10 kPa 
pystykuorma.

- Vaihe 3: Maa kaivettiin tasolle -2 m ja vaakatuenta lisättiin seinän yläpäähän. 
- Vaihe 4: Maa kaivettiin tasolle -6 m. 
- Vaihe 5: Tukiseinän yläpäähän kohdistettiin toistuva vaakasiirtymä. Tyypillisellä 60 

m pitkällä betonisillalla vuotuinen pään liike on noin °10 mm. Koska jokainen toisto 
kestää pitkän ajan, jonka aikana huokosveden ylipaine ehtii purkautumaan, maan 
oletettiin käyttäytyvän avoimen laboratoriokokeen tavoin. 

Tutkittu perustapaus:
- esikonsolidaatiokuorma 500 kPa, 
- betonirakenteinen seinä, paksuus 1 m, 
- tuen jäykkyys EI = 2,5*106 kNm2/m,
- vuotuinen pään liike °10 mm. 

Tulokset

Suurin taivutusmomentti seinässä tavoittaa maksimiarvon 20 vaakaliikkeen toiston jälkeen, 
jolloin maan voidaan ajatella olevan niin sanotussa resilient -tilassa. Tämän jälkeen maa 
käyttäytyy kimmoisesti eli syntyvät muodonmuutokset ovat palautuvia. 

Toistuva päätytuen vaakaliike lisää maanpaineen suuruutta kuvan 8.28 mukaisesti 
tukiseinän yläosassa kaivun jälkeiseen tilaan verrattuna. Seinän yläosalla 2/3 matkalla
maanpaineet lisääntyvät ja alimmassa kolmanneksessa vähentyvät usean toiston myötä.
Keskellä maanpaine kasvaa noin 1,2-kertaiseksi, mikä on selvästi vähemmän kuin 
standardissa BA 42 (1996) edellytetään. 
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Kuva 8.28 Maanpaineet tukiseinän takana alkutilassa, kaivun jälkeen, ensimmäisen vaakaliikkeen 
jälkeen ja 30 vaakaliikkeen jälkeen. Y-koordinaatti 36 m vastaa alkuperäistä maan pintaa (Xu et al 
2003).

Kuvassa 8.29 esitetään tukiseinän liikkeet eri vaiheissa. Suurin liike on 30 toiston
aiheuttama seinän kiertymä, joka näkyy seinän alapään 140 mm liikkeenä sillan suuntaan.
Jäykkä pääty eli tukiseinä ei paljoakaan taipunut kiertyessään. 

Kuva 8.29 Tukiseinän vaakaliikkeet kaivun jälkeen, ensimmäisen vaakaliikkeen jälkeen ja 30 
vaakaliikkeen jälkeen (Xu et al 2003) 

Yhteenveto

Liikuntasaumattoman sillan, jonka päätytukena on tukiseinä, maanpaineiden suuruus
riippuu seinän jäykkyydestä, maan jäykkyydestä ja toistuvan vaakaliikkeen suuruudesta. 
Suurimman rasitukset syntyvät noin 20 toiston jälkeen, jonka jälkeen ei enää tapahdu
merkittäviä muutoksia. Joustava seinärakenne johtaa kokonaistaloudellisuuteen.
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8.10 Vinon kehäsillan laskennallinen analyysi

Kankam & Dagher (1995) ovat tutkineet vinon, epälineaarisen kehäsillan käyttäytymistä ja
raportoineet tutkimustulokset useissa eri julkaisuissa. Kuvassa 8.30 on esitetty tyypillinen
kannen taivutusmomenttijakautuma, josta havaitaan suuret taivutusmomentit kansilaatan 
tylpässä kulmassa. Myös leikkausvoimat ovat tylpässä kulmassa normaalia suuremmat. 

Kuva 8.30 Tyypillinen Mx -taivutusmomenttijakautuma vinon kehäsillan kannessa. Wall = seinä 
kansilaatan alapuolella, Free = vapaa reuna. Pohjoisamerikkalaiset yksiköt [kips/in] (Kankam & 
Dagher 1995). 

Rakenteen raudoitus suunnitellaan taivutusrasitusten mukaan, jolloin kannen tylpän kulman 
raudoituksen pitää olla suurempi kuin terävän kulman raudoituksen. Kuvassa 8.31 on 
esitetty tyypillinen elementtimenetelmämalli rasitusten laskemiseksi. 

Kuva 8.31 Tyypillinen FEM -elementtiverkko jäykässä ja vinossa kehäsillassa. 1000 elementtiä
(Kankam & Dagher 1995). 
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9 Johtopäätökset 

Liikuntasaumattomat sillat ovat elinkaarikustannuksiltaan edullisia. Tämän vuoksi siltojen 
liikuntasaumoja ja laakereita pitää välttää, aina kun se on teknisesti mahdollista eli 
suunnitella ja rakentaa tarkasteltava silta liikuntasaumattomaksi. 

Sillan ja maan yhteistoiminta pitää aina huomioida liikuntasaumattoman sillan 
suunnittelussa samanaikaisena rakenteen ja maan tarkasteluna. 

Tutkimussuunnitelmassa tutkimuksen ensimmäiseksi tavoitteeksi oli asetettu 
maksimipituuden määrittäminen sekä matalalla päätytuella varustetulle sillalle että 
kehäsillalle. Kirjallisuustutkimuksen tulosten perusteella voidaan symmetrisen ja suoran 
liikuntasaumattoman sillan maksimipituudeksi matalalla päätytuella varustetulle sillalle 
määrittää 100 m… 150 m. Epäsymmetrisessä sillassa etäisyys liikuntakeskiöstä sillan 
päätyyn saa täten olla korkeintaan 50 m… 75 m. Raja-arvojen perusteena on 
päätypenkereen suurten painumien välttäminen. Maksimipituus voidaan täsmentää vasta 
kokeellisen tutkimuksen valmistuttua. 

Sillan suunnittelijan pitää edelleen varmistaa kaikkien rakenteiden toimiminen kaikissa 
kuormitustapauksissa keskittyen liikuntasaumattomissa paalutetuissa päätyrakenteissa 
erityisesti vaakasiirtymien rasittamien paalujen mitoitukseen. Päätyjen kiertyminen yleensä 
pienentää alapuolisten paalujen yläosan taivutusrasituksia. Teräsputkipaalujen ja 
porapaalujen sekä pysty- että sivusuuntainen kestävyys tarkistetaan kyseisten 
paalutyyppien suunnitteluohjeiden ja suurpaalutusohjeen mukaan. 

Maanpaineen laskemisessa sillan päädyn takana huomioidaan päädyn todellinen liiketila. 

Päätytukeen tai -palkkiin kohdistuvan paineen suuruus lämpötilamuutosten aiheuttaman 
rakenteen laajenemisen vuoksi sekä eri maamateriaaleista tehtyjen pengerten päätyyn 
kohdistaman passiivipaineen riippuvuus päädyn liiketilasta voitaneen määrittää esimerkiksi 
ruotsalaisten suunnitteluohjeiden ja saksalaisen tutkimusryhmän suositusten (Berger et al 
2003) mukaan. Taustan täytteen pakkautuminen rakenteen toistuvan liikkeen vaikutuksesta 
pitää huomioida esitettävissä maanpaineiden ja alustalukujen suositusarvoissa.

Sillan pään maksimi vinous riippuu sillan pituudesta. Vinouden maksimin määrittämisessä 
pitää huomioida myös sillan päädyn ja maan välisen kitkakertoimen sekä mahdollisen 
maanvaraisen perustuksen ja alapuolisen maan kitkakertoimen arvot. 

Liikenteen aiheuttamalla tärinällä ei todettu olevan oleellista vaikutusta sillan päätyyn 
kohdistuvaan passiivipaineeseen tai seinäkitkaan. 

Sillan päätyyn kiinnitetyn siirtymälaatan käyttöä suositellaan. 

Siipimuurien ja niiden tukeman maan yhteistoiminta on parasta, kun siipimuurit ovat sillan 
pituussuuntaiset.

Ilman lisätutkimuksia pitkien liikuntasaumattomien kehäsiltojen maanpaineet 
lämpötilavaihtelun seurauksena voitaneen määrittää päädyn liiketilan mukaan kuten 
esimerkiksi ruotsalaisessa standardissa BRO 2002, vertaa kuva 9.1. Myös laskennallisessa 
tutkimusosuudessa on tarkasteltu maanpaineiden kehittymistä sekä vaakasuuntaan 
siirtyvän seinän takana että kiertyvässä seinässä. 
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huom: Passiivipainekerroin Kp vaihtelee eri maiden standardeissa.

ENGLANTILAINEN BA42-STANDARDI
KEHÄSEINÄN YLÄOSALLA.
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Kuva 9.1 Ruotsalaisen ja englantilaisen standardin mukainen vaakasiirtymä-maanpainekerroin –
yhteys sekä saksalaisen tutkijaryhmän suositus

Jatkotutkimustarpeet

Oleellisin tutkimustarve lähitulevaisuudessa on selvittää vinojen liikuntasaumattomien 
siltojen toiminta ainakin kokeellisen tutkimuksen keinoin. 

Keinot päädyn maanpaineen ja päätypenkereen muodonmuutosten pienentämiseksi
suomalaisissa olosuhteissa on tässä raportissa käsitelty suppeasti. Tietyn menetelmän 
käyttöönotto edellyttää käytettävän menetelmän ja materiaalien kokeellista tutkimusta. 

Saksalaistyyppisen, päädyn viereisellä seinämällä varustetun siirtymälaatan toiminta 
pohjoismaisissa olosuhteissa kannattanee myös tutkia. Sillan päädyn ja siirtymälaatan
seinämän päälle voitaneen pitkissä silloissa asentaa esimerkiksi massaliikuntasauma. 

Pohjois-Amerikassa siirtymälaatta rakennetaan penkereen yläpintaan. Siirtymälaatan 
ulkoreunaan on tehtävä kunnollinen liikuntasaumaelin. Rakenne saattaa soveltua erityisen 
pitkien, noin 200 m,  liikuntasaumattomien siltojen päädyn rakenteeksi myös Suomessa.

Englantilaisten käyttämän, penkereenvaraisen sillan päädyn perustuksen etu on penkereen
ja sillan päädyn samanaikainen pystysuuntainen liiketila. Rakenteen toiminta 
pohjoismaisissa olosuhteissa kannattanee tutkia.

Jäätyneen maan mekaaninen toiminta ja soveltaminen liikuntasaumattomaan 
siltarakenteeseen pitää varmistaa laskennallisen ja kokeellisen tutkimuksen keinoin. 
Tämän kirjallisuustutkimuksen kanssa samanaikaisesti julkaistava laskennallinen tutkimus 
tarkastelee myös esimerkiksi sillan välitukien toimintaa jäätyneessä maassa. 

Päätytuen ja ulommaisten välitukien paalujen materiaalin väsyminen erityisen pitkissä 
silloissa toistuvien kuormitusten johdosta pitää arvioida nykyistä tarkemmin. Sekä
Euroopassa että Pohjois-Amerikassa on käynnissä ilmiötä tarkastelevia tutkimusprojekteja. 



Tampereen teknillinen yliopisto Pohja- ja maarakenteiden laboratorio Sivu 144

Erityyppisten ja -kokoisten paalujen luotettava pitkän ajan toiminta liikuntasaumattomissa 
silloissa pitää muutoinkin varmistaa lisätarkastelujen avulla. 

Tässä tutkimusprojektin osassa keskityttiin matalapäätyisten siltojen 
kirjallisuustutkimukseen. Kehäsiltoja käsiteltiin vain muutamissa kohdissa. Pitkien 
kehäsiltojen täsmällinen toiminta pitäisi selvittää jatkotutkimuksin ennen niiden 
rakentamista Suomessa. 
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