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Erityyppisiä liikuntasaumattomia siltoja on Suomessa rakennettu usean vuosikymmenen 
aikana yhteensä lähes 1000 kappaletta. Symmetrisen ajoneuvoliikenteen sillan maksimipi-
tuus on ollut 70 m. Käynnissä olevassa kehitystyössä on päätavoitteeksi asetettu maksimi-
pituuden kasvattaminen. Tässä osatutkimuksessa on keskitytty liikuntasaumattoman silta-
rakenteen rakenteellisen toiminnan ja päätypenkereen toiminnan laskennalliseen ana-
lysointiin.

Maahan upotetun seinän vaakaliikkeen 2D-FE-mallin avulla tutkittiin seinän vaakaliike-
maanpaine- ja kiertymä-maanpaine- yhteyttä sekä aktiivi- että passiivipaineelle ja vastaavia 
leikkausjännityksiä seinän pinnalla Mohr-Coulomb (MC) - ja Hardening Soil (HS) - maamal-
leilla. Vertailuosuudessa maanpaineita verrattiin Coulombin ja Keriselin maanpainekertoi-
mien mukaisiin maanpaineisiin. Lasketut maanpaineet vastasivat Keriselin ja Absin teorian 
mukaisia maanpaineita. Coulombin teoria mukaiset maanpaineet olivat suuret verrattuna 
2D-FE-mallin avulla laskettuihin arvoihin. 

Liikuntasaumattoman siltarakenteen päädyn liike on syklistä. Plaxis 2D-FEM-
laskentaohjelmalla mallinnettiin myös päädyn toistuvaa liikettä useilla eri lähtöarvoilla. Tu-
losten mukaan päätypenkereessä syntyy suuria palautumattomia muodonmuutoksia. Siir-
tymälaatalla painumia ja maan kohoamista voidaan rajoittaa, mutta ei kokonaan estää. 
Toistuva vaakaliike kasvattaa päätyyn kohdistuvia maanpaineita. 

Vinon liikuntasaumattoman sillan toistuvan vaakaliikkeen seurauksena sillan pääty liikkuu 
myös poikittaiseen suuntaan, jolloin silta kiertyy keskipisteensä ympäri. Plaxis 2D-FE-mallin 
avulla arvioitiin myös vinon sillan rasituksia ja liikkeitä toistuvien lämpötilamuutosten seura-
uksena. Lisäksi vinon kehäsillan toimintaa arvioitiin yksinkertaisella 3D-mallilla. 

VT9:llä sijaitsevasta Haavistonjoen sillasta on runsaasti taltioitua kokeellisen tutkimuksen 
tutkimusaineistoa. Ensimmäisessä vaiheessa silta siirtymälaattoineen mallinnettiin 2D-
elementtimenetelmämallilla huomioiden eri rakennusvaiheiden vaikutukset sillan rasituksiin 
ja muodonmuutoksiin. Perustapaus tutkittiin MC – maamallilla. Vertailulaskelmat tehtiin 
HS–maamallilla murskeen kimmomoduuleilla Emurske = 80000 kPa ja Emurske = 250000 kPa. 
Hyvin jäykällä murskeella laskien saatiin hyvä vastaavuus havaittujen rakenteen toiminnan 
ja maanpaineiden sekä laskettujen arvojen välille. 

Haavistonjoen silta mallinnettiin myös Abaqus- FEM -laskentaohjelmalla kolmella eri jousi-
mallilla. Sekä suurpaalujen että päädyn jousivakiot määritettiin aluksi rakennesuunnittelijan 
käyttämiä periaatteita noudattaen lineaarisina jousina. Vertailuosuudessa epälineaariset 
jouset määritettiin sekä päädyn murskeen kimmomoduulille Emurske = 80000 kPa että Emurske
= 250000 kPa. 

Erityisen pitkän sillan välituen toiminta jäätyneessä maassa mallinnettiin usean eri jousi-
mallin avulla. Laskelmien avulla määritettiin jäätyneen maan jousivakiolle suositusarvo. 

Maan sisällä vaakasuuntaan liikkuvaan paaluun eri liiketiloissa kohdistuvia kokonaisvoimia 
arvioitiin Plaxis 2D-FE-mallin avulla. 



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

SAMMANDRAG

Man har under flera decennier byggt närmare 1000 broar med integrerade landfästen i 
Finland. Den största tillåtna längden har varit 70 m för symmetriska biltrafikbroar. Det 
viktigaste ändamålet i det pågående forskningsarbetet har varit att höja den största tillåtna 
längden. I denna del av projektet har man koncentrerat i att analysera funktionen av 
brokonstruktionen med integrerade landfästen och fyllningsjorden i vägbanken. 

Relationen mellan den horisontala förskjutningen och jordtrycket samt relationen mellan 
rotationen och jordtrycket och motsvarande tvärkrafter av väggen inne i jorden 
analyserades med en 2D-FE-model för både aktivt och passivt jordtryck. Resultaten 
jämfördes med jordtryckena beräknade enligt teorier av Coulomb och Kerisel & Absi. 
Resultaten motsvarade jordtryck som var kalkylerade med Kerisel & Absi teorin men var 
mindre än de som var kalkylerade med Coulomb teorin.

Rörelsen av integrerade landfästen är cyklisk. Den cykliska rörelsen analyserades med 
Plaxis 2D-FEM programmet med många olika startvärden. Enligt resultaten bildas det stora 
plastiska förskjutningar i fyllningsjorden. Sättningar på markytan kan förminskas med 
länkplattor men de kan inte helt förhindras. Den cykliska förskjutningen ökar jordtrycket mot 
landfästena.

Som en följd av rörelsen av en sned bro med integrerade landfästen rör landfästena också 
åt den tvärgående direktionen och bron roterar kring dess medelpunkt. Med Plaxis 2D-FE-
model analyserades spänningarna och rörelserna i en sned bro som en följd av 
temperaturförändringar. Därtill användes en enkel 3D-modell för att estimera funktionen av 
en sned rambro.

Haavistonjoki bro i Finland har instrumenterats och mycket data är tillgänglig. I det första 
skedet analyserades bron med sina länkplattor med en 2D modell så att inverkan av olika 
byggnadsskeden iakttogs. Det första fallet forskades med Mohr Coulomb jord modell och 
jämförelsen gjordes med Hardening Soil jord modell med den elastiska modulen E = 80000 
kPa och E = 250000 kPa i fyllningen. De bästa resultatena jämfört med mätningsvärden 
nåddes efter beräkningar med den styva fyllningen (E = 250000 kPa).

Haavistonjoki bro analyserades också med Abaqus FEM program med tre olika 
fjädermodeller. Först användes lineära fjädrar för de stora pålarna och integrerade 
landfästen. För jämförelse användes också olinjära fjädrar för landfästen enligt den 
elastiska modulen E = 80000 kPa och E = 250000 kPa i fyllningen. 

Funktionen av ett mellanstöd i en speciellt lång bro analyserades i frusen jord med flera 
olika fjädermodeller. Enligt beräkningarna föreslogs en rekommendation för 
fjäderkonstanten i frusen jord. 

De totala krafter mot en påle, som rör sig horisontellt i jorden, analyserades med en 2D-
FEM modell.
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More than 1000 jointless bridges have been built in Finland during recent decades. The 
maximum length of a symmetrical road bridge has been 70 m. The main objective of the 
research project in progress is to increase the maximum length. In this part of the project 
the focus lies in the analysis of the jointless bridge structure and the approach embank-
ment.

The horizontal displacement–earth pressure and rotation–earth pressure relations of a wall 
moving within soil were modelled with a 2D FEM model. The studied earth pressures were 
active and passive pressures as well as all intermediate pressures and corresponding 
shear stresses on the surface of the transferring structure. The Mohr-Coulomb (MC) - and 
Hardening Soil (HS) -soil models were used. The calculated earth pressures were com-
pared both to Coulomb theory and Kerisel and Absi theory. The results showed that the 
earth pressures corresponded best to earth pressures calculated according to the Kerisel 
and Absi theory. The earth pressures calculated with the Coulomb theory were large.

The movement at the jointless bridge end is cyclic and it was modelled with Plaxis 2D-
FEM- software. The effects of cyclic horizontal wall displacements were evaluated with 
several different soil input values. According to the calculation results, large non-reversible 
deformations develop inside the approach soil. The deformations can be limited with the 
use of transition slabs but not prevent completely. Earth pressures increase the most dur-
ing the first five cycles. 

As the result of the cyclic longitudinal movement the bridge ends move also to the lateral 
direction and the whole bridge rotates around its centre point. The forces and movements 
of a jointless skewed bridge as a consequence of fluctuating deck temperature were ana-
lyzed with a Plaxis 2D-FE- model. In addition, the behaviour of the skewed frame bridge 
was analyzed with a simple 3D-model. 

The Haavistonjoki Bridge has been instrumented and the amount of the collected data is 
large. At first calculation stage the bridge with its transition slabs and all the construction 
phases was modelled with a 2D FE model and MC soil model. The comparison was made 
with HS soil model with modulus of elasticity of E = 80000 kPa and E = 250000 kPa for ap-
proach embankment crushed rock. With the used large modulus of elasticity the calculated 
results corresponded to measured soil pressures and observed structural behaviour. 

The Haavistonjoki Bridge was modelled also with Abaqus FEM software with three different 
soil spring models. The spring constants for the large piles and abutments were at first de-
fined according to linear spring behaviour as the construction designer had done. As a 
comparison the spring constants were defined according to modulus of elasticity of E = 
80000 kPa and E = 250000 kPa for approach embankment crushed rock. 

The analysis of a long jointless bridge in frozen soil was made with a 3D FEM spring 
model. By varying the stiffness of the highest pile springs below the piers it was possible to 
recommend the lateral spring coefficient for frozen soil. 

The forces exerted against an individual pile transferring horizontally within soil were 
evaluated with a 2-dimensional FEM model.
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1 Johdanto 

Liikuntasaumattoman sillan kansi ja päätytuet muodostavat yhtenäisen rakenteen, joka liit-
tyy kiinteästi sillan päätypenkereisiin.

Suomalaisten sillansuunnittelun täydentävien ohjeiden (2001) mukaan silloissa, joissa sil-
lan päällysrakenteen pää liikkuu penkereessä, saa liikepituus liikuntakeskiöstä penkeree-
seen olla ajoneuvoliikenteen sillassa enintään 35 m ja kevyen liikenteen sillassa enintään 
45 m.

Liikuntasaumattomat sillat ovat yleensä kokonaistaloudellisempia verrattuna tavanomaisiin 
siltoihin, koska niissä on vähemmän paaluja ja paalut ovat pystysuuntaisia eikä niissä käy-
tetä laakereita eikä liikuntasaumaelimiä. Lisäetuja ovat yksinkertaiset ja nopeat rakennus-
menetelmät, suuri lujuusreservi, hyvä kapasiteetti ottaa vastaan seismisiä kuormituksia se-
kä esteettisyys. 

Tässä tutkimuksessa syvennetään tietoja liikuntasaumattomien siltojen toiminnasta eri las-
kentamenetelmien avulla ja keskitytään nimenomaan Suomen olosuhteita vastaaviin ilmas-
to-olosuhteisiin ja pohjasuhteisiin eli suuriin lämpötilavaihteluihin sekä jäätyneen maan 
käyttäytymiseen vaakapaineen alaisena.

Työkaluina laskennassa käytetään lähinnä Tampereen teknillisen yliopiston maa- ja pohja-
rakenteiden laitoksen käytössä olevia FEM -laskentaohjelmia. 

Tutkimustyön muissa osakokonaisuuksissa rasituksia ja siirtymiä arvioitiin lisäksi sekä kir-
jallisuustutkimuksen että kokeellisen tutkimuksen keinoin. Tulokset on kirjoitettu erillisiin 
tutkimusraportteihin. Anssi Laaksonen (2004) on tehnyt diplomityön tutkimuksen kokeelli-
sesta osuudesta Haavistonjoen sillan osalta ja kirjoittanut tutkimusraportin Tekemäjär-
venojan ratasillan kokeellisesta tutkimuksesta. Rautatiesillan ja maan yhteistoiminnasta on 
lisäksi kirjoitettu kirjallisuustutkimusraportti (Kerokoski 2005b), laskennallisen tutkimuksen 
raportti ja suunnitteluohje. 

Tiehallinnon kotisivuilla internetissä 27.4.2005 julkaistu väliraportti on täydennetty lasken-
nallisen tutkimuksen julkaisuksi aihepiiristä kirjoitetun väitöskirjan (Kerokoski 2006) pohjal-
ta.
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2 Seinän vaakaliikkeen aiheuttamien maanpaineiden laskenta 

2.1 Tutkitut ilmiöt 

Oleellisimmat tässä luvussa tutkittavat ilmiöt on esitetty kuvassa 2.1. Näihin lukeutuvat se-
kä aktiivinen että passiivinen maanpaine sekä yhdensuuntaisessa että toistuvassa (ks. luku 
3) seinän liikkeessä. Seinän liike käsitti vaakaliikkeen, kiertymän ja hieman yläviistoon 
suuntautuvan liikkeen. Seinän korkeus oli rajoitettu ja se oli kokonaan maahan upotettu.

Kuva 2.1 Oleellisimmat tutkitut ilmiöt 

2.2 Mallin muodostamisen periaatteet 

Plaxis 2D -ohjelmalla laskettiin jatkuvan, maan sisään rakennetun seinän vaakasuuntaisten 
liikkeiden aiheuttamat vaakasuuntaiset maanpaineet 2-ulotteisella mallilla. Liikkeet olivat 
sekä 2,5 m korkean, jäykän seinän vaakaliikkeitä että kiertymiä seinän alapään ympäri. 
Rakennemalli on esitetty kuvassa 2.2. Mallin kokonaispituus oli 40 m ja syvyys 15 m. Poh-
javeden pinta oli määritetty 15 m syvyydelle eli mallin pohjalle. 



Tampereen teknillinen yliopisto Maa- ja pohjarakenteiden laitos Sivu 3

Kuva 2.2 Vaakasuuntaan maan sisällä liikkuvan seinän rakennemalli. ’Ensimmäinen lii-
kesuunta’ viittaa toistuvan liikkeen laskentaan. 

Mallissa ei normaalitapauksessa käytetty varsinaisia seinäelementtejä lainkaan. Näiden 
sijasta seinä mallinnettiin maan pakotettuna vaakaliikkeenä. Interface- elementit lisättiin 
kuvitellun seinän molempiin pintoihin ja myös sen alapuolelle maan sisään noin 500 mm 
matkalle. Interface-elementtien avulla selvitettiin esimerkiksi pakkoliikettä vastaan koh-
tisuorat jännitykset maassa eli maanpaineet sekä maan leikkausjännitykset kuvitteellisen 
seinän pinnalla.

Maamallina oli normaalisti Mohr-Coulombin (MC) maamalli. Lopuksi tehtiin muutama vertai-
lulaskelma Hardening soil- eli HS- maamallilla. 

Mohr-Coulombin maamalli

Maamateriaalin ominaisuudet on esitetty taulukossa 2.1. on dilataatiokulma. Rinter- kerroin 
ilmaisee seinän ja maan välisen kitkakulman tangentin tan i suuruuden suhteessa maan 
sisäisen kitkakulman tangenttiin tan .

Taulukko 2.1 Maamateriaalin ominaisuudet. MC-maamalli. 

Tyyppi Ed c Rinter G  M  
  [kN/m3] [ - ] [kN/m2] [kN/m2] [ ° ] [ ° ] [ - ] [kN/m2] [kN/m2]

avoin 21 0,3 80 000 1 38 3 0.5 30 800 108 000

G = Leikkausmoduuli. M = Kokoonpuristuvuusmoduuli.

Rakennusmateriaalin tiheyden, tilavuuspainon sekä lujuus- ja muodonmuutos- ominaisuuk-
sien ominaisarvoja on esitetty ohjeen ’Teiden pohjarakenteiden suunnitteluperusteet’ 
(2001) liitteessä 6: 
Maapenkereet (Mr, Hk, Sr): s = 2,65 tn/m3,  = 18...22 kN/m3, ’ = 10...13 kN/m3, Ed = 
20...100 MN/m2,  = 32... 39°, c = 0. 
Avoimen tilan kimmomoduuli Ed, tiivistettynä rakenteessa, riippuu käytettävästä materiaalis-
ta ja tiiveydestä. Kitkakulman ja koheesion arvot (  ja c) edustavat vakavuusanalyyseissä 
käytettävää arvoa. 
Ohjeen mukaisesti materiaalille, jonka tiheys on 21 kN/m3, on valittu kimmomoduuli Ed = 80 
MN/m2 ja kitkakulma  = 38°.
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Elementteinä maan mallintamisessa käytettiin 15-solmuisia tasovenymä- eli plain strain- 
elementtejä taulukon 2.2 mukaisesti.

Taulukko 2.2 Maa- ja interface-elementit ja niiden lukumäärä mallissa 

Tyyppi Elementtityyppi Integroinnin tyyppi Elementtien
      lukumäärä 
Maa 15-solmuinen kolmioelementti 12-point Gauss 319 
Interface 5-solmuinen elementti 4-point Newton-Cotes 10 

2.3 Tulokset 

Kuvissa 2.3... 2.9 on esitetty laskennan tuloksia seinän liikkuessa vaakasuuntaan tai kier-
tyessä maan sisällä. Näissä laskelmissa käytettiin MC-maamallia. 

Kuva 2.3 Elementtiverkko ja muodonmuutokset seinän lähellä 10 mm vaakasiirtymällä. Siir-
tymät on kerrottu 50-kertaisiksi. Suurin siirtymä maassa on 14.2 mm. 

Tehokkaat jännitykset maassa seinän lähellä 10 mm vaakasiirtymällä on esitetty kuvassa 
2.4. Pääjännitysten suunnasta ja suuruudesta voidaan päätellä, että maa pyrkii nostamaan 
vaakasuunnassa liikkuvaa seinää ylöspäin. Aktiivinen maanpaine seinän vasemmalla puo-
lella oli hyvin pieni verrattuna passiivipaineen suuruuteen. 
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Kuva 2.4 Tehokkaat jännitykset maassa seinän lähellä 10 mm vaakasiirtymällä.  

Klassisten maanpaineteorioiden mukaan maanpaine kasvaa lineaarisesti syvyyden mu-
kaan ollen suurimmillaan seinän alaosalla. Kuvassa 2.5 esitettyjen tulosten mukaan maan-
paine pieneni alimman neljänneksen matkalla vaakasiirtymän ollessa 8 mm tai suurempi 
maan paikallisen murtumisen vuoksi.
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Kuva 2.5 Maanpaineet seinää vasten seinän liikkuessa vaakasuoraan maata vasten. MC 
maamalli. 

Maanpaineiden vertailu seinän liikkuessa vaakasuoraan maata vasten tai kiertyessä ala-
päänsä ympäri on esitetty kuvassa 2.6 ja muodonmuutokset seinän lähellä seinän yläpään 
10 mm vaakasiirtymällä kuvassa 2.7. Maksimimaanpaineen kohta sijaitsi syvyydellä ((0,8… 
1,4)m/2,5m)*H = 0,32… 0,56*H seinän yläpään vaakaliikkeillä 8 mm… 46 mm eli kiertymän 
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suuruuden vaihdellessa. Vastaavia kiertyvän seinän maanpaineen jakautumia on mitattu 
esimerkiksi kehäsiltojen päädyissä pienoismallikokeissa (Tsang et al. 2002). 

’Siirt. 50 mm – Kiert.’ –laskelmaotsikko tarkoittaa 50 mm seinän yläpään liikettä ja 25 mm 
seinän alapään liikettä.  Tasaiseen 50 mm liikkeeseen verrattuna maanpaineet olivat 10… 
35 % pienemmät seinän alemmalla puoliskolla. 
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Kuva 2.6 Maanpaineiden vertailu seinän liikkuessa vaakasuoraan maata vasten tai kierty-
essä alapäänsä ympäri. MC maamalli. 

Kuva 2.7 Elementtiverkko ja muodonmuutokset seinän lähellä seinän yläpään 10 mm vaa-
kasiirtymällä. Siirtymät on kerrottu 50-kertaisiksi. Havainnollisuuden lisäämiseksi tähän 
malliin on lisätty seinä palkkielementteinä. 
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Passiivinen maanpaine seinän liikkuessa vaakasuoraan 10 mm pengertä kohden ja sitä 
vastaava leikkausjännitys on esitetty kuvassa 2.8. Leikkausjännityksen suunta muuttuu sei-
nän alaosalla, kun maanpaine alkaa pienentyä.
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Kuva 2.8 Passiivinen maanpaine seinän liikkuessa vaakasuoraan 10 mm pengertä kohden 
ja sitä vastaava leikkausjännitys 

Aktiivinen maanpaine seinän liikkuessa vaakasuoraan 10 mm poispäin penkereestä ja sitä 
vastaava leikkausjännitys on esitetty kuvassa 2.9. Suhteellinen leikkausjännitys koko sei-
nän korkeudella oli 1 eli suurin mahdollinen. Leikkausjännityshuiput olivat tasoilla, joissa oli 
samanaikaisesti suurin maanpaine, kun seinä liikkui maasta poispäin. Kuvaan on lisätty 
Keriselin ja Absin maanpainekerrointaulukon seinäkitkakulmalla 21,3  (kerroin 0,23) lasket-
tu aktiivinen maanpaine seinän liikkuessa maasta poispäin. Perinteisen laskentamenetel-
män mukainen aktiivinen maanpaine vastasi elementtimenetelmällä laskettua maanpainet-
ta hyvin. 
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Kuva 2.9 Aktiivinen maanpaine seinän liikkuessa vaakasuoraan 10 mm poispäin penke-
reestä ja sitä vastaava leikkausjännitys.

Hardening soil- maamalli

Taulukossa 2.3 on esitetty laskennan lähtöarvot Hardening soil- maamallia käytettäessä.

Taulukko 2.3 Maamateriaalin ominaisuudet. HS-maamalli. 

Tyyppi E50 c Rinter pref m emax - einit

  [kN/m3] [ - ] [kN/m2] [kN/m2] [ ° ] [ ° ] [ - ] [kPa] [ - ] [ - ] 
avoin 21 0,2 80 000 1 38 3 0,5 100 0,5 0,2 

Lisätiedot:
- Eur = 3*E50, M = 69300 kN/m2, Ko

nc = 0,384. 
- Dilataation katkaisu on käytössä. 

Pystysuuntainen referenssijännitys 100 kPa toteutuu siis vasta syvyydellä 4,8 m. Kimmo-
moduulin ja kokoonpuristuvuusmoduulin  jännitystasoriippuvuus on neliöjuurifunktion mu-
kainen. Esimerkkejä kimmomoduuleista eri syvyyksillä: 

 syvyydellä 1,25 m E50 = 41000 kN/m2,
 syvyydellä 1,5 m E50 = 45000 kN/m2,
 syvyydellä 2 m E50 = 52000 kN/m2 ja
 syvyydellä 7 m E50 = 97000 kN/m2.

Kuvissa 2.10 ja 2.11 on esitetty HS- ja MC- maamallien vertailu tehtyjen maanpainelaskel-
mien perusteella. Hardening soil- maamallilla vierekkäisten solmupisteiden vaakasuuntai-
set tehokkaat jännitykset seinän pinnassa eli maanpaineet olivat lähellä toisiaan. Maanpai-
neiden suuruusluokka oli molemmilla maamalleilla laskien sama.

Maanpaineen vertailulaskenta suoritettiin Coulombin maanpaineteorialla maan ja raken-
teen välisen kitkan arvolla Rinter = 0,5, jolloin maan ja rakenteen välinen kitkakulma oli 

arctan(Rinter*tan ) = arctan(0,5*tan38 ) = 21,3 . Vaakasuuntaiseksi passiivipainekertoi-
meksi saatiin tällöin Kph = cos *11,0 = 10,2, mikä on liian suuri arvo, koska se korostaa 
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seinäkitkaa liikaa, vertaa kuva 2.10. Vaakaliike 50 mm vastaa suhteellista vaakaliikettä 
0,02*H. Syvyydellä 1,25 m Coulombin teorian mukainen maanpaine on 268 kPa, HS-
maamallilla laskettu maanpaine 177 kPa ja MC-maamallilla laskettu maanpaine 200 kPa. 
Keriselin ja Absin teorian mukainen passiivinen maanpaine seinäkitkakulmalla 21,3  vasta-
si FEM-laskennan tuloksia melko hyvin. 
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Kuva 2.10 Hardening soil- ja Mohr-Coulomb- maamalleilla 50 mm vaakaliikkeellä sekä 
Coulombin maanpaineteorialla että Keriselin ja Absin maanpainekerrointaulukon seinäkit-
kakulmalla 21,3  lasketut maanpaineet seinän liikkuessa maata vasten. 

Kun maan pinta on vaakasuora ja rakenne on pystysuora vastaavat Kerisel’n ja Absi’n teo-
rian mukainen maanpaineen suuruus ja suunta eurocoden 7:n (En 1997-1) mukaisia arvo-
ja.
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Kuva 2.11 Hardening soil- ja Mohr-Coulomb- maamalleilla 50 mm vaakaliikkeellä lasketut 
leikkausjännitykset seinän liikkuessa maata vasten. 

Kuvasta 2.12 voidaan havaita murtopinnan muoto maan sisällä. Passiivipaineen puolella 
seinämän alapään kohdalta alkava murtopinta kaareutui maan pinnan suuntaan. Aktiivipai-
neen puolella murtopinnan kaltevuus oli selvästi jyrkempi ja murtopinta oli selvästi lyhyem-
pi. Liikkeessä olevan maakiilan ulkopuolella maassa syntyneet muodonmuutokset olivat 
hyvin pieniä. 

Kuva 2.12 Leikkausmuodonmuutokset 50 mm vaakaliikkeestä Hardening soil- maamallilla 
laskettuna.

Kuvasta 2.13 voidaan päätellä erilliset laskennan loppuvaiheessa liikkeessä olevat vyöhyk-
keet maan sisällä. 
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Kuva 2.13 Siirtymien inkrementit 50 mm vaakaliikkeestä Hardening soil- maamallilla lasket-
tuna. Suurin inkrementti eli siirtymän lisäys laskennan loppuvaiheessa oli 0,3 mm. 

Laskenta suoritettiin myös pienellä maan ja rakenteen välisen kitkan arvolla Rinter = 0,1, jol-
loin maan ja rakenteen välinen kitkakulma oli arctan(Rinter*tan ) = arctan(0,1*tan38 ) = 4,5 .
Näin pienellä kitkalla Plaxis-ohjelman saavuttama vaakasiirtymä oli suurimmillaan vain 41 
mm. Maanpaineen maksimi 10 mm vaakaliikkeellä oli 106 kN/m2, joka oli selvästi pienempi 
kuin suuremmalla kitkalla laskettuna, katso kuva 2.14.

Kuva 2.14 Laskenta pienellä maan ja rakenteen välisen kitkan arvolla Rinter = 0,1. Aktiivi-
nen ja passiivinen maanpaine. Vaakasiirtymä 10 mm. MC-maamalli. Alaosa interface-
elementeistä oli maan sisällä. 

Vertailun vuoksi passiivinen maanpaine laskettiin myös hieman yläviistoon suuntautuneen 
51 mm suuruisen liikkeen mukaan. Liikkeen vaakasuuntainen komponentti oli 50 mm ja 
pystysuuntainen komponentti 10 mm. HS-maamallilla lasketun maan ominaisuudet olivat 
samat kuin edellä on esitetty. Vaakasuuntainen kokonaisvoima oli Px = 366 kN, joka oli 
pienempi kuin pelkkää 50 mm vaakaliikettä vastaava kokonaisvoima Px = 408 kN. Täten 
hieman isomman liiketilan seurauksena saatiin pienempi vaakavoima, koska ylöspäin 
suuntautuvan liiketilan komponentin vuoksi maan sisäiset muodonmuutokset jäivät pie-
nemmiksi. 
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2.4 Päätypenkereen siirtymän ja maanpaineen välisen yhteyden arviointi 

Sillan päädyn siirtymä, kun maanpaine on puolet passiivipaineesta, voidaan arvioida seu-
raavan yhtälön avulla (Bolton 1993, Koskinen 1997):

y0,5p = 0,5*pp/ks = 0,5*pp/(Ed/H)

, jossa pp = passiivipaineen keskiarvo koko seinän korkeudella, 
Ed = päätypenkereen täyttömaan kimmomoduuli, 
H = sillan päädyn korkeus, kun kyseessä on matalapäätyinen liikuntasaumaton silta, 
ks = päädyn vaakasuuntainen alustaluku. 

Tämän FEM -ohjelmalla tehdyn seinän maanpaine- ja siirtymälaskelman tulosten mukaan 
voidaan arvioida esitetyn laskentalausekkeen oikeellisuutta. Kun seinän korkeus on 2,5 m, 
on FEM -laskelmassa saatu kuvan 2.15 ja taulukon 2.4 mukaiset maanpaineen ja vaaka-
siirtymän väliset yhteydet syvyyksillä 1,25 m ja 2 m. Kuvaajan mukaan maanpaine on 0,8 -
kertainen passiivinen maanpaine tai enemmän vasta vaakasiirtymällä 30 mm eli suhteelli-
sella vaakasiirtymällä 0,012*H. Laskennan tulosten mukainen kuvaaja vastaa hyvin saksa-
laisen tutkijaryhmän esittämää suositusta, vrt. kirjallisuustutkimus kuva 4.20 (Kerokoski 
2005a) ja (Kerokoski 2006). 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 20 40 60 80 100 120

Vaakaliike [mm]

La
sk

et
tu

 m
aa

np
ai

ne
 [k

P
a]

Syvyys 1,25 m Syvyys 2 m  

Kuva 2.15 Vaakaliikkeen ja maanpaineen välinen yhteys eri syvyyksillä 2,5 m korkean sei-
nän pinnalla. 

Syvyydellä 2 m maksimipaine h = 300 kPa vastaa maanpainekerrointa K = 7,1, kun v = 
42 kPa. Mohr-Coulombin maamallilla tehdyssä laskelmassa käytettiin kimmomoduulille ar-
voa Eref = 80000 kPa ’Mallin muodostamisen periaatteet’ -kappaleen mukaisesti. 
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Taulukko 2.4 Vaakaliikkeen ja maanpaineen välinen yhteys 2 m syvyydellä 2,5 m korkean 
seinän pinnalla. 

Laskettu maanpaine [kPa] Vaakaliike  [mm] Suhteellinen vaakaliike /H
300 100 0,040 
280 70 0,028 
270 50 0,020 
250 30 0,012 
150 8 0,003 
115 5 0,002 

Suhteellinen vaakaliike /H = 0,002 vastaa Pohjarakennusohjeet 2004:n mukaista passiivi-
sen maanpaineen kehittymiseksi tarvittavaa siirtymää tiiviillä hiekalla. Tässä FEM -
laskelmassa maanpaine kasvoi noin 2,6 -kertaiseksi maanpaineeseen 115 kPa verrattuna, 
joten todellinen tarvittava vaakaliike on selvästi suunnitteluohjeissa esitettyä suurempi. 

Laskentatapa 1: Tarkastellaan syvyyttä z = 1,25 m eli korkeuden puoliväliä MC-maamallilla

Vaakasiirtymä, kun maanpaine on puolet maksimista, lasketaan tarkasteltavan lausekkeen 
avulla seuraavasti: 

y0,5p =0,5*pp/(Ed/H) = 0,5 * 192kPa * 2,5m / 80000kPa  0,003 m = 3 mm. 

Siirtymää  = 3 mm vastaava maanpaine on 44 kPa eli 23 % maksimimaanpaineesta 192 
kPa, joka vastaa 70 mm vaakasiirtymää ja 50 % maanpaineesta 88 kPa, joka vastaa 6,9 
mm siirtymää.  

FEM -laskelmassa puolta maksimipainetta vastaava siirtymä oli 7,8 mm, joka on siis suu-
rempi kuin tarkasteltavalla lausekkeella laskettu siirtymä 3 mm. 

Laskentatapa 2: Tarkastellaan syvyyttä z = 1,25 m MC-maamallilla paaluanalogian avulla

Paalujen alustalukukerroin nh voidaan laskea avoimen tilan kimmomoduulin Ed avulla (Tie-
hallinto 1999c):

nh =  * Ed / z, jossa  = 0,74 (Terzaghi) tai  = 1,0 (Poulos) ja z = syvyys. 

Paalujen alustaluvuksi saadaan tällöin ks = nh * z / d =  * (Ed / z) * (z / d) =  * Ed / d, jossa 
Ed on kitkamaille jännitystilariippuvainen eli riippuu tutkittavasta syvyydestä ja d = päädyn 
korkeus eli pienempi mitta. 

ks =  * Ed / d = (0,74… 1,0) * 80000 kN/m2 / 2,5 m = 23680… 32000 kN/m3

y0,5p = 0,5*pp/ks = 0,5 * 192kPa / (23680… 32000) kN/m3  4,1… 3  mm. 

Laskentalausekkeen tarkistuslaskennan yhteenveto

Vertailulaskelma pitänee tehdä tarkastellen maanpaineen keskiarvoa, joka tässä tapauk-
sessa vastasi noin syvyyttä z = 1,25 m. 

Tarkasteltaessa 0,5 -kertaista passiivipainetta vastaavaa maanpainetta, FEM -mallilla las-
ketut vastaavat siirtymät olivat tutkituissa tapauksissa suuremmat kuin tarkasteltavalla lau-
sekkeella lasketut. Laskennallinen maksimimaanpaine tavoitettiin vasta hyvin suurella siir-
tymätasolla.
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Vertailulaskelmassa on käytetty päädyn maatäytön alustalukuna ks = Ed/H. Parempi tulos 
saataisiin pienemmällä alustaluvulla ks = 0,83 * Ed/H tai ks = 0,74 * Ed/H, joita molempia on 
kirjallisuudessa käytetty paalujen vaakasuuntaisena alustalukuna. Levään ja matalaan sil-
tapäätyyn sekä vaakasuuntaan liikkuvaan paaluun voidaan soveltaa samaa laskentalause-
ketta keskimääräiselle maanpaineelle, sillä päädyn yläreunalla on nollamaanpaine ja ala-
reunalla, jossa on jatkuvuus maakerrosten suhteen, on noin 2-kertainen maanpaine keski-
määräiseen maanpaineeseen verrattuna.

Kuvassa 2.16 on esitetty suoraan Plaxis 2D -ohjelmiston Curve -ohjelmalla tulostettu 
vaakasiirtymä - seinän kokonaisvaakavoima –kuvaaja. Vertailukuvaaja on laskettu HS-
maamallilla arvoilla Eref = 80000 kPa ja pref = 15 kPa. Kuvaaja vastaa hyvin aiemmin MC-
maamallilla laskettua kuvaajaa. 

Kuva 2.16 Pisteen x=12m ja y=14,53m vaakasiirtymä - seinän kokonaisvaakavoima –
yhteys. Keskimääräinen maanpaine on (vaakavoima Px)/(seinän korkeus H)= Px/2,5m. 
Keskimääräinen maanpaine suurimmillaan on täten noin 200 kPa. 

2.5 Päätelmät 

Seinän liikkuessa maan sisällä vaakasuuntaan maanpaine kasvaa vaakaliikkeen kasvaes-
sa miltei lineaarisesti noin 15 mm liikkeeseen asti. Liikkeen kasvaessa 20 millimetristä 100 
millimetriin maanpaine seinän puolivälin yläpuolella ei juurikaan kasva. Seinän alaosalla 
maanpaine kasvaa tällöin noin (300 kPa - 225 kPa) / 225 kPa eli noin 1,33-kertaiseksi.

Suuri vaakaliike aiheuttaa maahan suuria, pääosin palautumattomia muodonmuutoksia. 
Vaikka rakenteet kestävät maanpaineen aiheuttamat rasitukset, päätelmät sallitun vaaka-
liikkeen suuruudesta pitää tehdä maarakenteen toiminnan perusteella, kun kyseessä on 
esimerkiksi sillan päätypenger. 

Seinän puolivälin yläpuolella seinän kiertyminen aiheuttaa hieman suuremman maanpai-
neen kuin vastaava seinän vaakasuuntainen liike. Seinän alimmassa kolmanneksessa 
maanpaine on selvästi vaakaliikkeen aiheuttamaa maanpainetta pienempi. Aivan seinän 
alapäässä maanpaine seinän kiertyessä on merkityksettömän pieni.

Haavistonjoen sillan mittaustulosten ja niitä vastaavien FEM-laskelmien perusteella voi-
daan päätellä, että todellisessa liikuntasaumattoman sillan päädyssä päädyn alapään vaa-
kaliike on noin puolet yläpään vaakaliikkeestä. Tällöin maanpaineiden voidaan arvioida 
olevan vaakasuuntaisen liikkeen laskelmien tulosten ja kiertymälaskelmien tulosten puoli-
välissä, kun tarkastelussa ei huomioida siirtymälaatan vaikutusta maanpaineisiin.
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Passiivisesta maanpaineesta noin 80 % syntyy vaakasiirtymällä 30 mm eli suhteellisella 
vaakasiirtymällä 0,012*H. Täysi passiivinen maanpaine syntyy vasta paljon tämän jälkeen. 

Seinän puolivälin tasolla eli syvyydellä 1,25 m maan pinnasta pystypaine maassa on 1,25 
m * 21 kN/m3 = 26,25 kN/m2. Vastaavalla korkeustasolla eli korkeudella 13,75 m vaakaliike-
maanpaine -kuvaajasta voidaan lukea keskimääräiseksi maanpaineeksi 180 kN/m2 vaaka-
liikkeillä 30 mm... 100 mm. FEM-laskelmien mukainen maanpainekerroin on täten 180 / 
26,25 = 7. Keriselin maanpainekerrointaulukoiden avulla maanpainekertoimeksi arvoilla  = 
38  ja  = 21,3  saadaan 8, mikä vastaa laskettua arvoa riittävän hyvin (Craig 1997). Cou-
lombin maanpaineteorian mukaisilla lausekkeilla vaakasuuntaiseksi maanpainekertoimeksi 
saadaan 10,2 arvoilla  = 38  ja  = 21,3 . Lisäksi Coulombin maanpaineteoriassa maan-
paine tulkitaan jakautuvaksi kolmion muotoisena seinän alareunaan asti. FEM-laskelmien 
mukaan maanpaine jakautuu kuitenkin tasaisemmin ja on erityisesti seinän alareunassa 
selvästi perinteisillä maanpaineteorioilla ja  suurehkolla seinäkitkalla laskettuja arvoja pie-
nempi.
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3 Seinän toistuvan vaakaliikkeen aiheuttamien maanpaineiden 
laskenta

3.1 Plaxis 2D- FEM -ohjelman Hardening Soil (HS) maamalli  

Kuvassa 3.1 on esitetty Hardening Soil –maamallin jännitys-muodonmuutos-yhteys sekä 
moduuli Eur. Alaindeksi ur viittaa englanninkielisiin termeihin unloading – reloading.

qa

qf

DEVIATORIC STRESS

1 - 3

Eur

1

E50

1

ASYMPTOTE

FAILURE LINE

AXIAL STRAIN 1

Kuva 3.1 Hyperbolinen jännitys-muodonmuutos-yhteys standardissa avoimessa kolmiaksi-
aalikokeessa. Kuvaan on merkitty 0,5 * murtoa vastaavan moduulin E50 lisäksi myös palau-
tus- uudelleenkuormitus -tilannetta vastaava moduuli Eur. Yleensä qf = 0,9 * qa.

Kuvassa 3.2 esitetään moduulin Eoed
ref  (Mref) kokeellinen määritys. 

pref

1

1

1

Mref

Kuva 3.2 Ödometrikokeen jännitys-muodonmuutos-yhteyden perusteella pystyjännityksellä 
- 1 = pref määriteltävä moduuli Mref , joka Plaxis -manuaalissa on merkitty merkinnällä Eoed-
ref.

Moduuleitten E50  ja Eoed (M) jännitystasoriippuvuus on kuvattu seuraavilla lausekkeilla:

E50  = E50
ref * ((c*cos  - '3 sin ) / (c*cos  + pref sin ))m , joka sievenee muotoon 

E50  = E50
ref * (- '3  / pref )m , kun koheesio c=0. 

Eoed  = Eoed
ref * ( 1 / pref)m
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Muun muassa suomalaisissa teräsputkipaaluohjeissa on esitetty yhteys ödometrikokeessa 
määriteltävän maan kokoonpuristuvuusmoduulin, jota Suomessa yleensä merkitään tun-
nuksella M, ja avoimen tilan kimmomoduulin Ed, välille: Ed = ß * M.  Esimerkiksi hiekalle 
kerroin ß = 0,83 - 0,95 Poissonin vakion vaihdellessa vastaavasti välillä 0,25 - 0,15. 

3.2 Mallin muodostamisen periaatteet  

Plaxis 2D -ohjelmalla laskettiin jatkuvan, maan sisään rakennetun seinän vaakasuuntaisten 
toistuvien liikkeiden aiheuttamat maanpaineet, leikkausjännitykset ja kumuloituneet muo-
donmuutokset 2-ulotteisella mallilla.

Siirtymät olivat 2,5 m korkean jäykän seinän vaakaliikkeitä.

Pakotettujen siirtymien suuruudet: 
- 1. ... 4. vaakasiirtymä täytenä siirtymän toistona  15 mm. Jokaisen toiston puolivä-

lissä laskenta pysäytettiin vaakasiirtymän arvoon 0 mm. 
- 5. … 12. vaakasiirtymä täytenä siirtymän toistona  15 mm suoraan ääriarvosta ää-

riarvoon.

Vaakaliike +15 mm vastaa symmetrisen, 120 m pitkän sillan 25 C lämpötilaeron aiheutta-
maa päädyn yläreunan esteetöntä vaakaliikettä. 

Rakennemalli on esitetty kuvissa 3.3 ja 3.4. Mallin kokonaispituus oli 40 m ja syvyys 15 m. 
Pohjaveden pinta oli määritetty 15 m syvyydelle eli mallin pohjalle. 

Kuva 3.3 Vaakasuuntaan maan sisällä liikkuvan seinän ensimmäisen vaakaliikkeen suunta. 
Vertaa kuva 2.2 luvussa 2. 
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Kuva 3.4 Vaakasuuntaan maan sisällä liikkuvan seinän rakennemalli. Interface-elementit 
seinän molemmin puolin. Kolmio-elementtiverkko on tiheä tutkittavan seinän läheisyydes-
sä.

Maamallina oli Hardening soil- eli HS -maamalli.

3.3 Laskennan lähtöarvot 

Laskennan perustapauksen lähtöarvot on esitetty taulukoissa 3.1... 3.2. 

Taulukko 3.1 Seinän ominaisuudet. Mp ja Np tarkoittavat taivutusmomentin ja normaalivoi-
man maksimiarvoja poikkileikkauksen plastisoituessa. 

No. Identification EA EI w Mp Np 
  [kN/m] [kNm²/m] [kN/m/m] [-] [kNm/m] [kN/m] 

1 Seina 1,2E10 9E7 0,10 0,15 1E15 1E15 

Taulukko 3.2 Maan elementtityyppi  

Model Plane strain 
Element 15-Noded
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Taulukko 3.3 Maan ominaisuudet perustapauksessa 

Hardening Soil 
Sora-HS

Type  Drained 
unsat [kN/m³] 23,00 

sat [kN/m³] 23,50 
kx [m/day] 1,000 
ky [m/day] 1,000 
einit [-] 0,30 
emin [-] 0,28 
emax [-] 0,40 
ck [-] 1E15 

E50
ref [kN/m²] 71300,00 

Eoed
ref [kN/m²] 69705,58 

power (m) [-] 0,50 
cref [kN/m²] 1,00 

[°] 45,00 
[°] 10,00 

Eur
ref [kN/m²] 285200,00 

ur
(nu) [-] 0,200 

pref [kN/m²] 100,00 
cincrement [kN/m²] 0,00 

yref [m] 0,00 
Rf [-] 0,90 

Tstrength [kN/m²] 0,00 
Rinter [-] 0,70 

inter [m] 0,00 
Interface

permeability
 Neutral 

Perustapauksessa kimmomoduuli Eur
ref = 4 * E50

ref kuormituksen vähentyessä ja uudelleen 
kohdistuessa tiettyyn maakerrokseen. Suositus kertoimeksi näiden kahden moduulin välillä 
manuaalissa (Plaxis 2002) on Eur

ref = 3 * E50
ref.

Laskennassa käytettiin dilataation katkaisua todella suuren maan tilavuuden kasvun estä-
miseksi. Käytetyt maan kitkakulman ja seinäkitkan arvot olivat suuria ja vastasivat hyvin 
tiivistettyä mursketta.

Perustapauksessa valittujen huokoisuuksien ero emax - einit oli suuri. Taulukoiden 3.4… 3.6 
mukaan alun perin hyvin tiiviille maakerrokselle käytettiin perustapauksessa laskennassa 
liian suurta alkutilan huokosluvun arvoa einit.
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Taulukko 3.4 Maan ominaisuudet, kun kuivatilavuuspaino on 23 kN/m3 ja tilavuuspaino on 
23,5 kN/m3 eli kun huokosluku on 0,13. 

  Tilavuus [m3] Til.paino [kN/m3] Paino [kN] 
Ilma  0,25 0 0 
Vesi  0,25 9,81 2,5 

Kiinteä  3,85 26 100 
Seos  4,35 102,5

Tilavuuspaino 23,5 kN/m3

Kuivatilavuuspaino d 23,0 kN/m3

Vesipitoisuus   w 2,5 % 
Huokoisuus n 11,6 % 
Huokosluku e 0,13

Kyllästysaste Sr 50,3 % 

Taulukko 3.5 Maan ominaisuudet, kun huokosluku on 0,4. 

  Tilavuus [m3] Til.paino [kN/m3] Paino [kN] 
Ilma  1,30 0 0 
Vesi  0,25 9,81 2,5 

Kiinteä  3,85 26 100 
Seos  5,40 102,5

Tilavuuspaino 19,0 kN/m3

Kuivatilavuuspaino d 18,5 kN/m3

Vesipitoisuus   w 2,5 % 
Huokoisuus n 28,8 % 
Huokosluku e 0,40

Kyllästysaste Sr 16,4 % 

Taulukko 3.6 Maan ominaisuudet, kun huokosluku on 0,18. 

  Tilavuus [m3] Til.paino [kN/m3] Paino [kN] 
Ilma  0,45 0 0 
Vesi  0,25 9,81 2,5 

Kiinteä  3,85 26 100 
Seos  4,55 102,5

Tilavuuspaino 22,5 kN/m3

Kuivatilavuuspaino d 22,0 kN/m3

Vesipitoisuus   w 2,5 % 
Huokoisuus n 15,4 % 
Huokosluku e 0,18

Kyllästysaste Sr 36,4 % 
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3.4 Tulokset 

Laskennan tulokset on esitetty pääasiassa kuvissa 3.5... 3.9 ja vastaavissa kuvateksteissä. 
Kuvan 3.5 mukaan maanpaineet kasvoivat selvästi ensimmäisen vaakaliikkeen jälkeen. 
Maanpaine kasvoi koko seinän korkeudella kasvun ollessa pienempää seinän alaosalla. 
Kasvu oli kuitenkin näillä lähtöarvoilla niin suurta, että se pitäisi huomioida arvioitaessa 
esimerkiksi liikuntasaumattoman sillan päädyn maanpaineita pitkän ajanjakson aikana. 
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Kuva 3.5 Maahan upotettuun seinään kohdistuvat maanpaineet ensimmäisen, toisen, vii-
dennen ja kahdennentoista  vaakaliikkeen jälkeen. Vaakaliikkeiden suuruus oli 15 mm. 
Perustapaus.

Maanpaineen kasvu toistuvan liiketilan vuoksi on havaittu myös kokeellisen tutkimuksen 
keinoin (Kerokoski 2005a, England et al 2000 ja Tsang et al. 2002). Englantilaisen tutki-
musryhmän, johon Tsang ja England kuuluivat, pienimittakaavaisissa kokeissa havaitsema 
maanpaineen kasvu oli pienempää kuin edellä esitetyt laskentatulokset lähinnä laskennas-
sa käytettyjen suurten maaparametriarvojen vuoksi. 
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Kuva 3.6 Maahan upotetun seinän 12. vaakaliike. Leikkausjännitykset. Suurin arvo on 155 
kN/m2. Katkoviiva kuvaa leikkausjännityksen raja-arvoa, joka siis tavoitetaan koko seinän 
korkeudella seinän liikkuessa vasemmalta oikealle. Perustapaus. 

Kuva 3.7 Maan sisäiset leikkausjännitykset maahan upotetun seinän 12. vaakaliikkeen jäl-
keen. Ääriarvo on 209 kPa. Perustapaus. 
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Kuva 3.8 Plastisoituneet solmupisteet maahan upotetun seinän 1. vaakaliikkeen jälkeen. 
Perustapaus.

Kuva 3.9 Plastisoituneet solmupisteet maahan upotetun seinän 12. vaakaliikkeen jälkeen. 
Perustapaus.

Punainen neliö: Mohr-Coulomb point,
Valkoinen neliö väritettynä: Tension cut-off point, 
Turkoosi neliö tähdellä: Cap ja hardening point, 
Sininen neliö ristillä: Cap point, 
Vihreä neliö rastilla: Hardening point.
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3.5 Tutkitut vertailutapaukset ja niiden tulokset 

Taulukossa 3.7 on esitetty tutkittujen 8 erilaisen tapauksen toisistaan poikkeavat lähtöarvot 
sekä maan pinnan suurin nousu ja painuma 15 mm vaakasiirtymän 12. toiston jälkeen. 

Taulukko 3.7 Tutkitut tapaukset sekä maan pinnan painuma seinän vieressä ja nousu muu-
taman metrin päässä 

Tapaus Dilataatiokulma Huokosluvut  Maan pinnan painuma Huom 

   psi) [aste] einit [mm] emax [mm] Eur / E50

Nousu
[mm]

Painuma
[mm]   

Perustapaus 10 0,3 0,4 4 122 105   
Tapaus 2 10 0,13 0,13 4 130 210   
Tapaus 3 10 0,13 0,18 4 122 170   
Tapaus 4 5 0,13 0,18 4 130 170   
Tapaus 5 10 0,13 0,18 2 37 55   
Tapaus 6 10 0,13 0,4 3 117 95   
Tapaus 7 10 0,13 0,4 3 100 60 * 
Tapaus 8 10 0,13 0,4 3 150 0 ** 
Tapaus 9 10 0,13 0,4 3 55 65 *** 
*   Lisätty siirtymälaatta konsolin päälle      
**  Lisätty siirtymälaatta sidottuna nivelisesti konsoliin. Nousukohta siirt.laatan ulkoreunassa
*** Vaakaliike seinän alareunassa vain  7 mm 

Palautumattomat muodonmuutokset maassa seinän molemmilla puolilla olivat suuret 12 
vaakaliiketoiston jälkeen. Tehdyn vertailun perusteella merkittävin yksittäinen tekijä pysyvi-
en muodonmuutosten suhteen oli moduulin Eur suuruus, erityisesti sen pienentäminen ole-
tusarvosta Eur=3*E50, vertaa tapaus 5. Dilataatiokulmalla ja dilataation katkaisun määrittä-
vällä huokoslukujen erolla einit - emax oli yllättävän pieni merkitys. 

Tapaus 9 mallintaa tyypillistä paalutettua liikuntasaumattoman sillan päätyä, jossa päädyn 
alareunan vaakaliike on vain noin puolet yläreunan vaakaliikkeestä. Tällöin syvempien 
maakerrosten muodonmuutostaso jää selvästi alhaisemmaksi ja seurauksena ovat vain 
melko pienet palautumattomat muodonmuutokset. 

Tapausten 6... 8 olennaisimmat tulokset 12 vaakaliiketoiston jälkeen on esitetty kuvissa 
3.10... 3.19. 
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Kuva 3.10 Maahan upotetun seinän viereisten maakerrosten muodonmuutokset 10-
kertaisina 12. vaakaliikkeen jälkeen. Suurin siirtymä on 169 mm. Tapaus 6. 

Kuva 3.11 Maahan upotetun seinän viereisten maakerrosten liikkeet 2-kertaisina 12. vaa-
kaliikkeen jälkeen. Suurin siirtymä on 169 mm. Tapaus 6. 

kuvassa 3.12 on esitetty maahan upotetun seinän viereisten maakerrosten siirtymälisäyk-
set eli inkrementit 12. vaakaliikkeen FEM-laskennan loppuvaiheessa. Suurin inkrementti oli 
0,12 mm. Kuvasta on havaittavissa maahan muodostuneet kolmion muotoiset vyöhykkeet. 
Passiivipuolella maan liike suuntautui miltei kohtisuoraan ylöspäin, josta seurasi suuret 
maan pinnan muutokset toistuvan kuormituksen tapauksessa. Vain osa maan sisäisistä 
muodonmuutoksista oli palautuvaa. 



Tampereen teknillinen yliopisto Maa- ja pohjarakenteiden laitos Sivu 26

Kuva 3.12 Maahan upotetun seinän viereisten maakerrosten siirtymälisäykset eli inkremen-
tit 12. vaakaliikkeen FEM-laskennan loppuvaiheessa. Tapaus 6. 

Kuva 3.13 Maahan upotetun seinän viereisten maakerrosten liikkeet 10-kertaisina pelkästä 
vaakaliikkeestä -15 mm => +15 mm eli 12. vaakaliike. Suurin siirtymä on 31 mm. Tapaus 6. 
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Kuva 3.14 Maahan upotetun seinän viereisten maakerrosten tehokkaat jännitykset 12. vaa-
kaliikkeen jälkeen. Suurin jännitys on 855 kPa. Tapaus 6. 

Kuva 3.15 Maahan upotettuun seinään kohdistuvat maanpaineet 12. vaakaliikkeen jälkeen. 
Suurin maanpaine on 614 kPa. Huom.: aktiivipuolen maanpaineet ovat hyvin pienet. Tapa-
us 6. 

Kuvassa 3.16 on esitetty leikkausjännitykset maahan upotetun seinän pinnalla 12. vaaka-
liikkeen jälkeen. Suurin leikkausjännitys passiivisen maanpaineen puolella oli 193 kPa. 
Tämä leikkausjännitys pyrkii nostamaan maata tukevaa rakennetta ylöspäin, mikä pitää 
huomioida rakenteen suunnittelussa. Aktiivipuolen leikkausjännitykset ovat hyvin pienet.
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Kuva 3.16 Leikkausjännitykset maahan upotetun seinän pinnalla 12. vaakaliikkeen jälkeen. 
Tapaus 6. 

Tilavuus- ja leikkausmuodonmuutoksista on selvästi nähtävissä maan sisäiset murtopinnat 
sekä aktiivi- että passiivipaineen vaikutuksesta, katso kuvat 3.17 ja 3.18. 

Kuva 3.17 Maahan upotetun seinän viereisten maakerrosten tilavuusmuodonmuutokset 12. 
vaakaliikkeen jälkeen. Suurin tilavuusmuodonmuutos on +29%. Sekä aktiivi- että passiivi-
maanpaineen liukupinnat ovat havaittavissa. Näistä aktiivipuolen kumulatiivinen siirtymä on 
merkityksellisempi. Tapaus 6. 
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Kuva 3.18 Maahan upotetun seinän viereisten maakerrosten leikkausmuodonmuutokset 
12. vaakaliikkeen jälkeen. Suurin leikkausmuodonmuutos on +76%. Tapaus 6. 

Toistuvassa vaakaliikkeessä olevaan seinään kohdistuva kokonaisvoima kasvoi eniten en-
simmäisten viiden toiston aikana. Viimeisten seitsemän toiston aikana kokonaisvoima ei 
enää juurikaan kasvanut eli maanpaineen vaakasuuntainen resultantti pysyi vakiona, vaik-
ka pysyvät muodonmuutokset koko ajan kasvoivat. 

Seinän palautuessa täyden edestakaisen toistoliikkeen jälkeen alkuperäiselle paikalleen, 
olivat maanpaineet seinän liiketilan puolella suuremmat kuin lepotilan maanpaineet ja vas-
takkaisella puolella hyvin pienet, vertaa kuva 3.19.
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Kuva 3.19 Kohdan x=12,380m ja y=13,140m x-suunnan siirtymän ja seinään kohdistuvan 
x-suunnan kokonaisvoiman yhteys laskennan 12 vaiheen eri ajankohtina. Ääritilanteessa 
seinään kohdistuu 878 kN voima ja maassa 0,38 m päässä seinästä ja syvyydellä 1,86 m 
on 58 mm siirtymä. Voimaa 878 kN vastaava keskimääräinen maanpaine on 351 kN/m2.
Tapaus 6. 

Tarkasteltua kohtaa ylempänä eli erityisesti syvyydellä 0… 1,2 m palautumattomat vaa-
kasuuntaiset muodonmuutokset olivat selvästi edellä esitettyä pienemmät. Esimerkiksi sy-
vyydellä 1,06 m ja 0,3 m päässä seinästä vaakaliike on 14 mm eli vaakaliike palautuu täy-
sin jokaisen vaakaliiketoiston jälkeen. Syvyydellä 0,15 m ja 0,33 m päässä seinästä vaaka-
liike on +14… -22 mm eli tarkasteltava piste siirtyy hieman seinään päin. 

Siirtymälaatta pienensi seinän viereisiä painumia selvästi, katso kuva 3.20.

Kiinnittämätön siirtymälaatta erkani jokaisella siirtymätoistolla seinästä, vertaa tapaus 7. 
Samanaikaisesti se kohosi ylöspäin. Se kuitenkin pienensi maan pinnalla havaittavia muo-
donmuutoksia.
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Kuva 3.20 Maahan upotetun seinän viereisten maakerrosten muodonmuutokset 10-
kertaisina 12. vaakaliikkeen jälkeen. Suurin siirtymä on 185 mm. Siirtymälaattaa ei kiinnitet-
ty seinään. Tapaus 7. 

Nivelisesti kiinnitetty siirtymälaatta kiertyi kiinnityskohtansa ympäri kuvan 3.21 mukaisesti 
siten, että sen ulkoreuna kohosi selvästi ylöspäin, vertaa tapaus 8. 

Kuva 3.21 Maahan upotetun seinän viereisten maakerrosten muodonmuutokset 10-
kertaisina 12. vaakaliikkeen jälkeen. Suurin siirtymä on 160 mm. Siirtymälaatta on kiinnitet-
ty nivelisesti seinään. Tapaus 8. 

Tapausta, jossa mallinnetaan vaarnatappikiinnitystä ja jossa siirtymälaatta on kiinnitetty 
vain sivuttaisen siirtymän suhteen, ei pystytä tällä ohjelmistolla mallintamaan. 
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4 Haavistonjoen sillan ja maan ominaisuudet 
4.1 Sillan rakenteet ja niiden ominaisuudet 

Sillan rakenteet ja mallin muodostamisen periaatteet

Haavistonjoen silta sijaitsee valtatie VT9:llä kuusi kilometriä tien 58 liittymästä Jyväskylään 
päin. Silta on teräsbetoninen jatkuva laattasilta. Sillan kokonaispituus on 56 m ja jännemit-
tojen summa on 50,0 m. Hyötyleveys on 11,0 m ja kannen teräsbetonin paksuus on 860 
mm. Silta on suorapäinen liikuntasaumaton silta. Se on perustettu betonitäytteisillä kallio-
kärjellisillä teräsputkipaaluilla, joiden koko on *t=711*14 mm2. Paalut kiinnittyvät päätytuel-
la jäykästi suoraan päätypalkin alle. Välituilla paalut vaihtuvat tasolla +87,3 halkaisijaltaan 1 
m teräsbetonipilareiksi, jotka kiinnittyvät jäykästi sillan kanteen. Sekä pilareita että paaluja 
on kaksi rinnakkain. Sillan molemmissa päissä on 5 m pituiset siirtymälaatat. Haavistonjoen 
sillan valokuva ja päämitat on esitetty kuvissa 4.1 ja 4.2.

Kuva 4.1 Haavistonjoen silta valokuvattuna heti valmistumisen jälkeen (Laaksonen 2004) 

Kuva 4.2 Haavistonjoen silta sivulta katsottuna. Oriveden puoleinen pääty on nimetty tueksi 
T1 ja Jyväskylän puoleinen pääty tueksi T4. 
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Kuva 4.3 Haavistonjoen sillan todellinen ja Abaqus-laskelmissa käytetty poikkileikkaus 

Abaqus-laskelmissa käytetyssä kansilaatan poikkileikkauksessa pinta-ala säilytetään todel-
lisen poikkileikkauksen mukaisena kuvan 4.3 mukaan, jolloin jäyhyysmomentti pienenee 
suhteessa 0,396 m4 / 0,545 m4 eli noin 0,73-kertaiseksi. Sillan betonirakenteet ovat jännit-
tämättömiä rakenteita. Tällöin esimerkiksi kannen halkeilu pienentää sen jäykkyyttä oleelli-
sesti, joten laskelmissa ei poikkileikkauksen taivutusjäykkyyttä ole syytä kasvattaa. 

Sillan kaikissa paikalla valetuissa teräsbetonirakenteissa betonin lujuusluokka on K40-2. 
Betonin kimmomoduuli Ec on täten 31623 MN/m2 eli 31 623 000 kN/m2. Liittorakenteet -
kirjan (BY26, 1988) mukaan laskien teräsputkipilarin betonisen sisäosan kimmomoduuli 
olisi noin 20000 MN/m2. Tutkimuksessa on kuitenkin käytetty korkeampaa kimmomoduulin 
arvoa myös putkipaalun betonivalulle yhtenäisyyden vuoksi ja koska mitatut jännitystasot 
ovat pieniä. Teräsputkipaalun taivutusjäykkyys EIyht liittorakenneohjeiden mukaan laskettu-
na olisi noin 0,84 -kertainen tässä laskettuun verrattuna. Teräsbetonirakenteet mallinne-
taan halkeilemattomina betonirakenteina. 

Kansilaatta
Todellisen poikkileikkauksen keskipiste on 496.1 mm eli noin 500 mm laatan alapinnasta 
ylöspäin, mikä määrittää laattaelementtien korkeusaseman. 
Todellisen poikkileikkauksen mukaan laskien saadaan keskimääräiseksi laatan paksuu-
deksi:
Ac/B = 7,682280 m2 / 11,6 m = 0,6623 m. 
Ic = 0,5457 m4/11,6m = 0,0470 m4/m
gk = Ac * 25 kN/m3 = 16,56 kN/ m2

Ec = 31623 MN/m2  = 31 623 000 kN/m2   (K40-2) 
Ec * Ac = 20 943 000 kN/m 
Ec * Ic = 1 487 000 kNm2/m

Päätytuki
Korkeus Hpääty = 2400 mm (pystysuunta) 
Paksuus Dpääty = 1200 mm (sillan pituussuunta) 
Ac = 1,2 m2/m
Ic = 0,144 m4/m
gk = Ac * 25 kN/m3 = 30 kN/ m2

Ec = 31623 000 kN/m2 (K40-2) 
Ec * Ac = 37 947 000 kN/m
Ec * Ic = 4 554 000 kNm2/m
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Päädyn teräsputkipaalu (paalua ja sillan leveyden puolikasta eli 5,75 m kohden). 
Kahden rinnakkaisen paalun välinen etäisyys on 5 m. 
Koko on 711 * 14,2 mm, jossa 711 mm on betonitäytteisen teräsputken ulkohalkaisija d ja 
14,2 mm on teräsputken ainevahvuus t. 
Ac = 0,365950 m2  As = 0,031085 m2  Ar = 0,000314*8 = 0,002512 m2

Ic = 0,0107 m4   Is = 0,00188735 m4 Ir = 0,000104 m4

gk = Ac * 25 kN/m3 + As * 7,85 kN/m3 = 3,77 kN/m   Jaetaan 5,75 m:llä => 0,656 kN/m/m 
(Plaxis 2D-laskelma) 
Ec = 31623 000 kN/m2 (K40-2) Es = Er = 210000 000 kN/m2

Ec * Ac = 12058 000 kNm/m
Es * As = 6528 000 kNm/m
Er * Ar = 528 000 kNm/m
EA (yht) = 19114 000 kNm/m  Jaetaan 5,75 m:llä => 3 326 000 kN/m (Plaxis 2D) 
Ec * Ic = 337 000 kNm2

Es * Is = 396 000 kNm2

Er * Ir = 21 000 kNm2

EIyht = 754 000 kNm2   Jaetaan 5,75 m:llä => 131 000 kNm2/m (Plaxis 2D) 
 (EIyht = Ec Ic + Es Is + Er Ir)

Kun EIyht jaetaan betonin kimmomoduulilla Ec, saadaan kokonaisjäyhyysmomentiksi Iyht = 
0,0238 m4 . Vastaavalla tavalla kokonaispinta-alaksi saadaan Ayht = 0,6044 m2 . 

Välituen paalu mallinnettiin myös käyttäen yllämääriteltyjä poikkileikkaussuureita, koska 
raudoituksen merkitys halkeamattoman poikkileikkauksen ominaisuuksiin on pieni. 

TTY:ssä on tutkittu betonoidun teräsputkipaalun toimintaa liittorakenteena kuormituskokein 
ja FEM- laskelmin (Koskinen 1997). Tulosten mukaan teräksen ja betonin välisen kontakti-
pinnan leikkausjännityksen arvona rakenteellisessa suunnittelussa saa käyttää arvoa  = 
0,4 MPa, jota myös EuroCode suosittelee. 

Pilari
Kahden rinnakkaisen pilarin välinen etäisyys on 5 m. 
Halkaisija = 1 m, pinta-ala A = 0,785398 m2 ja jäyhyysmomentti I = 0,0491 m4

gk = Ac * 25 kN/m3 = 19,6 kN/m   Jaetaan 5,75 m:llä => 3,41 kN/m/m (Plaxis 2D) 
EA = 24833000 kNm/m   Jaetaan 5,75 m:llä => 4319000 kN/m (Plaxis 2D) 
EI = 1553000kNm2    Jaetaan 5,75 m:llä => 270000 kNm2/m (Plaxis 2D) 

Siirtymälaatta
H = 300 mm (pystysuuntaan) 
(B = 1000 mm ) 
Ac = 0,3 m2/m
Ic = 0,00225 m4/m
gk = Ac * 25 kN/m3 = 7,5 kN/ m2

Ec = 31623 000 kN/m2 (K40-2) 
Ec * Ac = 9 487 000 kN/m
Ec * Ic = 71 152 kNm2/m

4.2 Kerroksittain tiivistettävän murskeen ominaisuudet 

Ominaisuudet yleensä

Tyypillisen, hyvin tiivistetyn murskeen ominaisuudet Tiehallinnon sillansuunnittelun pohja-
rakennusohjeen mukaan ovat: 
 = 21 kN/m3

 = 45 0

 = 0,35
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m = 1200
 = 0,5

Avoimen tilan muodonmuutosmoduuli Ed = 90 000 kPa (Pohjanrakennusohjeet sillansuun-
nittelussa, taulukko 2, kitkakulman 450 mukaan) 

Muodonmuutosmoduulin laskenta Janbun yhtälöllä moduuliluvun perusteella eri pystyjänni-
tyksen arvoilla

Janbun yhtälö: E = a*m* 0*( v/ 0)1-  ,
jossa 0 = vertailujännitys = 100 kPa ja
a = (1-  -2 2)/(1- ) = 0,623, kun  = 0,35  (RIL157-1 kaava 33c / RIL 1985). 

Kun  = 0,35 ja  = 0,5, voidaan Janbun yhtälö sieventää muotoon: 

E = 6,23 * m * v

Maan kimmomoduulin E arvot v :n funktiona on esitetty taulukossa 4.1 ja kuvassa 4.4. 

Syvyydellä 2,5 m päätypenkereessä pystyjännitys maassa on v = 54 kPa. 

Taulukko 4.1 Maan kimmomoduuli pystyjännityksen funktiona (RIL 1985) 

z [m] v [kPa] E [kPa] Lähtöarvot 
0 0 0 21
1 21 34264 40
2 42 48456 0,35
3 63 59346 m 1200 
4 84 68527 0,5
5 105 76616
6 126 83928
7 147 90653
8 168 96912
9 189 102791
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Kuva 4.4 Maan kimmomoduuli pystyjännityksen funktiona (RIL 1985) 
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Vertailu taulukkoarvoon

Saksankielisessä, von Soosin laatimassa taulukossa on esitetty normalisoidut ödometriko-
keessa määritetyt jäykkyydet eri maamateriaaleille. Esimerkiksi hiekkaiselle ja silttiselle so-
ralle esitetään seuraavan lausekkeen mukaista arvoa: 

Es = ve* at*( / at)We = 1200*100*(42/100)0,5 kPa = 77770 kPa

, jossa  = 2 m * 21 kN/m3 syvyydellä z = 2 m. at = referenssijännitys.
ve ja we ovat taulukosta luettavia materiaaliarvoja. 

Siirtymälaatan alla olevan täyttömaan kimmomoduuli sillan pohjoispäässä levykuormitus-
kokeista

Kahden kokeen keskiarvot: 

E1 = (154 + 180)/2 = 167 MPa = 167000 kPa 
E2 = (390 + 415)/2 = 402 MPa = 402000 kPa 

E1 / E2 = 2,4. Talonrakennuksen maarakenteet - kirjan (RIL132-2000) mukaan suhteen E1 / 
E2 pitää olla pienempi tai yhtä suuri kuin 2,2 päällysrakenteen kantavassa kerroksessa. 
Suurempi arvo suhdeluvulle kuitenkin sallitaan, jos E1 > 50% * E2,vaadittu = 0,5 * 120000 kPa 
= 60000 kPa, joka toteutuu moninkertaisesti. 

Staattiset ja sykliset kolmiaksiaalikokeet

Näytteiden rakeisuuskäyrät on esitetty kuvassa 4.5. 
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Kuva 4.5 Haavistonjoen sillan maanäytteiden rakeisuuskäyrät. Rakeisuus on määritetty 
näytteen keskikohdalta. Yhtenäinen viiva: 358_1. Katkoviiva: 358_2. 

Näytteen 358_1 ominaisuudet: 
Tiivistys w=3,5%, 120 sekuntia 
Irtotiheys 2,242 => kuivairtotiheys 2,166 g/cm3

Kokeen lopussa w=3,4 % => kuivairtotiheys = 2,168 g/cm3

Koeohjelma:
- Esikuormitus 
- SHRP, palautuvat muodonmuutokset 
- Staattinen moniportainen kolmiaksiaalikoe 
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Näytteen 358_2 ominaisuudet: 
Tiivistys w = 4%, 120 sekuntia 
Irtotiheys 2,273 => kuivairtotiheys 2,185 g/cm3

Kokeen lopussa w=3,2 % => kuivairtotiheys = 2,202 g/cm3

Kokeen aikana kumi vuosi vähän ja staattisen kokeen jälkeen näytteellä testattiin 
viikon verran ohjausta. 
Koeohjelma:

- Ei esikuormitusta 
- SHRP, palautuvat muodonmuutokset 
- Pitkät 10 000 pulssin kuormitukset 

- I ; sellipaine 50 kPa ja deviatorinen jännitys 200 kPa 
- II; sellipaine 50 kPa ja deviatorinen jännitys 300 kPa 

- Staattinen moniportainen kolmiaksiaalikoe 

Kuvien 4.6… 4.8 mukaan saadaan Haavistonjoen sillan päädyn murskeen kimmomoduu-
liksi hyvin tiivistetyistä näytteistä taulukoiden 4.2 ja 4.3 mukaiset arvot. 
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Kuva 4.6 Orivedellä sijaitsevan Haavistonjoen sillan Jämsän puoleisen eli Siltapenger I -
tapauksen pengertäytön staattisen kolmiaksialikokeen tulokset. Sellipaineet olivat 15, 30, 
60, 100 ja 150 kPa. 
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Kuva 4.7 TTY:n Maa- ja pohjarakenteiden laitoksessa tehtyjen Haavistonjoen sillan Jyväs-
kylän puoleisen päädyn eli Siltapenger II -tapauksen murskeen toisen näytteen staattisen 
kokeen tulokset. Sellipaineet olivat 15, 30, 60, 100 ja 150 kPa. 

Kuvaajista voidaan laskea kimmomoduuliksi kuvaajien sekanttien avulla ’Siltapenger I’ -
tapauksessa E50% = 380 kPa / (0,0037-0,0017) = 190000 kPa ja ’Siltapenger II’ -
tapauksessa E50% = 290 kPa / (0,0030-0,0013) = 170000 kPa sellipaineella 30 kPa.

Sellipaineella 60 kPa kimmomoduulin keskiarvo on noin E50% = 215000 kPa. 

Taulukko 4.2 Haavistonjoen mursketäytön laboratoriokokeiden kuvaajien perusteella las-
kettuja kimmomoduulin arvoja. Kimmomoduuli E1 on laskettu jännityksen maksimiarvon ja 
vastaavan aksiaalisen muodonmuutoksen maksimiarvon avulla lausekkeesta E1 = 1/ 1.

  Aksiaalinen maksimi- Aksiaalinen muodon- Kimmomoduuli 

Koekuormitus puristusjännitys [kPa] muutos [%] E1 [kPa] 
Siltapengernäyte II  / 1. 329 0,26 120000 
Siltapengernäyte II  / 5. 809 0,27 290000 
Siltapengernäyte I  / 4.  786 0,34 230000 

Viimeisissä koekuormituksissa suurilla sellipaineilla kimmomoduulit olivat molemmissa 
näytteissä selvästi suurempia kuin ensimmäisessä kuormituksessa pienellä sellipaineella.

Taulukko 4.3 Haavistonjoen mursketäytön laboratoriokokeiden kuvaajien perusteella las-
kettuja kimmomoduulin arvoja. Kimmomoduuli E1 on laskettu maksimijännityksen puolivälin 
arvon ja vastaavan aksiaalisen muodonmuutoksen avulla lausekkeesta E1 = 1/ 1.

  Aksiaalinen  Aksiaalinen muodon- Kimmomoduuli 

Koekuormitus puristusjännitys [kPa] muutos [%] E1 [kPa] 
Siltapengernäyte I  / 3. 278 0,147 189000 
Siltapengernäyte I  / 4. 403 0,154 262000 
Siltapengernäyte I  / 5.  552 0,167 331000 
Siltapengernäyte II  / 3. 304 0,145 210000 
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Pääjännitysten summan ollessa noin 100... 150 kPa on resilient -moduulin arvo noin 
200000... 250000 kPa 100 kuormitussyklin jälkeen kuvan 4.8 mukaisesti (Kolisoja 1997). 
Jännitystaso on tässä kuormituskokeessa ollut selvästi maksimijännitystason alapuolella.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Pääjännitysten summa, kPa

R
es

ili
en

t -
m

od
uu

li,
 M

Pa

Kuva 4.8 Haavistonjoen sillan pengertäytön syklisen kolmiaksialikokeen tulokset: resilient-
moduuli eri jännitystasoilla. 

Laboratoriotulosten perusteella voidaan murskeelle määrittää kuvan 4.9 mukainen likimää-
räinen kuvaaja aksiaalisen muodonmuutoksen ja puristusjännityksen yhteydelle sillan 
päätypenkereen jännitystasolla.
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Kuva 4.9 Haavistonjoen sillan päädyn murskeen staattisten kolmiaksiaalikokeiden 
perusteella laadittu kuvaaja muodonmuutoksen ja puristusjännityksen yhteydelle noin 1,5 
m syvyydellä, mikä vastaa sellipainetta 30 kPa. Alussa kimmomoduuli on 250000 kPa ja 
myöhemmin 83000 kPa 0,4 % muodonmuutostasolle asti. 

Kuvan 4.10 suoran perusteella määritetyt kitkakulman ja koheesion arvot ovat  = 43  ja c 
= 82 kPa. Koheesion arvo puhtaassa kitkamaassa on nolla. Täten laskelmissa käytetään 
arvoja  = 45  ja c = 0 kPa. Pienellä jännitystasolla tosin kuvaajan mukaan murskeen kitka-
kulman arvo olisi vieläkin suurempi. 
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Kuva 4.10 Haavistonjoen sillan päädyn murskeen staattisen moniportaisen kolmiaksiaali-
kokeen tulos. 

Päädyn arvioitu leikkausmuodonmuutoksen maksimi

Koskisen väitöskirjan (Koskinen 1997, Bolton 1993) mukaan päätypenkereen täyttömateri-
aalin leikkausmuodonmuutos päädyn lähellä noin päädyn korkeuden matkalla lasketaan 
lausekkeesta:

 = 2 * y / H

, jossa  = leikkausmuodonmuutos, y = sillan suuntainen vaakaliike ja H = päädyn korkeus. 

Suomalaisten suunnitteluohjeiden mukaan silta on mitoitettava kestämään päällysraken-
teen 30 C lämpötilanmuutoksesta aiheutuvat sillan ja penkereen vuorovaikutuksesta syn-
tyvät voimat (Tiehallinto 2002). Haavistonjoella laskennallinen maksimivaakaliike päädyssä 
ja vastaava leikkausmuodonmuutos ovat tällöin: 

ymax =  * T * L/2 = 10 * 10-6 1/ C * 30 C * 50000 mm / 2 = 7,5 mm. 

 = 2 * y / H = 2 * 7,5 mm / 2500 mm = 6 * 10-3

Maan leikkausmoduuli G riippuu leikkausmuodonmuutostasosta siten, että pienellä leikka-
usmuodonmuutostasolla voidaan käyttää maksimiarvoa Gmax. Leikkausmuodonmuutoksella 
 = 6 * 10-3 maan leikkausmoduulin suhde maksimileikkausmoduuliin vaihtelee tyypillisesti 

välillä G/Gmax = 0,1… 0,2 kuvan 4.11 mukaisesti eli leikkausmuodonmuutos suurimmillaan 
on erittäin suuri jo näinkin lyhyessä sillassa (Tiehallinto 2001 / liite 5). Palautumattomia 
muodonmuutoksia todennäköisesti syntyy laajalla alueella päädyn takana. 
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Kuva 4.11 Leikkausmoduulin periaatteellinen vaihtelu muodonmuutostason funktiona (Sou-
to  1993, Tiehallinto 2001) 

Lineaarisen kimmoteorian mukaan kimmomoduulin E ja leikkausmoduulin G välille voidaan 
johtaa yhteys (RIL 1985): 

E = 2*(1+ )*G

, jossa  = Poissonin vakio eli suppeumaluku. 

4.3 Pohjatutkimuksen tulokset ja pohjamaan ominaisuudet 

Siipikairaustulokset ja niistä johdetut alustaluvut

Geopalvelu Oy on tehnyt Haavistonjoen sillan Jyväskylän puoleisella maaluiskalla siipi-
kairauksia silttikerroksista kahdessa tutkimuspisteessä. Tulokset on kirjattu päiväyksellä 
15.04.2003.

Taulukko 4.4 Haavistonjoen sillan siipikairaustulokset ja vastaavat suurpaalujen sivuvas-
tuksen ääriarvot [kPa]. Ss = maan leikkauslujuus, Ssh = häirityn maan leikkauslujuus 

    Paalu d = 711 mm 
Koordinaatit

(lähellä pääpistettä 16): X: 6844570,693 Sivuvastus Sivuvastus Alustaluku

Maan pinnan taso: + 90,1 Y: 2524486,002 [kN/m2] [kN/m] [kN/m3]

Syvyys maan pinnasta [m] Ss Ssh pm pm ks

4,3 20,7 5,6 155 110 1456 
5 23,9 4 179 127 1681 
   

Koordinaatit
(lähellä pääpistettä 21): X: 6844574,329 Sivuvastus Sivuvastus Alustaluku

Maan pinnan taso: + 94,72 Y: 2524500,999 [kN/m2] [kN/m] [kN/m3]

Syvyys maan pinnasta [m] Ss Ssh pm pm ks

7,5 44,6 8 335 238 3136 

Suurpaalujen sivuvastuksen ääriarvot koheesiomaassa on laskettu lausekkeella (Tiehallin-
to 1999c): 

pm = 7,5 * su
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, jossa su = maan suljettu leikkauslujuus [kN/m2],
 pm = sivuvastuksen ääriarvo koheesiomaassa [kN/m2].

Kerroin leikkauslujuuden edessä vaihtelee välillä 6… 9. Koskisen (1997) väitöskirjassa on 
käytetty arvoa 7,5. 

Taulukon 4.4 mukaiset siipikairauksen leikkauslujuustulokset voidaan tulkita suoraan ko-
heesiomaan suljetuksi leikkauslujuudeksi su ilman siipikairausoppaan mukaista lujuuden 
redusointia, koska maan hienousluvun F (taulukko 4.5) mukaan arvioitu juoksuraja wL on 
yhtä kohtaa lukuun ottamatta pienempi kuin 40 %.

Koheesiomaan alustaluku on laskettu lausekkeesta ks = 50*su/d (Tiehallinto 1999c), jossa 
kerroin 50 vastaa suurpaalun pitkäaikaista kuormitusta ja pientä siirtymätasoa kuvan 4.13 
mukaisesti.

Suurpaalujen sivuvastuksen laskenta kitkamaassa

Kitkamaassa sivuvastuksen ääriarvo on laskettu lausekkeella (Tiehallinto 1999c): 

pm = 4,4 * ’ * z * Kp

, jossa ’ = maan tehokas tilavuuspaino [kN/m3],
 z = syvyys [m], 
 Kp = passiivipainekerroin tarkasteltavalla syvyydellä.  

Kerroin laskentalausekkeen alussa vaihtelee välillä 3… 4,4. Koskisen (1997) väitöskirjassa 
on käytetty arvoa 4,4. 

Tilavuuspainon vaihdellessa huomioidaan kaikki tarkasteltavan kohdan yläpuoliset maaker-
rokset niiden todellisten tehokkaiden tilavuuspainojen ja kerrospaksuuksien mukaisesti 
summalausekkeella ( ’i * zi).

Kuvissa 4.12 ja 4.13 on esitetty alustaluvun ja sivuvastuksen ääriarvon perusteella määri-
tettävät siirtymien suuruudet kitkamaassa ja koheesiomaassa. 

pm

pm/2 ks

ym/4 ym

0,5  ks

Kuva 4.12 Kitkamaan alustaluvun määritys. pm on sivuvastuksen ääriarvo ja ym on sitä vas-
taava siirtymä (Tiehallinto 1999c) 
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Kuva 4.13 Koheesiomaan alustaluvun määritys a) lyhytaikaisessa kuormituksessa ja b) pit-
käaikaisessa kuormituksessa (Tiehallinto 1999c). 

Taulukossa 4.5 on esitetty kolmessa pääpisteessä mitatut maanäytteiden vesipitoisuuden 
ja hienousluvun arvot eri syvyyksissä. Vesipitoisuudet ovat suurimmillaan hienousluvun 
suuruisia mutta keskimäärin selvästikin sitä pienempiä. 
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Taulukko 4.5 Haavistonjoen sillan pääpisteissä 17, 20 ja 101 mitatut maanäytteiden vesipi-
toisuuden w ja hienousluvun F arvot 

Pääpiste 17    
Sijainti: XY 6844568,45 2524485,63 Maan pinta +89,661
Syvyys maan pinnasta [m]: 2 saSi 
Vesipitoisuus w 24   
Hienousluku F 50   
Syvyys maan pinnasta [m]: 3 saSi 
  w 25   
  F 39   
Syvyys maan pinnasta [m]: 4 saSi 
  w 36   
  F 35   
Syvyys maan pinnasta [m]: 5 laSa 
  w 33   
  F 33   
    
Pääpiste 20    
Sijainti: XY 6844577,04 2524498,74 Maan pinta +93,471
Syvyys maan pinnasta [m]: 2 saSi 
  w 21   
  F 39   
Syvyys maan pinnasta [m]: 3 saSi 
  w 23   
  F 37   
Syvyys maan pinnasta [m]: 4 saSi 
  w 24   
  F 36   
Syvyys maan pinnasta [m]: 5 saSi 
  w 24   
  F 35   
Syvyys maan pinnasta [m]: 6 saSi 
  w 26   
  F 29   
Syvyys maan pinnasta [m]: 7 saSi 
  w 28   
  F 28   
Syvyys maan pinnasta [m]: 8 siHkMr 
  w 11   
    
Pääpiste 101    
Sijainti: XY 6844566,77 2524458,36 Maan pinta +90,154
Syvyys maan pinnasta [m]: 1 HkMr(Ta) 
  w 3,4   
Syvyys maan pinnasta [m]: 2 siHkMr(Ta) 
  w 9   
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Painokairausten tulokset ja niistä johdetut maan ominaisuudet

Jyväskylän puoleisen maaluiskan käytettävissä olleet painokairaustulokset kolmessa tutki-
muskohdassa eli pääpisteiden 16 ja 21 lähellä sekä päätypenkereen kohdalla noin 17 m 
päässä päätytuelta. Päätelmiä: 
 Pääpisteen 16 lähellä kairan pää on pysähtynyt syvyydelle 5,8 m. Välillä 1,2m... 4m 

puolikierrosten keskiarvo on 45 ja maalaji on määritelty siltiksi. Pohjanrakennusohjeet 
sillansuunnittelussa - ohjeen taulukon 2 mukaan painokairausvastuksella 45 / 1,3 = 35 
siltin suhteellinen tiiviys määritetään keskitiiviiksi, kitkakulman arvo on 36º - 3º = 33º ja 
muodonmuutosmoduuli Ed on 25 MPa. Siltin alapuolella on metrin paksuinen saviker-
ros. Painokaira tunkeutui vajaan metrin pohjamoreenikerrokseen. Heijarikairauksen 
mukaan moreenikerroksen paksuus on noin 3,5 m. Siltin tilavuuspainoksi tulkitaan pai-
nokairaustulosten perusteella 20 kN/m3 veden kyllästämänä.

 Pääpisteen 21 lähellä kairan pää on pysähtynyt syvyydelle 9 m. Ylin 4m on täyttömaa-
ta. Välillä 4,2m... 7m puolikierrosten keskiarvo on 45 ja maalaji on määritelty siltiksi. 
Silttikerroksen tulokset ja syvemmät maakerrokset ovat samat kuin pääpisteessä 16.

 Jyväskylän puoleisen päätypenkereen kohdalla kairan pää on pysähtynyt syvyydelle 
8,4 m. Välillä 0,6m... 2,2m puolikierrosten keskiarvo on 16 ja maalaji on määritelty sil-
tiksi. Pohjanrakennusohjeet sillansuunnittelussa - ohjeen taulukon 2 mukaan paino-
kairausvastuksella 16 / 1,3 = 12 siltin suhteellinen tiiviys määritetään löyhäksi, kitka-
kulman arvo on 32º - 3º = 29º ja muodonmuutosmoduuli Ed on 11 MPa. Välillä 2,4m... 
5,8m puolikierrosten keskiarvo on 116 ja maalaji on määritelty siltiksi. Painokairausvas-
tuksella 116 / 1,3 = 89 siltti on hyvin tiivistä, kitkakulman arvo on 41º - 3º = 38º ja muo-
donmuutosmoduuli Ed on noin 65 MPa. 

Kuva 4.14 Pohjatutkimuspiirustus R15/S3-3, muutos B 5.5.2003. Suunnittelutoimisto JP-
Transplan. Tasopiirustus toteutetusta massanvaihdosta. Kuvassa näkyy myös syksyllä 
2003 purettu silta. 
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Kuva 4.15 Pohjatutkimuspiirustus R15/S3-4, muutos B 5.5.2003. Suunnittelutoimisto JP-
Transplan. Pituusleikkaus, jossa näkyy myös toteutettu massanvaihto. Massanvaihdon tila-
vuuspainoksi on merkitty  = 20 kN/m3 ja kitkakulmaksi  = 42 .

Kuva 4.16 Detalji pohjatutkimuspiirustuksesta  R15/S3-4
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5 Haavistonjoen sillan mittaustuloksia 

5.1 Mittaustulokset tammikuussa 2004  

Päädyn teräsputkipaalujen jännitysmuutokset tasolla II eivät aivan täsmällisesti seuraa sil-
lan lämpötilavaihteluita, mutta samanaikaisuus tasojen IV ja II käänteisissä jännitysvaihte-
luissa on selvästi havaittavissa, ks. kuvat 5.1 ja 5.2. Tapahtuneiden pitkän ajanjakson vi-
rumien vuoksi teräsputkipaalujen muodonmuutosmittausten absoluuttiset arvot eivät pidä 
paikkaansa.

Jännitysten vaihtelu tasolla IV
Nolla 3.10.2003 Klo 00.00

-338,00

-336,00

-334,00

-332,00

-330,00

-328,00

-326,00

-324,00

[M
P

a]

2 / Taso IV tammikuu 2004

Kuva 5.1 Jännitysten vaihtelu tasolla IV eli ylimmällä mittauskohdalla päätytuen T4 teräs-
putkipaalussa kohdassa 2. Jännitykset seuraavat rakenteen lämpötilamuutoksia. 

Jännitysten vaihtelu tasolla II
Nolla 3.10.2003 Klo 00.00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

[M
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]

2 / Taso II tammikuu 2004

Kuva 5.2 Jännitysten vaihtelu tasolla II (toiseksi syvin mittauskohta) päätytuen T4 teräsput-
kipaalussa kohdassa 2.
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Kuvasta 5.3 voidaan päätellä siirtymälaatan pysyvän tiukasti kiinni penkereessä. Sillan 
päädyn liike on verrannollinen sillan ja siirtymälaatan väliseen liikkeeseen. Siirtymälaatan 
reikiin sijoitetut päädyn konsolin yläpinnan vaarnatapit eivät ole kiinnittäneet siirtymälaattaa 
siltaan tiukasti kiinni. 
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[m
m

]

Pohjoinen Etelä Siirtymätanko T4 tammikuu 2004

Kuva 5.3 Sillan ja siirtymälaatan välinen liike molemmissa päädyissä sekä tuen T4 abso-
luuttinen liike. 

Ulkolämpötila oli 19.1.- 23.1.2004 monta päivää peräkkäin kylmä. Tällöin pilarin yläpään 
taipuminen on havaittavissa käyrästöltä, ks. kuva 5.4. Pilarin vastakkaisilla puolilla on 
erisuuntainen muodonmuutos. 

Pilarin T3V harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista
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Tanko 2 Tanko 3 Tanko 4 Tanko 17 tammikuu 2004 Painotettu Lt

Kuva 5.4 Tuen T3 vasemmanpuoleisen pilarin T3V harjaterästen jännitysten muutokset.
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Lyhytaikaiset lämpötilamuutokset aiheuttavat enemmän rakenteen sisäisistä pakkojänni-
tyksistä johtuvia jännityksen muutoksia kuin rakenteen taipumisesta aiheutuvia jännityksiä. 
Esimerkiksi 6.1. … 7.1.2004 välisenä aikana ulkolämpötila nousi noin 10ºC. Tällöin pilarin 
ulkopinta lämpeni selvästi nopeammin kuin sisäosa ja kaikissa teräksisissä tapahtui sa-
mansuuntainen muodonmuutos.

5.2 Mittaustulokset helmikuussa 2004 välillä 11.2.... 15.2.2004 

Välillä 11.2.... 15.2.2004 sillan kannen painotettu lämpötila kasvaa 12 C. Tuon lämpötila-
muutoksen pitäisi aiheuttaa koko 50 m matkalla 6 mm laskennallisen lämpöpitenemän. 
Pelkästään tuella T4 pääty kuitenkin siirtyy pengertä kohti 5,4 mm mittaustasolla, joka on 
750 mm päätypalkin alapinnan yläpuolella.
Huom.: Tarkasteltavalla ajanjaksolla pääty T4 siis liikkui selvästi enemmän kuin sillan 
symmetrinen lämpölaajeneminen olisi edellyttänyt. 

Mitatut teräsputkipaalun jännitysmuutokset päädyssä T4 kohdassa 5 tasolla lll 

Tuen T4 teräsputkipaalussa tasolla lll (4 m päätypalkin alapinnasta) kohdassa 5 (pohjoinen 
paalu) paalun teräsputken teräsjännitysmuutos11.2.... 15.2.2004:
Mittaustulos teräs, mitattu = 14 MPa 

Mitatut teräsputkipaalun jännitysmuutokset päädyssä T4 kohdassa 2 tasolla ll 

Tuen T4 teräsputkipaalussa tasolla ll (6,35 m päätypalkin alapinnasta) kohdassa 2 (eteläi-
nen paalu) paalun teräsputken teräsjännitysmuutos 11.2.... 15.2.2004:
Mittaustulos teräs, mitattu = 8 MPa. 

Mitatut maanpaineen muutokset 11.2.... 15.2.2004 päädyssä T4

Helmikuussa 2004 neljän päivän aikana eli 12.-15.2.2004 Haavistonjoen sillan painotettu 
lämpötila nousi 12 C. Tällöin sillan pituus kasvoi 5,3 mm tuen T4 päässä tuen T1 pysyes-
sä miltei paikallaan. Tuella T1 maarakenteet olivat huomattavasti jäykemmät kuin tuella T4. 
Sillan piteneminen voidaan arvioida myös lausekkeella L = * t*L = 10*10-6 1/ C * 12 C * 
44100 mm = 5,3 mm, josta voidaan päätellä liikepituuden olleen tarkasteltavalla ajanjaksol-
la noin 44 m. 

1) Syvyydellä 1,6 m tien pinnasta maanpaineiden muutokset mittausajanjaksolla 
kohdissa H, K, N ja P ovat 45, 110, 75 ja 40 kPa.

2) Syvyydellä 2,2 m tien pinnasta maanpaineiden muutokset mittausajanjaksolla 
kohdissa I, L, O ja Q ovat 60, 55, 110 ja 65 kPa.

Mittaustulokset on esitetty myös graafisesti kuvassa 5.5. 
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Kuva 5.5 Haavistonjoen sillan 11.2.... 15.2.2004 mitatut maanpaineiden muutokset tuella 
T4 [kPa]. 

Ylemmän rivin maanpainelisäysten keskiarvo on 68 kPa ja alemman rivin keskiarvo on 73 
kPa. Päädyn pystysuoran osan korkeus siirtymälaatan alla on pieni, noin 1,2 m. Sekä siir-
tymälaatta että päädyn alareuna ovat epäjatkuvuuskohtia päädyn pystysuorassa osuudes-
sa. Siirtymälaattaa tukevan konsolin kalteva alapinta saattaa myös vaikuttaa ylemmän 
maanpaineanturarivin tuloksiin maanpaineita kasvattaen.

Päädyn reunoilla maanpaineet olivat pienemmät kuin keskellä. Penger ei ole reunoilla yhtä 
jäykkä kuin keskellä. Lisäksi siipimuurit välittävät osan rasituksista maan ja siipimuurin väli-
sen kitkan kautta etäämmälle penkereeseen, jolloin siipimuurin vieressä päädyn maanpai-
ne pienenee. 

Reunimmaisten maanpaineantureiden H, P, I ja Q etäisyys siipimuurin sisäpinnasta on noin 
1 m.

Siirtymälaatan alapinta sijaitsee syvyydellä 0.75 m tien pinnasta päätytuen ulkopinnalla.

Yleinen vaihtelu maanpaineissa johtunee tiiviyden paikallisesta vaihtelusta, vertaa myös 
kuva 5.6. Muutamassa maanpaineanturissa maanpaine ei kovalla pakkasella muuttunut 
lainkaan, jolloin päädyn ja penkereen välissä oli todennäköisesti rako. 
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Kuva 5.6 Haavistonjoen sillan päätyjen 11.2.... 15.2.2004 mitatut maanpaineiden muutok-
set [kPa] ja sillan kannen painotettu lämpötila. 

Kuvan 5.7 mukaan maanpaineet olivat melko pienet ensimmäisenä rakentamisen jälkeise-
nä syksynä. Joulukuussa 2003 ensimmäisen kylmän ajanjakson jälkeen lämpötilavaihteluja 
seuraavat maanpainemuutokset kasvoivat selvästi. Todennäköisenä syynä tähän voidaan 
pitää suurten palautumattomien muodonmuutosten tapahtumista päätypenkereessä. Pen-
kereessä 2,4 metrin etäisyydellä päädystä lämpötila oli nollan alapuolella metrin syvyyteen 
asti vasta 1.2.2004 alkaen. Lähempänä päätyä ei ollut lämpötila-antureita, mutta todennä-
köisesti lämpötila on siellä ollut matalampi ja penkereen jäykkyys suurempi.
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Kuva 5.7 Mitatut kannen painotetut lämpötilat ja maanpaineet päätytuella T4 ajanjaksolla 
26.9.2003… 29.2.2004. 
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Kuvan 5.8 mukaan maanpaineet tuella T1 (anturit V ja W) olivat melko pieniä ajanjaksolla 
1.3.2004… 31.8.2004. Jäykkyys tuella T1 oli kuitenkin suurempi kuin tuella T4, koska vaa-
kaliikkeet tuella T1 olivat hyvin pienet. Tuella T4 vierekkäisissä maanpaineantureissa eli 
keskellä alareunassa paineet olivat lähellä toisiaan 1.4.2004 jälkeen. Antureissa H, I, P ja 
Q eli lähellä siipimuureja maanpaineet olivat pienimmät kesällä. Suurimmat maanpaineet 
eivät syntyneet keskellä kesää vaan toukokuussa ja elokuussa. Jopa maaliskuun puolivä-
lissä ennen kuin päätypenger alkoi sulaa oli keskikesää suuremmat maanpaineet.
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Kuva 5.8 Mitatut kannen painotetut lämpötilat ja maanpaineet päätytuilla ajanjaksolla 
1.3.2004… 31.8.2004. Mittaukset noin kello 00:15. 

Talvella 2004/2005 mitatut maanpainemuutokset kannen lämpötilavaihtelun seurauksena 
olivat hieman pienemmät kuin vuotta aiemmin. Päätypenger ei täten ainakaan ensimmäi-
sen vuoden aikana tiivistynyt alkuperäisestä tiiviystilastaan ja tullut aiempaa jäykemmäksi.

Välituen T3 maanpaineet 

Kuvassa 5.9 on esitetty välituen T3 maanpaineantureiden F ja G sijainti pilarin alapäässä. 
Kuvassa näkyy myös monien muiden mittauslaitteiden tunnus ja sijainti sekä maan 
kerrosrajat.
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Kuva 5.9 Haavistonjoen sillan välituen T3 maanpaineantureiden F ja G sijainti pilarin 
alapäässä. Tunnus 2.2. 

Kuvassa 5.10 on esitetty mitatut maanpaineet välituen T3 pilarin pinnalla helmikuussa 
2004. Maanpaineet kasvavat sillan pitenemisen mukaan.
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Kuva 5.10 Haavistonjoen sillan maanpaineiden muutokset välituen T3 pilarin pinnalla noin 
syvyydellä 2,3 m maaluiskan pinnasta. 

Välillä 11.2.... 15.2.2004 mitatut maanpaineiden muutokset ovat: anturi F: 16 kPa ja anturi 
G: 20 kPa. 

5.3 Päätyjen siirtymät ja kiertymät 

Kuvassa 5.11 on esitetty mekaanisesti paikan päällä mitatut päädyn siirtymät noin puolen 
vuoden ajalta.
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Päätypalkkien siirtymät
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Kuva 5.11 Päätyjen mitatut siirtymät päädyn eri korkeuksilla noin puolen vuoden ajalla. 

Tangot 4 ja 5 sekä tangot 13 ja 14 ovat päällekkäiset siten, että tangot 4 ja 13 ovat ylem-
pänä. Päällekkäisten mittaustankojen välinen korkeusero on 1210 mm.

Päädyn siirtymien mittaustuloksia järjestyksessä 4, 5, 13 ja 14:
- siirtymäerot 15.1.2004... 11.2.2004 ovat -5,6, -4,9, -6,1 ja -5,3 mm 
- siirtymäerot 11.2.2004... 19.3.2004 ovat +6,9, +5,5, +7,4 ja +6,0 mm 

Päädyn kiertymien mittaustuloksia tankojen 4 ja 5 kohdan tulokset ensin mainittuna :
- vaakasiirtymäerot 15.1.2004... 11.2.2004 ovat -0,7 mm ja -0,8 mm eli kiertymät ovat 

-1/1729 ja -1/1513 
- vaakasiirtymäerot 11.2.2004... 19.3.2004 ovat +1,4 mm ja +1,4 mm eli mm eli kier-

tymät ovat 1/864 

Kiertymien mittaustuloksien mukaan sillan lyhentyessä ylempien mittaustankojen tasolla 
keskimäärin 5,9 mm oli kiertymä noin -1/1600 ja pidentyessä vastaavasti noin 7,2 mm oli 
kiertymä noin 1/860 eli itseisarvoltaan selvästi suurempi.

Mitatut kannen painotetut lämpötilat ovat: 
- 15.1.2004: -3,2 C
- 11.2.2004: -12,2 C
- 19.3.2004: +2,5 C

 lämpötilaero 15.1.2004 … 11.2.2004 oli -9,0 C.
 lämpötilaero 11.2.2004 … 19.3.2004 oli 14,7 C.

Kuvan 5.12 mukaan päätyjen liikkeiden perusteella päätelty sillan liikuntakeskiö sijaitsi  lä-
hellä välitukea T2.
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Kuva 5.12 Oletettu liikuntakeskiön sijaintialue ja liikepituus (Laaksonen 2004) 

5.4 Päädyn sisäiset jännitykset  

Kuvassa 5.13 on esitetty päätytuen T4 harjateräshakojen jännitysten muutokset päätytuen 
ulkopinnalla.
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Kuva 5.13 Päätytuen T4 harjateräshakojen jännitysten muutokset päätytuen ulkopinnalla 
helmikuussa 2004. Pystysuuntainen tanko 33 sijaitsee paalun kohdalla ja tanko 37 päädyn 
keskellä.

Harjateräksen jännitysmuutokseksi päätytuen T4 ulkopinnalla mitattiin 11.2. … 15.2.2004 
kuvaajan mukaan: 

teräs = 7 MPa = jännitysmuutoksen mitattu keskiarvo. 

Vastaavassa kohdassa harjateräksen vieressä betonissa on jännitys (Ec / Es) * teräs = 
(31623/210000) * 7 MPa = 1,05 MPa.
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Betonin jännitysmuutosta vastaava taivutusmomentti halkeilemattomassa poikkileikkauk-
sessa olisi M = c*Ic/y = 1050 kN/m2 *0,144 m4/m /0,55 m = 280 kNm/m. 

5.5 Pilarin yläpään jännitykset  

Harjateräksen jännitysmuutokseksi syvyydellä 1,6 m kannen alapuolella eli välituen T3 pila-
rin yläpäässä mitattiin 11.2. … 15.2.2004:

anturi numero 2: teräs = -18 MPa, 
anturi numero 8: teräs = -10 MPa, 
anturi numero 17: teräs = +14 MPa, 
anturi numero 7: teräs = +12 MPa. 

Anturit 2 ja 8 sijaitsevat vierekkäisissä pilareissa päätyaukon puolella ja anturit 17 ja 7 si-
jaitsevat samojen pilareiden vastakkaisella puolella eli keskiaukon puolella. Mittaustulosten 
itseisarvojen keskiarvo on 13,5 MPa. Vastaavassa kohdassa harjateräksen vieressä beto-
nissa oli jännitysmuutos (Ec / Es) * teräs = (31623/210000) * 13,5 MPa = 2,0 MPa. 

Kuvassa 5.14 on esitetty mitatut jännitysmuutokset helmikuussa 2004 tuella T3 tangoissa 
2, 4, 3 ja 17. Tangot 2 ja 17 sijaitsivat pilarin yläpäässä edellä esitetyn mukaisesti ja tangot 
3 ja 4 sijaitsivat 9,5 m kannen alapinnan alapuolella eli maan sisällä. Tangot 2 ja 4 sijaitse-
vat päätyaukon puolella ja anturit 3 ja 17 sijaitsevat samojen pilareiden vastakkaisella puo-
lella. Ajanjaksolla 7.2…. 14.2.2004 syntyivät suurimmat jännitysmuutokset raudoitustankoi-
hin sillan lämpötilavaihtelun seurauksena.  Nämä jännitysmuutokset vastaavat tällaisen ke-
härakenteen taivutusmomentin mukaisia rasituksia. Pienien lämpötilamuutoksien aikana 
pitää huomioida myös lämmön hidas siirtyminen suuren pilaripoikkileikkauksen pinnan ja 
keskialueen välillä.

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15
1.2.04 8.2.04 15.2.04 22.2.04 29.2.04

 Jä
nn

ity
s r

au
do

itu
ks

es
sa

 [k
N

/m
2 ]

-15

-10

-5

0

K
an

ne
n 

lä
m

pö
til

a 
[°

C
]

Tanko 4 Tanko 17 Tanko 2 Tanko 3 Kannen lämpötila

Kuva 5.14 Mitatut jännitysmuutokset helmikuussa 2004 välituella T3 raudoitustangoissa 2, 
4, 3 ja 17. 
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6 Haavistonjoen sillan 2D- elementtimalli 
6.1 Mallin muodostamisen periaatteet 

Tutkitut ilmiöt

Oleellisimmat tässä luvussa esitetyt tutkitut ilmiöt on kuvattu kuvassa 6.1. Näihin kuuluvat 
maanpaineet, päädyn kiertyminen ja päädyn ja paalujen taivutusmomentit päädyn 7 mm 
pakotetun vaakasiirtymän johdosta. Pakotettu vaakasiirtymä oli määritetty kannen painopis-
teen korkeudelle. Laskettuja tuloksia verrataan Haavistonjoen sillan mittaustuloksiin. 

Kuva 6.1 Tutkitut ilmiöt 

Rakennemalli

Plaxiksen kolmiolevyelementeillä voidaan maan ominaisuudet mallintaa hyvin tarkasti käyt-
tämällä erilaisia maamateriaalimalleja. Plaxiksen manuaalissa (2002) on esitetty seikkape-
räisesti eri maamallien ominaisuudet. Kun laskenta tehdään perustapausta eli Mohr-
Coulombin maamallia tarkemmilla maamalleilla, pitää maan ominaisuudet tutkia siltapaikal-
la ja laboratoriossa useiden kokeiden avulla. 

Plaxis 2D -ohjelma on suunniteltu pääasiassa maa- ja kalliorakenteiden 2-ulotteiseen ana-
lysointiin. Sen avulla voidaan tutkia myös maan ja rakenteen yhteistoimintaa. Rakenteiden 
oletetaan jatkuvan kolmannen ulottuvuuden suuntaan äärettömän pitkälle. Haavistonjoen 
sillan rakenteet ja maapenkereet muodostavat kuitenkin 3-ulotteisen kokonaisuuden. Sillan 
leveys on vain noin 11,5 m ja penger luiskineen vain hieman tuota leveämpi. Lisäksi pilarit 
ja paalut ovat kapeita rakenteita. Niiden leveys on vain noin 1 m. Siipimuurit ja päätypenke-
reen luiskat rajoittavat penkereen sivusuuntaisia eli kolmanteen ulottuvuuteen suuntautuvia 
muodonmuutoksia. Todellisen rakenteen jäykkyys on kuitenkin pienempi kuin 2-ulotteisen 
mallin jäykkyys, koska todellinen rakenne joustaa kolmannen ulottuvuuden suuntaan. Ku-
vassa 6.2 on esitetty rakenteen 2-ulotteinen malli. 

Plaxiksessa lämpötilaeroja ja lämpölaajenemiskertoimia ei pystytä rakennemalliin suoraan 
lähtöarvoina syöttämään. Lämpöliikkeitä vastaavat sillan pituuden muutokset pitää määrit-
tää pakkosiirtyminä päätyjen lähellä. Pakkosiirtymät voidaan määrittää siten, että pakkosiir-
tymäkohdassa rakenne pääsee kiertymään. 
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Kuva 6.2 Haavistonjoen sillan Plaxis 2D-elementtimenetelmäohjelmalla tehty rakennemalli. 
Etuluiskan yläpuolinen materiaali on ilmaa. 

Perustapauksessa rakennemalli on tehty sillan suunnitelmien mukaan. Todellinen massan-
vaihto Jyväskylän puoleisessa päässä oli selvästi suurempi pohjatutkimusten toteutumapii-
rustusten mukaisesti. Lisäksi mallissa päädyn murskeen korkeus on 1,8 m, mikä on liian 
pieni verrattuna päädyn korkeuteen 2,4 m.

Haavistonjoen sillan pilarit mallinnetaan laskemalla niiden todellinen taivutusjäykkyys ja 
pinta-ala sekä jakamalla nämä sillan puolikkaan leveydellä.

Paalut mallinnetaan saman periaatteen mukaan kuin pilarit. Betonitäytteisten ja raudoitettu-
jen teräsputkipaalujen oletetaan toimivan liittorakenteena.

Laskennassa rajoitutaan lyhytaikaisiin muodonmuutoksiin ja maan konsolidoitumista ei 
huomioida.

Paalujen alapäiden pystysuuntainen liike ja sillan keskikohdan vaakasuuntainen liike este-
tään jäykillä tuennoilla. 

Siirtymälaatta mallinnetaan sen todellisten poikkileikkaussuureiden mukaisesti päädystä irti 
olevana, ulokkeen päällä lepäävänä 5 m pitkänä rakenteena. Välyksellisiä vaarnatappeja, 
joilla siirtymälaatat Haavistonjoella sidottiin tyyppipiirustuksen mukaisesti päätyyn kiinni, ei 
mallinnettu.

Kaikkien rakenteiden ja maan välisen pinnan kitkakulma määritetään interface-elementtien 
ominaisuuksien avulla joko maan sisäisen kitkakulman suuruiseksi eli täysin kiinteäksi tai 
ykköstä pienemmän kertoimen avulla maan sisäistä kitkakulmaa pienemmäksi. Taulukossa 
6.1 on kerrottu myös kertoimen Rinter suuruus. Laskennan tuloksista voidaan poimia interfa-
ce-elementtien rasitukset rakenne-elementtien suunnassa tai niitä vastaan kohtisuoraan 
suuntaan.

Maamateriaalien ominaisuudet mallinnetaan mahdollisimman hyvin todellisuutta vastaavik-
si. Maan ominaisuudet Plaxis- laskennassa on esitetty taulukossa 6.1. Päätypenkereen 
materiaali on jyräämällä tiivistettyä 0-60 mm mursketta.

Paalujen ympärillä olevan maan ominaisuuksia on muutettu siten, että ne mahdollisimman 
hyvin vastaisivat paalujen kohdalla olevan maan ominaisuuksia kolmekertaisen paalule-
veyden alueella (RHK 1997). Maan jäykkyys eli kimmomoduulit siis pienennetään kertoi-
mella (3*paalun leveys / sillan puolikkaan leveys), koska paalut eivät ole kehärakenteen 
seiniä, kuten mallissa tulkitaan, vaan kapeita rakenteita. Maan jäykkyyden pienentäminen 
vaikuttaa myös pystysuuntaisiin muodonmuutoksiin. Pystysuuntaisten muodonmuutosten 
merkitys päädyn tasolla tosin ei ole suuri, koska viimeisen laskentavaiheen analyysi teh-
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dään keskittyen lämpötilamuutosten aikaansaamiin vaakaliikkeisiin ja -muodonmuutoksiin. 
Täyttöjen aiheuttama pohjamaan kokoonpuristuminen vaikuttaa eniten paalujen kokonais-
jännityksiin, jotka ovat täten hieman todellisia jännityksiä suuremmat.

Maamallina näissä laskelmissa käytettiin Mohr-Coulombin maamallia.

Maamateriaalit

Paalujen kohdalla maan kimmomoduulit E pienennetään kertoimella (3*paalun leveys / sil-
lan puolikkaan leveys) = 3 * 0,711m / 5,75m = 0,371. Vähennetty- määrittely taulukossa 6.1 
viittaa paalujen tasolla oleviin maakerroksiin. 

Taulukko 6.1 Plaxis-mallin maan ominaisuudet. MC-maamalli, Emurske = 80000 kPa. 

Maamateriaali [kN/m3] sat E [kN/m2]
c

[kPa]  [ ]  [ ] Rinter

Murske jyrätty 22 23 80000 0,3 1 42 4 0,5 
Murske
vähennetty 22 23 29700 0,3 1 42 5 0,5 
saSi vähennetty 16 18 5600 0,3 5 25 0 0,5 
Moreeni 23 23,01 80000 0,3 1 45 4 0,7 
Kallio 27 27 50000000 0,2 1 50 1 1 

Haavistonjoella mursketta käytettiin sillan päätyjen alla massanvaihdoissa ja täytemaana 
sekä päätypenkereissä. Pohjamaa oli pääasiassa savista silttiä. 

Vaiheittainen rakentaminen

Plaxis 2D:n avulla sillan ja penkereen malli voidaan rakentaa vaiheittain vastaamaan työ-
maalla tehtäviä työvaiheita. Haavistonjoen sillan vaiheet mallinnuksessa: 

1. Kallio, pohjamoreeni ja savinen siltti (saSi) 
2. Lyöntipaalut eli teräsputkipaalut 
3. Luiskan pintamaan poiston ja massanvaihdon kohdille murske 
4. Sillan pilari, päätytuki ja kansilaatta 
5. Päätypenger ja siirtymälaatta 
6. Lämpöliikettä vastaava vaakasuuntainen venymä sillan kannessa 

Jokaisen välivaiheen jälkeen nollattiin kaikki siirtymät, mutta säilytettiin rasitukset lisättä-
väksi edellisen vaiheen rasituksiin. Jokaisesta vaiheesta voidaan tarvittaessa tulostaa pel-
kästään kyseisen vaiheen rasitukset tai kumuloituneet rasitukset. 

Plaxis-malli huomioi päätypenkereen rakentamisen ja siitä johtuvan maan painumisen ai-
heuttaman vaakasuuntaisen kuormituksen paaluille vaiheittaisen laskennan avulla.

6.2 Tulokset ja vertailu mittaustuloksiin 

Laskelmien tulokset Mohr-Coulombin maamallilla ja murskeen kimmomoduulilla Emurske = 
80000 kPa laskettuna on esitetty kuvissa 6.3... 6.12. 
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Kuva 6.3 Vaakapaine [kN/m2] päätypalkille, kun vaakaliike sillan kannen tasolla oli 7 mm 
( T = noin +30 C) ja sillan ajatellaan olevan symmetrinen. Siirtymälaatan tuentakohta on 
selvästi havaittavissa. 
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Kuva 6.4 Vaakapaine [kN/m2] päätypalkille, kun vaakaliike sillan kannen tasolla oli 10 mm. 

Tason +18,2 m alapuolinen maanpaine oli pieni rakennemallin virheellisen materiaalivalin-
nan vuoksi. Maan kimmomoduuli E oli vain 29700 päädyn alareunassa. Oikeampi tulos 
saadaan kertomalla tason +18,2 alapuoliset maanpaineet kertoimella 1/0,371 = 2,7. 

Mitatut maanpaineet on esitetty luvussa ’Haavistonjoen sillan mittaustuloksia’. Mitatut 
maanpaineet olivat suuremmat kuin Plaxis 2D -mallilla lasketut maanpaineet siirtymälaatan 
alapuolella. Ero johtunee pääasiassa todellisen täyttömateriaalin suuresta kimmomoduulis-
ta varsinkin pienellä muodonmuutostasolla. TTY:n maa- ja pohjarakenteiden laitoksessa on 
saatu Haavistonjoen penkereen näytteistä suurempia moduuliarvoja kuin tässä laskelmas-
sa on käytetty, vertaa kohta ’Haavistonjoen sillan ominaisuudet / murske’. Esimerkiksi selli-
paineella 3 = 30 kPa mitattu sekanttimoduuli oli noin 180000 kPa staattisessa kokeessa, 
jossa aksiaalinen muodonmuutos kasvoi nollasta arvoon 0,17 tai 0,2 %.

Tämän luvun vertailulaskelmissa on vertailtu eri kimmomoduulien vaikutuksia maanpainei-
den suuruuteen. 

Kuvassa 6.5 on esitetty maanpaine ja leikkausjännitys syvyydellä z = 0,4 m eli korkeus-
asemassa 19,6 m. Noin 40 mm jälkeen maanpaine penkereen pintakerroksissa ei kasva-
nut.
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Kuva 6.5 Maanpaine ja leikkausjännitys syvyydellä z=0,4 m eri vaakaliikkeen arvoilla. =
22 kN/m3 , v = z *  = 8,8 kPa, Kp = V H = 88 / 8,8 = 10. MC-maamalli, Emurske = 80000 
kPa.

Kuvassa 6.6 on esitetty maanpaine syvyydellä z=1,66 m eri vaakaliikkeen arvoilla. Lasken-
nassa käytetyt siirtymät ovat hyvin suuria verrattuna todelliseen sillan päädyn lämpöpite-
nemiseen. Myötö kuvaajan mukaan alkaa vasta 40 mm kohdalla. Laskennassa käytetyt 
lähtöarvot ovat = 22 kN/m3 ja v = z *  = 36,5 kPa, joiden perusteella voidaan laskea 
passiivipainekerroin Kp = V H = 416 / 36,5 = 11. Esitetyn kuvaajan perusteella voidaan 
lisäksi todeta ,että siirtymälaatan alapuolella maanpaine kehittyy erittäin hitaasti. 
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Kuva 6.6 Maanpaine syvyydellä z=1,66 m eri vaakaliikkeen arvoilla. MC-maamalli, Emurske = 
80000 kPa. 

Kuvassa 6.7 on esitetty lasketut päädyn ja paalun taivutusmomentin M ja leikkausvoiman Q 
arvot. Pakotettu vaakasiirtymä oli 7 mm. Rakentamisen aikana syntyneiden rasitusten 
osuus kokonaistaivutusmomentista oli suuri. Kun y=13,5m, niin Merotus=7,2kNm/m. Kun 
y=11,2m, niin Merotus=5kNm/m. Paalu mallinnettiin jatkuvana seinänä. Momentti paalua koh-
den saadaan kertomalla saatu tulos 5,75 m:llä. 
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Kuva 6.7 Päädyn ja paalun taivutusmomentti M ja leikkausvoima Q kaikkien vaiheiden 
summana sekä taivutusmomentti M pelkistä rakennusaikaisista rasituksista ja muodonmuu-
toksista sekä näiden erotus. MC-maamalli, Emurske = 80000 kPa. 

Kuvissa 6.8… 6.12 on esitetty Haavistonjoen sillan päädyn muodonmuutokset ja sekä siir-
tymälaatan ylä- ja alapintaan kohdistuvat maan tehokkaat normaalijännitykset että siirtymä-
laatan ylä- ja alapinnan ja maan väliset leikkausjännitykset. Tuloksia kannattanee verrata 
seuraavassa luvussa esitettyihin vertailulaskennan vastaaviin tuloksiin. 



Tampereen teknillinen yliopisto Maa- ja pohjarakenteiden laitos Sivu 65

Kuva 6.8 Haavistonjoen sillan päädyn muodonmuutokset 200-kertaisina. Pakotettu siirtymä 
kannen päässä on 7 mm. Päädyn kiertymä on (7,17mm-6,09mm)/2400mm = 1/2222. MC-
maamalli, Emurske = 80000 kPa. 

Kuva 6.9 Haavistonjoen sillan päädyn muodonmuutokset 5-kertaisina. Pakotettu siirtymä 
kannen päässä on 160 mm. MC-maamalli, Emurske = 80000 kPa. 

Kuva 6.10 Haavistonjoen sillan päätypenkereen tehokkaat jännitykset. Pakotettu siirtymä 
kannen päässä on 10 mm. MC-maamalli, Emurske = 80000 kPa. 
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Kuva 6.11 Haavistonjoen sillan siirtymälaatan ylä- ja alapintaan kohdistuvat maan tehok-
kaat normaalijännitykset. Pakotettu siirtymä kannen päässä on 10 mm. Huippujännitys siir-
tymälaatan tuella on 903 kN/m2. MC-maamalli, Emurske = 80000 kPa. 

Kuva 6.12 Haavistonjoen sillan siirtymälaatan ylä- ja alapinnan ja maan väliset leikkausjän-
nitykset. Pakotettu siirtymä kannen päässä on 10 mm. Huippujännitys siirtymälaatan tuella 
on 76 kN/m2. Leikkauslujuuden arvot on esitetty katkoviivalla. MC-maamalli, Emurske = 80000 
kPa.

6.3 Vertailulaskelmat 

Haavistonjoen sillan rasitukset laskettiin myös Hardening Soil -maamallia käyttäen kahdella 
erisuuruisella murskeen kimmomoduulin arvolla: Emurske = 80000 kPa ja Emurske = 250000 
kPa. Rakennemalli muutettiin kuvien 6.13 ja 6.14 mukaiseksi. 
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Kuva 6.13 Haavistonjoen sillan Plaxis 2D-elementtimenetelmäohjelmalla tehty vertailulas-
kelmien rakennemalli.  

Kuva 6.14 Haavistonjoen sillan 2D vertailulaskelmien rakennemalli.  

Rakennemalli on tehty sillan toteutumapiirustusten ja toteutetun massanvaihdon mukaan. 
Mallissa on päädyn murskeen korkeus sama kuin päädyn korkeus. 

Maamateriaalit

Taulukossa 6.2 on esitetty maan materiaaliarvot, kun Emurske = 80000 kPa. 
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Taulukko 6.2 Plaxis-mallin maan ominaisuudet. Hardening Soil -maamalli, paitsi moreeni ja 
kallio: MC -maamalli.  

Maamateriaali [kN/m3] sat

E50
ref = 

Eoed
ref tai:

E [kN/m2]
c

[kPa]  [ ]  [ ] Rinter

Murske jyrätty 22 23,1 80000 0,3 1 45 8 0,5 
Murske
vähennetty 20 22 29700 0,3 1 42 5 0,19 
saSi vähennetty 17 18,1 9300 0,3 1 33 0 0,19 
Moreeni 23 23,01 80000 0,3 1 45 4 0,7 
Kallio 27 27 50000000 0,2 1 50 1 1 

Lisätietoja:
 Päätypenkereen maamateriaalin eli jyrätyn murskeen einit = 0,22 ja emax = 0,41. Dila-

taatio loppuu täten, kun tilavuuspaino pienenee arvoon 19 kN/m3.
 Paalujen kohdan maamateriaalin eli vähennetyn murskeen einit = 0,33 ja emax = 0,4. 

Dilataatio loppuu täten, kun tilavuuspaino pienenee arvoon 19 kN/m3.
 Kimmomoduuli kuormituksen vähentyessä ja uudelleen kohdistuessa tiettyyn maa-

kerrokseen: Eur
ref = 3 * E50

ref .
 saSi vähennetty: jännitystasoriippuvuuden huomioiva eksponentti m = 0,3. 

Rakennemalli 14 lähtöarvoja: 
- Eksponentti m = 0,5 määrittää maan jäykkyyden jännitystasoriippuvuuden. Ekspo-

nentti m vastaa Janbun teorian eksponenttia (1- ).
- Jyrätyn murskeen eli päätypenkereen pref = 30 kPa.
- Kun maan koheesio c = 0, on E50 = E50

ref * (- ’3 / pref)m.  E50 arvioimisessa pref määri-
tetään pienemmän pääjännityksen mukaan. Myös E50 laskentalausekkeessa huo-
mioidaan maan sisäinen pienempi pääjännitys.

- Eoed
ref arvioimisessa pref määritetään suuremman pääjännityksen - ’1 mukaan. 

- Rakennemallissa syvyydellä 1,4 m pystypaine on 30 kPa ja vaakapaine h = K0* v = 
0,35*30 kPa = 10,5 kPa. Syvyydellä 3,9 m vaakapaine lepotilassa on 30 kPa. 

Maan materiaaliarvot, kun Emurske = 250000 kPa, ovat samat kuin arvolla Emurske = 80000 
kPa, paitsi päätypenkereen maamateriaalin eli jyrätyn murskeen E50

ref = 250000 kPa. 

Kuvissa 6.15... 6.23 on esitetty rakennemalli 14 rakennusvaiheet 1 … 9. HS-maamalli.

Kuva 6.15 Rakennusvaihe 1. Kaivetun siltin yläpinta on mallin yläpintana. 
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Kuva 6.16 Rakennusvaihe 2. Massavaihdon murske lisätty. 

Kuva 6.17 Rakennusvaihe 3. Tiepenger lisätty. 

Kuva 6.18 Rakennusvaihe 4. Paalut interface-elementteineen lisätty. 

Kuva 6.19 Rakennusvaihe 5. Siltarakenne lisätty. 

Kuva 6.20 Rakennusvaihe 6. Siirtymälaatan alapuolinen murske lisätty. 
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Kuva 6.21 Rakennusvaihe 7. Siirtymälaatta interface-elementteineen lisätty. 

Kuva 6.22 Rakennusvaihe 8. Siirtymälaatan yläpuolinen murske lisätty. 

Kuva 6.23 Rakennusvaihe 9. Kannen pään vaakaliike 7 mm lisätty. 

Kuvissa 6.24... 6.36 on esitetty rakennemalli 14 laskennan tulokset. HS-maamalli. 

Kuvassa 6.24 on esitetty maanpaine [kN/m2] päätyä vasten heti penkereen rakentamisen 
jälkeen eli ennen päädyn vaakaliikettä. Murskeen arvoina laskennassa käytettiin Emurske = 
80 000 kPa tai Emurske = 250 000 kPa. Siirtymälaatan tuentakohta on selvästi havaittavissa 
ja sen alapuolella maanpaine oli miltei nolla.
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Kuva 6.24 Maanpaine [kN/m2] päätyä vasten penkereen rakentamisen jälkeen eli ennen 
päädyn vaakaliikettä. 

Kuvan 6.25 mukaan päädyn pakotetun vaakaliikkeen jälkeen keskimääräinen maanpaine 
siirtymälaatan alla oli 60 kPa ja päädyn alareunalla 120 kPa, kun murskeen kimmomoduuli 
oli Emurske = 80000 kPa. 
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Kuva 6.25 Kumuloitunut maanpaine [kN/m2] päätyä vasten, kun vaakaliike sillan kannen 
tasolla on 7 mm. Siirtymälaatan tuentakohta tasolla +19,2 on selvästi havaittavissa. 

Murskeen arvolla Emurske = 80 000 kPa maanpaineen keskiarvo päädyn alaosassa oli noin 
75 kPa ennen vaakaliikettä ja noin 120 kPa vaakaliikkeen jälkeen. Täten maanpaineen 
kasvun suuruus oli 120 kPa – 75 kPa = 45 kPa.
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Murskeella Emurske = 250 000 kPa maanpaineen kasvun suuruus kahden metrin syvyydessä 
oli 170 kPa – 80 kPa = 90 kPa, mikä vastasi Haavistonjoen sillan mitattuja arvoja hyvin. 
Vastaava laskennallinen maanpaineen lisäys saatiin myös siirtymälaatan alapuolisella 
osuudella, joka myös vastasi mittaustuloksia. Aivan päädyn alareunassa vaakaliike ei kas-
vattanut maanpainetta.

Kuvassa 6.26 esitetyssä päädyn liiketilassa päädyn kiertymä oli (7,44mm-
5,91mm)/2400mm = 1/1570. 

Kuva 6.26 Haavistonjoen sillan päädyn muodonmuutokset 200-kertaisina. Pakotettu siirty-
mä kannen päässä on 7 mm. Emurske = 80000 kPa. 

Kuvassa 6.27 on esitetty Haavistonjoen sillan päädyn tehokkaat jännitykset. Jännitystaso 
oli suuri pistemäisellä alueella siirtymälaatan tuella. 

Kuva 6.27 Haavistonjoen sillan päädyn tehokkaat jännitykset. Emurske = 80000 kPa. 

Kuvien 6.28 ja 6.29 mukaan päätypenkereen jäykkyyden kasvattaminen muutti maan plas-
tisoitumista selvästi. 
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Kuva 6.28 Plastisoituneet maan integrointipisteet, kun vaakaliike sillan kannen tasolla on 7 
mm. Emurske = 80000 kPa. 

Kuva 6.29 Plastisoituneet pisteet, kun vaakaliike sillan kannen tasolla on 7 mm. Emurske = 
250000 kPa. 

HS-maamallilla tarkasteltuna eri murskeen kimmomoduuleilla päätypenger käyttäytyi sel-
västi toisistaan poikkeavalla tavalla. Plastisoituneiden pisteiden mukaan pienemmällä kim-
momoduulilla maa päädyssä oli pääasiassa Cap point- tai Hardening point- tilassa. Tällöin 
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maan pääjännitykset suhteessa pääjännitysten maksimiarvoon ovat suuret vaikka leikkaus-
lujuutta ei ole saavutettu. Maa käyttäytyy plastisesti ödometrikokeessa määritetyn tai arvi-
oidun moduulin Eoed

ref mukaan. Kun sekä E50
ref että Eoed

ref kasvavat selvästi siirtyy cap sel-
västi etäämmälle ja pääjännitysten ero eli leikkausjännitys kasvaa Tällöin leikkausjännitys 
saavuttaa monissa pisteissä leikkauslujuuden arvon ja syntyy Mohr-Coulomb- pisteitä. Siir-
tymälaatta vaikuttaa myös plastisoituneiden pisteiden sijaintiin. Kimmomoduulien suuruu-
den vaikutus maan plastiseen käyttäytymiseen on pääteltävissä myös suhteellisten leikka-
usjännitysten kuvaajista. 

Haavistonjoen sillan päädyn suhteelliset leikkausjännitykset päätypenkereen murskeen 
kahdella eri kimmomoduulin arvolla on esitetty kuvissa 6.30 ja 6.31. 

Kuva 6.30 Haavistonjoen sillan päädyn suhteelliset leikkausjännitykset. Emurske = 80000 
kPa.

Kuva 6.31 Haavistonjoen sillan päädyn suhteelliset leikkausjännitykset. Emurske = 250000 
kPa.

Kuvissa 6.32… 6.34 on esitetty rasitukset 5 m pitkän siirtymälaatan ylä- ja alapinnalla sekä 
siirtymälaatan sisäiset rasitukset.  
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Kuva 6.32 Tehokkaat normaalijännitykset sekä leikkausjännitykset siirtymälaatan yläpinnal-
la, kun vaakaliike sillan kannen tasolla on 7 mm. Emurske = 80000 kPa. 
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Kuva 6.33. Tehokkaat normaalijännitykset sekä leikkausjännitykset siirtymälaatan alapin-
nalla, kun vaakaliike sillan kannen tasolla on 7 mm. Maksimi normaalijännitys tuella alapin-
nalla on 910 kPa ja alapinnan ulkoreunalla noin 160 kPa. Maksimi leikkausjännitys tuella 
alapinnalla on 114 kPa ja ulkoreunalla 27 kPa. Emurske = 80000 kPa. 
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Kuva 6.34 Siirtymälaatan rasitukset, kun vaakaliike sillan kannen tasolla on 7 mm. Maksimi 
aksiaalinen jännitys on 27 kPa puristusta. Emurske = 80000 kPa. 

Päädyn ja paalun taivutusmomentti M ja leikkausvoima Q on esitetty kuvassa 6.35. Pako-
tettu vaakasiirtymä oli 7 mm. Kun korkeusasema oli y = 13,5 m, niin taivutusmomentti oli 
Merotus = 33 kNm/m. Kun korkeusasema oli y = 11,2m, niin taivutusmomentti oli Mero-

tus=25kNm/m. Paalu mallinnettiin jatkuvana seinänä. Momentti paalua kohden saadaan ker-
tomalla saatu tulos 5,75 m:llä. 
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Kuva 6.35 Päädyn ja paalun taivutusmomentti M ja leikkausvoima Q kaikkien vaiheiden 
summana sekä taivutusmomentti M pelkistä rakennusaikaisista rasituksista ja muodonmuu-
toksista sekä näiden erotus. HS-maamalli, Emurske = 250000 kPa. 

Pelkän pakotetun vaakasiirtymän aiheuttama taivutusmomentti päätytuella lähellä kannen 
kiinnityskohtaa vastaa hyvin mitattua, teräsvenymistä laskettua taivutusmomenttia 280 
kNm/m.  

Kun laskenta tehtiin HS-maamallilla ja päätypenkereen kimmomoduulilla Emurske = 250000 
kPa, päädyn kiertymä pelkästä pakotetusta vaakasiirtymästä oli (7,488-5,676)/2400 = 
1/1320.

Ennen pakotettua vaakasiirtymää pelkästään siirtymälaatan yläpuolisen murskekerroksen 
rakentamisen johdosta päädyn kiertymä oli 1/2800 ja muodonmuutokset kuvan 6.36 mu-
kaiset. Päätypenkereen rakentaminen aiheutti suuret painumat, maksimisiirtymä oli 17 mm, 
koska siltti paalujen kohdalla mallinnettiin todellista pehmeämmäksi. 
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Kuva 6.36 Muodonmuutokset siirtymälaatan yläpuolisen murskekerroksen rakentamisen 
johdosta 200 -kertaisina. HS-maamalli, Emurske = 250000 kPa. 

6.4 Yhteenveto 

Haavistonjoen sillassa siirtymälaatan keskitaso päädyn kohdalla sijaitsee vain noin 100 mm 
kansilaatan painopisteakselin alapuolella. Tässä rakennemallissa siirtymälaatta on mallin-
nettu varmalle puolelle päädyn kiertymien tarkastelun suhteen eli hieman todellista mata-
lammalle.

Siirtymälaatta on hyvin jäykkä rakenne laatan pituussuunnassa verrattuna maakerrosten 
jäykkyyteen. Siirtymälaatta siirtää täten pääosan rasituksista eli leikkaus- ja puristusvoimis-
ta monen metrin päähän päädystä ja päädyn maanpaineet siirtymälaatan alla ovat melko 
pieniä suurillakin päädyn liikkeillä. Myös päädyn kiertymä on selvästi pienempi verrattuna 
tavallisella jousimallilla analysoituun rakenteeseen pienien siirtymälaatan alapuolisten 
maanpaineiden vuoksi. 

Siirtymälaatta toimii yksiaukkoisena palkkina pystykuormien eli siirtymälaatan yläpuolisen 
maan oman painon suhteen. 

Jo melko pienillä vaakaliikkeillä, noin 10 mm, leikkausjännitykset siirtymälaatan ja maan 
rajapinnassa laatan päässä noin 1 m matkalla ovat saavuttaneet leikkauslujuuden arvon. 
Täten voidaan päätellä, että jos siirtymälaatta kiinnitettäisiin vaakasuunnassa kiinteästi sil-
tarakenteeseen, syntyisi kiinnityskohtaan ja siirtymälaattaan suuret vetojännitykset sillan 
lyhentyessä lämpötilan laskemisen vuoksi.

Päädyn vaakasiirtymä vaikuttaa selvästi myös paalun yläpään ympärillä olevan maakerrok-
sen muodonmuutoksiin ja jännityksiin. Paalun vieressä ei ole siis erillistä, paikallaan pysy-
vää maakerrosta, jonka voisi olettaa toimivan päädyn tason maakerroksista täysin riippu-
mattomana, paalua tukevana jousena. 

Kiertymien mittaustuloksien mukaan sillan lyhentyessä 15.1.2004... 11.2.2004 ylempien 
mittaustankojen tasolla keskimäärin 5,9 mm oli kiertymä noin -1/1600 ja pidentyessä 
11.2.2004... 19.3.2004 vastaavasti noin 7,2 mm oli kiertymä noin 1/860. Plaxis 2D-
ohjelman HS-maamallilla laskettu kiertymä kannen tason vaakaliikkeellä 7 mm oli noin 
1/1300 eli pienempi kuin mitattu kiertymä sillan pidentyessä. Todellisessa rakenteessa lii-
kekeskiön paikka tosin oli kauempana tarkasteltavasta päädystä kuin laskentamallissa. 

Päätypenkereen kimmomoduulin kasvattaminen HS-maamallilla arvosta Emurske = 80000 
kPa arvoon Emurske = 250000 kPa kasvatti päädyn alareunan keskimääräisen kokonais-
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maanpaineen 1,4-kertaiseksi arvosta 120 kPa arvoon 170 kPa. Rakennusvaiheiden jälkeen 
kimmomoduulilla Emurske = 250000 kPa päädyn alareunan maanpaine oli ollut jo noin 80 
kPa. Vaakaliikkeen aiheuttama maanpaineen kasvu 90 kPa suurella kimmomoduulilla vas-
tasi mitattuja arvoja melko tarkasti. 

Plaxis 2D FEM -laskentaohjelmisto on tarkoitettu lähinnä maarakenteiden analysointiin, 
jossa sen edut parhaiten tulevat esiin. Maamalleja on useita ja osa niistä on tarkoitettu eri-
tyisesti kitkamaille ja osa esimerkiksi pehmeille saville. Rajoituksista oleellisimmat liittyvät 
2D- analysoinnin puutteellisuuteen tutkittaessa 3D-todellisuutta. Plaxis 3D –versio on hiljat-
tain ilmestynyt, mutta se on toistaiseksi hyvin rajoittunut. Samoin rakenteiden osalta raken-
nemallin muodostaminen on hyvin rajoitettua kaikilla tämänhetkisillä Plaxis -versioilla. 

Edellä mainitut seikat huomioiden, voidaan todeta, että esitetty 2D laskentamalli palveli 
tyydyttävästi Haavistonjoen sillan päätyjen, maanpaineiden, siirtymälaattojen ja päätypen-
kereen analysoinnissa. 
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7  Haavistonjoen sillan analysointi 3D-mallilla lineaarisilla jousilla 
7.1 Mallin muodostamisen periaatteet, tapaus 1 

3D-mallit 1- ja 2-ulotteisilla elementeillä

Haavistonjoen sillasta tehtiin Abaqus- nimisellä FEM- laskentaohjelmalla 3-ulotteinen malli, 
katso kuva 7.1. Symmetrisyys hyödynnettiin molempiin suuntiin, jolloin malliin otettiin koko 
sillasta neljäsosa. Poikittaisella ja pituussuuntaisella keskilinjalla ja päätytuen keskellä es-
tettiin vaakaliike sekä kiertymä linjan suuntaisen akselin ja pystyakselin ympäri.

Ensimmäisessä tapauksessa päätypenkeren ja päätytuen sekä maan ja paalujen yhteis-
toiminnan kuvaamiseen sovellettiin lineaarisia jousia ja muissa tapauksissa (ks. seuraava 
luku) sovellettiin epälineaarisia jousia. Laskennan tuloksia verrattiin mittaustuloksiin ja tar-
kempien laskentojen tuloksiin (vrt. luku 6).

Kuva 7.1 Haavistonjoen sillan rakenteellinen malli joko lineaarisilla jousilla tai epälineaari-
silla jousilla. Siirtymälaattoja ei huomioitu.  

Tapaus 1: lineaariset jouset rakennesuunnittelijan soveltamia periaatteita noudattaen

Ensimmäisessä tapauksessa maa päätytuen takana ja paalujen ympärillä mallinnettiin ra-
kennesuunnittelijan soveltamia periaatteita noudattaen käyttämällä lineaarisia jousia.

Tuella T4 sillan kannen lämmetessä 12 C 11.2.... 15.2.2004 pääty siirtyy pengertä kohti 5,4 
mm mittaustasolla, joka on 750 mm päätypalkin alapinnan yläpuolella. Vastaavan korkeus-
tason vastaava pituussuuntainen vaakaliike päädyssä Abaqus-laskelmassa lineaarisilla 
jousilla saavutetaan sillan kannen lämmetessä 31 C ja pilareiden lämmetessä 12 C. Kansi 
lämpeni molempiin vaakasuuntiin määrityn lämpölaajenemiskertoimen mukaisesti, joten 
kannen sivuttainen lämpöliike oli noin 2,5 kertaa todellista suurempi. 

Teräsputkipaalut- ohjeen (Tiehallinto 1999c) mukaan arvioidaan kitkamaan alustalukuker-
toimen nh arvo kitkakulman perusteella, vertaa kuva 7.2. Maan sisäisen kitkakulman arvolla 
 = 38  saadaan alustalukukertoimen arvoksi nh = 7,5 MN/m3. Maan tehokas tilavuuspaino 
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’Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa’ -ohjeen (Tiehallinto 1999a) mukaan on ’ = 21 
kN/m3. Passiivipainekertoimeksi kitkakulman mukaan laskien saadaan Kp = 4,2. 

Kuva 7.2 Kitkamaan alustalukukerroin nh maan sisäisen kitkakulman  funktiona (Tiehallin-
to 1999c) 

Pohjaveden pinnan alapuolella nh on 60% pohjaveden pinnan yläpuolisesta arvosta. 

Kitkamaan vaakasuoran alustaluvun ks oletetaan kasvavan lineaarisesti syvyyteen z = 10 d 
asti ja pysyvän tämän jälkeen vakiona. Kitkamaan alustaluku staattisessa kuormituksessa 
määritetään kaavalla: 

d
znk hs * ,

jossa nh = alustalukukerroin 
z = syvyys 
d = paalun halkaisija = 0.711 m. 

Jousivakio k = ks * d * s,
jossa s = jousien väli paalun pituussuunnassa = 1,5 m. 

Erillisten jousien sijasta Abaqus -mallissa käytetään paalun poikittaissuuntaista vakioalus-
talukua kutakin 1,5 m paalupituutta kohden. 

Jännitystasolle pm/2 eli siirtymätasolle ym/4 asti on voimassa teräsputkipaaluohjeen (Tiehal-
linto 1999a) kuvan 14 määrittelemä lineaarinen yhteys: 

pm/2 = ks * ym/4

, jossa pm = sivuvastuksen ääriarvo maassa [kN/m2] ja ym on sitä vastaava siirtymä, kun 
’:lla on vakioarvo. 

=> ym = 2 * pm / ks = (2 * pm * d * s) / k 

pm = 4,4 * ’ * z * Kp = 4,4 * 21 * z * 4,2 = 388,1 * z [kN/m2] = 0,3881 * z [MN/m2]

=> ym = (2 * (0,3881 * z) * d * s) / k = 0,8278 * z / k
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ja ym/4 = 0,2069 * z / k    [m]. 

Välitukien paalujen jousivakiot sulassa maassa

Välitukien paalujen vaakasuuntaiset jousivakiot määritetään pohjaveden pinnan alapuoli-
sen alustalukukertoimen avulla olettaen, että silttikerrokset poistetaan välitukien kohdalta ja 
jousivakiot määritetään penkereen täyttömateriaalin mukaan. 

Jousivakioksi saadaan k = nh * (z / d) * d * s = 6,75 *z rajasyvyydelle 10*d = 7 m asti (tau-
lukko 7.1), kun nh = 0,6 * 7,5 = 4,5 MN/m3 ja s = 1,5 m. 

Taulukko 7.1 Välitukien paalujen jousivakiot sulassa maassa pohjaveden pinnan alapuolel-
la syvyyden funktiona. Rajasyvyyden alapuolella jousivakiolla on vakioarvo.

z  Jousivakio k 
Alustaluku * d = 

ks*d = k/s = k/1,5m Siirtymä ym/4
[m] [MN/m] [MN/m2] [m]
1 6,8 4,5 0,031 

2,5 16,9 11,3 0,031 
4 27,0 18,0 0,031 

5,5 37,1 24,8 0,031 
7 47,3 31,5 0,031 

8,5 47,3 31,5 0,037 

Laskelman tulosten mukaan paalun yläpään vaakaliike on vähemmän kuin 0,031 m.

Päätytuen paalujen jousivakiot

Päätytukien paalujen vaakasuuntaisiksi jousivakioksi saadaan k = nh * (z / d) * d * s = 
11,25*z [MN/m] rajasyvyydelle 10*d = 7 m asti (taulukko 7.2). 

Taulukko 7.2 Päätypaalujen jousivakio syvyyden funktiona. Rajasyvyyden alapuolella 
jousivakiolla on vakioarvo. Syvyys z = 2,4 m vastaa päätytuen alapintaa. 

z  Jousivakio k 
Alustaluku * d = 

ks*d = k/s = k/1,5m Siirtymä ym/4
[m] [MN/m] [MN/m2] [m]
2,4 27,0 18,0 0,018 
3,9 43,9 29,3 0,018 
5,4 60,8 40,5 0,018 
6,9 77,6 51,8 0,018 
8,4 78,8 52,5 0,022 
9,9 78,8 52,5 0,026 

Sillan päätypalkki (päätytuki)

Passiivipaine päätypalkille lasketaan maanpaineen kolmiomaisen jakaantumisen mukaan 
2,4 m korkean rakenteen takana.

palareuna, vaaka = Kp *  * Hpääty = 4,2 * 21 kN/m3 * 2,4 m = 211,7 kN/m2 .

Passiivipaineen mukainen kokonaisvoima päädyn vaakasuunnan pituusmetriä kohden: 

Ppääty,vaaka = ½ * palareuna, vaaka * Hpääty = 0,5 * 211,7 * 2,4 m = 254 kN/m. 
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Maanpaineen aikaansaama kokonaisvoima päätyä kohden: 

Ppääty = Ppääty,vaaka * Bpääty = 254 kN/m * 11,5 m = 2921 kN, 

jossa Bpääty = päädyn kokonaisleveys.

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa- ohjeen (Tiehallinto 1999a) mukaan passiivipaine 
kehittyy tiiviissä kitkamaassa, kun siirtymä on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,002 * Hpääty = 
0,002 * 2,4m = 0,0048 m = 4,8 mm.

Koko päädyn jousivakioksi saadaan tällöin kpääty = Ppääty / 0,0048 m = 608 MN/m. 

Jos päädyn vaakasiirtymä on suurempi kuin 4,8 mm on maanpaine saavuttanut passiivi-
paineen arvon. Molemmat päädyt liikkuvat 4,8 mm, kun sillan pituus on 50 m, liikekeskiö on 
sillan keskellä, silta pääsee vapaasti laajenemaan ja lämpötila nousee 19,2 C. Laskelmas-
sa materiaalin lämpölaajenemiskertoimena on käytetty arvoa 10 * 10-6 1/ C. Sillansuunnit-
telun täydentävien ohjeiden (Tiehallinto 2002) mukaan silta on mitoitettava kestämään 
päällysrakenteen 30  C lämpötilanmuutoksesta aiheutuvat sillan ja penkereen vuorovaiku-
tuksesta syntyvät voimat. Tällöin lineaarisen jousimallin käyttäminen johtaa liian suuriin 
maanpaineisiin viimeisen 10 asteen lämpötilamuutoksen aikana päädyn yläosalla, jossa 
vaakaliike on suurin. Tarkempi tulos saataisiin, jos lineaarinen jousi korvattaisiin epälineaa-
risella jousella. 

Keskimääräinen alustaluku koko päädylle laskentamallissa:
ks,pääty, keskiarvo = kpääty /( Hpääty,FE-malli * Bpääty ) = 608 MN/m / (2m * 11,5m) = 26,5 MN/m3.

Päädyn todellinen korkeus on noin 2,4 m. FE-mallissa päädyn yläreuna yhtyy kannen pai-
nopisteen tasolla kanteen, joten päädyn korkeus mallissa on 2m. Jotta taivutusmomentti ja 
kokonaisvaakavoima ovat todenmukaiset jaetaan vaakasuuntainen alustaluku suhteessa 
0,6/1,4 päädyn metrin korkuiselle yläosalle ja metrin korkuiselle alaosalle. Tällöin yläosan 
alustaluku on 15,9 MN/m3 ja alaosan 37,1 MN/m3.

7.2 Tulokset ja vertailu mittaustuloksiin 

Lineaarisen jousimallin taivutusmomentit ja leikkausvoimat päätypaalussa ja välituella eri 
syvyyksissä on esitetty epälineaarisen jousimallin tulosten yhteydessä yhteisissä kuvaajis-
sa.

7.2.1 Lasketut teräsputkipaalun jännitysmuutokset päädyssä T4 kohdassa 5 
tasolla lll 

Syvyydellä 6m (4m päätypalkin alapinnasta) momentti M2 = 173 kNm. 
Syvyydellä 6m (4m päätypalkin alapinnasta) momentti M1 = -54 kNm. 

yxyht MMM  = 181 kNm lasketun momentin resultantin suuntaan. 

Teräsputken laskettu teräsjännitysmuutos suuntaan 5, vertaa kuva 7.3: 
teräs = M*y*E/(EIyht)

, jossa EIyht = 754000 kNm2,
y = 344 mm (mitta paalun keskipisteestä venymäliuskan kohdalle taivutusmomentin Myht
suunnassa.),
E = 210000 MN/m2
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=> teräs = 181*0,344*210000/754 = 17300 kN/m2 = 17,3 MPa 

Laskettu tulos on melko lähellä mitattua tulosta 14 MPa. 

Kuva 7.3 Paalun poikkileikkaus, taivutusmomentin resultantin suunta tietyllä syvyydellä ja 
tarkasteltavan venymäliuskan sijainti 

7.2.2 Lasketut teräsputkipaalun jännitysmuutokset päädyssä T4 kohdassa 2 
tasolla ll 

Syvyydellä 8m (6m päätypalkin alapinnasta) momentti M2 = 83 kNm. 
Syvyydellä 8,5m (6,5m päätypalkin alapinnasta) momentti M2 = 64 kNm. 
=> Syvyydellä 6,35m päätypalkin alapinnasta M2 = 77 kNm. 

Syvyydellä 8m (6m päätypalkin alapinnasta) momentti M1 = -12 kNm. 
Syvyydellä 8,5m (6,5m päätypalkin alapinnasta) momentti M1 = -6,8 kNm. 
=> Syvyydellä 6,35m päätypalkin alapinnasta M1 = -10 kNm. 

yxyht MMM  = 78 kNm lasketun momentin resultantin suuntaan. 

Teräsputken laskettu teräsjännitysmuutos suuntaan 2, vertaa kuva 7.4: 
teräs = M*y*E/(EIyht)

, jossa mitta y = 350 mm paalun keskipisteestä venymäliuskan kohdalle taivutusmomentin 
Myht suunnassa. 
=> teräs = 78*0,350*210000/754 = 7,6 MPa 
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Kuva 7.4 Paalun poikkileikkaus, taivutusmomentin resultantin suunta tietyllä syvyydellä ja 
tarkasteltavan venymäliuskan sijainti 

Mitattu jännitysmuutos on 8 MPa. Lasketun ja mitatun teräsjännityksen välinen ero on ai-
noastaan noin 5 %. 

7.2.3 Maanpaineet päätyä vasten

1) Syvyydellä 0,74m (1,26m päätypalkin alapinnasta ylöspäin eli noin syvyydellä 
1,24 m tien pinnasta) on päädyn laskettu vaakaliike 6,2 mm. Maanpaine pää-
tyä vasten lasketaan tällöin täytenä passiivipaineena siirtymän 4,8 mm mukai-
sesti päädyn yläosan alustaluvun avulla lausekkeesta pk = x*ks = 0,0048m * 
15,9 MN/m3 = 0,076 MPa = 76 kPa. 

Tämä paine vastaa maanpainekerrointa 3, kun laskelma tehdään huomioimat-
ta siirtymälaatan vaikutusta. Vaakasiirtymä on 1,3 -kertainen laskennalliseen 
maksimisiirtymään verrattuna.

Koska jousta ei toteutettu epälineaarisena, päädyn yläosalla käytettiin hieman 
laskentaohjeen sallimaa alustalukua suurempaa alustalukua.

2) Syvyydellä 1,6m (0,4m päätypalkin alapinnasta ylöspäin eli noin syvyydellä 
2,1 m tien pinnasta) on päädyn laskettu vaakaliike 4,9 mm ja maanpaine pää-
tyä vasten pk = x*ks = 0,0049m * 37,1 MN/m3 = 0,182 MPa = 182 kPa. 

Tämä paine vastaa maanpainekerrointa 4, kun laskelma tehdään huomioimat-
ta siirtymälaatan vaikutusta. Vaakasiirtymä on miltei maksimisiirtymän 4,8 mm 
suuruinen.

Johtopäätökset maanpainelaskelmasta

Laskettu maanpaine päädyn yläosalla on yhtä suuri kuin keskimääräinen mitattu maanpai-
ne. Päädyn alaosalla laskettu maanpaine on suurempi kuin mitattu maanpaine. Todennä-
köiset syyt poikkeamaan ovat siirtymälaatan todellisia maanpaineita pienentävä vaikutus 
sekä mittaus lähellä epäjatkuvuuskohtaa eli päädyn pohjaa.
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8 Haavistonjoen sillan analysointi 3D-mallilla epälineaarisilla 
jousilla pohjatutkimustietojen perusteella 

8.1 Mallin muodostamisen periaatteet, tapaukset 2 ja 3 

Edellisessä luvussa (ks. Luku 7 / Kuva 7.1) tapauksen 1 yhteydessä on esitetty rakenne-
mallin mittatiedot. 

Tuella T4 sillan kannen lämmetessä 12 C 11.2.... 15.2.2004 pääty siirtyi pengertä kohti 5,4 
mm mittaustasolla, joka oli 750 mm päätypalkin alapinnan yläpuolella. Vastaavan korkeus-
tason vastaava pituussuuntainen vaakaliike päädyssä Abaqus-laskelmassa epälineaarisilla 
jousilla saavutetaan sillan kannen lämmetessä 31,0 C, kun murskeen E = 80000 kPa ja 
sillan kannen lämmetessä 34,5 C, kun murskeen E = 250000 kPa. Kansi lämpeni molem-
piin vaakasuuntiin määrityn lämpölaajenemiskertoimen mukaisesti, joten kannen sivuttai-
nen lämpöliike oli noin 2,5 kertaa todellista suurempi, mutta kuitenkin melko pieni. Pilarit 
lämpenevät 12 C.

Kuva 8.1 Haavistonjoen sillan rakennemalli, jossa näkyvät myös kansilaatan tuentakohdat 
symmetria-akseleilla sekä connector-elementtien sijainti päädyssä ja paaluissa. Kuvassa 
lisäksi muodonmuutostila 340-kertaisena lämpötilamuutoksen jälkeen suunnitteluohjeen 
mukaan laskien. 

Paalujen alustalukukerroin nh voidaan laskea avoimen tilan kimmomoduulin Ed avulla (Tie-
hallinto 1999c):

nh =  * Ed / z, jossa  = 0,74 (Terzaghi) tai  = 1,0 (Poulos) ja z = syvyys. 

Paalujen alustaluvuksi saadaan ks = nh * z / d =  * (Ed / z) * (z / d) =  * Ed / d, joka on riip-
pumaton tutkittavasta syvyydestä, jos Ed on vakio. Yleensä kuitenkin maakerrosten todelli-
nen kimmomoduuli on jännitystilariippuvainen. 
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Jousivakio voidaan määrittää alustaluvun avulla. Seuraavassa esimerkissä on esitetty jou-
sivakio paalun pituussuuntaista juoksumetriä s kohden: 

ks =  * Ed / d
=> k / s = ks * d =  * Ed = (0,74… 1,0) * Ed

Seuraavissa tapauksissa paalujen alustalukukertoimet on laskettu lausekkeesta ks = nh * z / 
d maan kitkakulman  ja nh :n välistä yhteyttä kuvaavan kuvaajan avulla (Tiehallinto 1999c). 

8.1.1 Pohjatutkimuksen ja suunnitteluohjeen mukaiset paalujen alustaluvut ja 
sivuvastuksen ääriarvot

Tässä laskelmassa murskeen lujuus ja alustaluku sekä päätypenkereessä että paalujen 
yläpäässä arvioidaan maan sisäisen kitkakulman  = 42  mukaan. 

Koheesiomaan ominaisuudet paalujen kohdilla on arvioitu pohjatutkimuksen perusteella 
pelkästään siipikairaustulosten avulla.

Maan sivuvastus paalujen ympärillä ja sillan päädyssä mallinnettiin epälineaarisilla jousilla.

Taulukossa 8.1 on esitetty lähtöarvot maan sisäiseen kitkakulmaan perustuvassa laskel-
massa. Pd [kN/m] on saatu kertomalla pm [kN/m2] paalun halkaisijan suuruudella 
d=0,711m.

Kitkamaa:   ym = 2*pm/ ks,      (Tiehallinto 1999c) 
Koheesiomaa:  ym = 2,5*pm/ ks,c (Tiehallinto 1999c) 

Syvällä nh:n arvoina käytetään pohjaveden pinnan alapuolisia arvoja. 

Teräsputkipaalut –ohjeen (Tiehallinto 1999c: kuva 16) mukaista alustaluvun tasoitusta 
maakerrosrajojen kohdilla ei näissä 3D-jousimallilaskelmissa huomioitu. Kerrosrajojen koh-
dilla alustaluku muuttuu hyvin jyrkästi. 
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Taulukko 8.1 Päätytuen T4 teräsputkipaalujen vaakasuuntaiset alustaluvut, sivuvastuksen 
ääriarvot ja niitä vastaavat siirtymät. Paalujen ympärillä murske = 42 .

Materiaali ' Syvyys z Kp nh ks,  ks,c pm Pd ym

   [kN/m3] [m] [aste]   [MN/m3]  [kN/m3]  [kN/m3] [kN/m2] [kN/m] [mm] 
Murske 22 2,9 42 5,0 17 69339   1416 1007 40,8 
Murske 22 3,9 42 5,0 17 93249   1904 1354 40,8 
Murske 22 4,9 42 5,0 17 117159   2393 1701 40,8 
Murske 22 5,9 42 5,0 17 141069   2881 2048 40,8 
Murske 22 6,9 42 5,0 17 164979   3369 2396 40,8 
Murske 22 7,9 42 5,0 17 170000   3858 2743 45,4 
Murske 22 8,9 42 5,0 17 170000   4346 3090 51,1 
saSi 10,2 9,9         3136 335 238 266,9 
saSi 10,2 10,9         3136 335 238 266,9 
saSi 10,2 11,9         3136 335 238 266,9 
saSi 10,2 12,9         3136 335 238 266,9 
Sa 10,2 13,9         1000 141 100 351,6 
Moreeni 13,2 14,9 45 5,8 18 180000   6666 4740 74,1 
Moreeni 13,2 15,9 45 5,8 18 180000   7004 4980 77,8 
Moreeni 13,2 16,9 45 5,8 18 180000   7343 5221 81,6 

Taulukosta havaittavia nykyisten suunnitteluohjeiden seurauksia: 
- Syvällä eli syvyyden 10*d alapuolella passiivipainetta vastaava vaakaliike ym kas-

vaa, koska sivuvastuksen ääriarvo pm kasvaa ja kitkamaan alustaluku ks rajoitetaan 
vakioksi. 

- Koheesiomailla passiivipainetta vastaava vaakaliike ym on suuri. 

Haavistonjoen sillan Jyväskylän puoleisen päädyn painokairausten mukaan siltin muodon-
muutosmoduuli Ed on 25 MPa. Tämän mukaan laskien saataisiin esimerkiksi syvyydellä 
z=11,9m Poulosin mukaan alustalukukertoimeksi nh =  * Ed / z = 1,0*25/11,7 = 2,1 MN/m3

ja alustaluvuksi ks,  =  * Ed / d = 1,0*25/0,711 = 35,2 MN/m3 , joka on yli 10 -kertainen tau-
lukkoarvoon ks,c verrattuna, mutta kuitenkin noin 5 kertaa pienempi kuin kitkamaiden alus-
taluvut vastaavalla syvyydellä.  

Kuvassa 8.2 on esitetty edellisen taulukon lähtöarvojen mukaisesti vaakasiirtymän ja paa-
luun kohdistuvan voiman yhteys kitkamaassa syvyydellä 6,9 m ja kuvassa 8.3 sivuvastuk-
sen ääriarvot syvyyden funktiona. 
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Kuva 8.2 Vaakasiirtymän ja paaluun kohdistuvan voiman Pd [kN/m] yhteys kitkamaassa 
syvyydellä 6,9 m. 
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Kuva 8.3 Sivuvastuksen ääriarvo pm [kN/m2] syvyyden z funktiona. 

Taulukossa 8.2 on esitetty välituen T3 paalujen sivutuennan lähtöarvot. Lähtöarvot perus-
tuvat pohjatutkimukseen, jonka mukaan massanvaihdossa käytetyn murskeen tilavuuspai-
no on 20 kN/m3 ja kitkakulma on 42 astetta. Koheesiomaan materiaalitiedot perustuvat sii-
pikairauskoetuloksiin. Moreenin materiaalitiedot perustuvat Tiehallinnon tiiviin maan tauluk-
koarvoihin.

Syvyydellä z = 3 m ja syvemmällä nh:n arvoina käytetään pohjaveden pinnan alapuolisia 
arvoja.
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Taulukko 8.2 Välituen T3 eli pilarin kohdan teräsputkipaalujen vaakasuuntaiset alustaluvut, 
sivuvastuksen ääriarvot ja niitä vastaavat siirtymät. d = 0,711 m. 

Materiaali ' Syvyys z Kp nh ks,  ks,c pm Pd ym

   [kN/m3] [m] [aste]   [MN/m3]  [kN/m3]  [kN/m3] [kN/m2] [kN/m] [mm] 
Murske 20 1 42 5,0 17 23910   444 316 37,1 
Murske 20 2 42 5,0 17 47820   888 631 37,1 
Murske 20 3 42 5,0 10,2 43038   1332 947 61,9 
saSi 10,2 4         1456 155 110 265,6 
saSi 10,2 5         1681 179 127 265,6 
Sa 10,2 6         1000 141 100 351,6 
Moreeni 13,2 7 45 5,8 18 177215   2661 1892 30,0 

Esimerkiksi syvyydellä z = 7 m alustaluku ja sivuvastuksen ääriarvo lasketaan seuraavasti: 
ks,  = 18MN/m3*7m/0,711m*1000 = 177215 kN/m3.
pm = 4,4*(3m*20kN/m3+3m*10,2kN/m3+1m*13,2kN/m3)*5,8  2661 kN/m2.

8.1.2 Pohjatutkimuksen ja laboratoriokokeiden mittaustulosten mukaiset paalujen 
alustaluvut ja sivuvastuksen ääriarvot

Taulukossa 8.3 on esitetty päätytuen T4 paalujen sivutuennan lähtöarvot. 

Taulukko 8.3 Päätytuen T4 teräsputkipaalujen vaakasuuntaiset alustaluvut, sivuvastuksen 
ääriarvot ja niitä vastaavat siirtymät. Paalujen ympärillä murske = 45 .

Materiaali ' Syvyys z Kp nh ks,  ks,c pm Pd ym

   [kN/m3] [m] [aste]   [MN/m3]  [kN/m3]  [kN/m3] [kN/m2] [kN/m] [mm] 
Murske 22,5 2,9 45 5,8 27 110127   1673 1190 30,4 
Murske 22,5 3,9 45 5,8 27 148101   2250 1600 30,4 
Murske 22,5 4,9 45 5,8 27 186076   2827 2010 30,4 
Murske 22,5 5,9 45 5,8 27 224051   3404 2421 30,4 
Murske 22,5 6,9 45 5,8 27 262025   3981 2831 30,4 
Murske 22,5 7,9 45 5,8 27 270000   4558 3241 33,8 
Murske 22,5 8,9 45 5,8 27 270000   5135 3651 38,0 
saSi 10,2 9,9         3136 335 238 266,9 
saSi 10,2 10,9         3136 335 238 266,9 
saSi 10,2 11,9         3136 335 238 266,9 
saSi 10,2 12,9         3136 335 238 266,9 
Sa 10,2 13,9         1000 141 100 351,6 
Moreeni 13,2 14,9 45 5,8 18 180000   6780 4821 75,3 
Moreeni 13,2 15,9 45 5,8 18 180000   7119 5061 79,1 
Moreeni 13,2 16,9 45 5,8 18 180000   7457 5302 82,9 

Välituen T3 eli pilarin kohdan teräsputkipaalujen vaakasuuntaiset alustaluvut, sivuvastuk-
sen ääriarvot ja niitä vastaavat siirtymät ovat samat kuin suunnitteluohjeiden mukaisessa 
epälineaarisessa laskelmassa. 
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8.1.3 Päätypenger

Päädyn siirtymä, kun maanpaine on puolet passiivipaineesta, on Koskisen (1997) väitöskir-
jan mukaan:

y0,5p =0,5*pp/(Ed/H)

Lausekkeessa päätypenkereen kimmomoduuli Ed on jännitystasoriippuvainen. Taulukossa 
8.4 käytetään laboratoriokokeiden mukaisena päätypenkereen murskeen kimmomoduulin 
arvona hieman suurempaa arvoa kuin sellipaineilla 30 kPa ja 60 kPa staattisten kuormitus-
kokeiden kuvaajien sekanttien avulla määritetyt arvot. Murskeen kimmomoduuli vastaa syk-
lisen kolmiaksiaalikokeen pienen jännitystason resilient-moduulin arvoa. 

Taulukko 8.4 Päädyn jousen ominaisuuksia eri lähtöarvoilla 
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Leveys B
(jousta koh-

den) Lähtöarvo [m] 1,833     1,833     
Korkeus H Lähtöarvo [m] 2,5     2,5     

Maanpaineen
keskiarvon 
syvyys z Lähtöarvo [m] 1,25 62 % 38 % 1,25 62 % 38 % 

Lähtöarvo  [kN/m3] 22 22,5
Lähtöarvo [aste] 42 45

Ed Lähtöarvo  [kN/m2] 80000 250000

h =z* [kN/m2] 27,5 28,125 

Kp =tan2(45+ /2) 5,04 5,83 
K0 =1-sin 0,33 0,29 
Ka =1/Kp 0,20 0,17 

keski-arvo: pp =Kp* h [kN/m2] 139 164 

keski-arvo: p0 =K0* h [kN/m2] 9,1 8,2 

keski-arvo: pa =Ka* h [kN/m2] 5,5 K
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Voima Pp =B*H*pp [kN] 636 391 244 751 463 289 
Voima Pic =0,5*Pp [kN] 318 196 122 376 231 144 
Voima P0 =B*H*po [kN] 42 26 16 38 23 15 
Voima Pa =B*H*pa [kN] 25 15 10 22 14 9 

yp = 4* y0,5p [mm] 8,67    3,28   
y0,5p =0,5*pp/(Ed/H) [mm] 2,17    0,82   
yo Lähtötilanne [mm] 0    0   
ya = - y0,5p [mm] -2,17    -0,82   

yp = 8,67 mm vastaa päädyn suhteellista liikettä 0,0035 * H.
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yp = 3,28 mm vastaa päädyn suhteellista liikettä 0,0013 * H. 

Kun Ed = 80000 kPa, päädyn vaakasuuntainen alustaluku voidaan laskea lausekkeesta: 
ks = (pp / 2) /  y0,5p = (139 kN/m2 / 2) / 0,00217 m  32000 kN/m3.

Kuvan 8.4 taulukkoon on koottu kaikkien kolmen tutkitun tapauksen päädyn jousien vaaka-
siirtymä – voima -yhteys. 
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Kuva 8.4 Päädyn kokonaisjousen ominaisuudet leveyttä B=1,833 m kohti. Tutkittavat tapa-
ukset 1… 3. Rajatun alueen ulkopuolella jousessa on joko aktiivi- tai passiivitilan voima.  

8.2 3D-FEM -laskennan lähtöarvojen vertailu 

Kolmen eri  3D-laskentatapauksen laskennan lähtöarvojen vertailu

Kolmen eri  3D-laskentatapauksen päädyn T4 paalun vaakasuuntaisen alustaluvun vertailu 
syvyydellä z = 3,9 m:  

1) Lineaarinen: ks_3,9m = 29,3 MN/m2 / 0,711m = 41210 kN/m3.
2) Epälineaarinen, murske suunnitteluohjeen mukaan: ks_3,9m = 93250 kN/m3.
3) Epälineaarinen, murske laboratoriokokeiden mukaan: ks_3,9m = 148100 kN/m3.

Kolmen eri  3D-laskentatapauksen päädyn kokonaisjousen vertailu:
1) Lineaarinen: Ppääty = 2921 kN siirtymällä 4,8 mm, kun Bpääty = 11,5 m.
2) Epälineaarinen, murske suunnitteluohjeen mukaan: Ppääty = 

447kN*11,5m/1,833m = 2802 kN siirtymällä 4,8 mm. 
3) Epälineaarinen, murske laboratoriokokeiden mukaan: Ppääty = 

751kN*11,5m/1,833m = 4712 kN siirtymällä 3,3 mm, jonka jälkeen Ppääty on va-
kio.

Päädyn alustaluvun ja jousivakion vertailulaskelmat Teräsputkipaalut -ohjeen mukaan

Jos päätyyn sovellettaisiin paalulaskennan maakerroksen kimmomoduuliin perustuvaa las-
kentalauseketta, saataisiin alustaluvuksi ja jousivakioksi päädyn vaakasuuntaista pituusmit-
taa kohden (Tiehallinto 1999c): 

ks =  * Ed  / d = (0,74… 1,0) * Ed / d = (0,74… 1,0) * 80000  kN/m2 / 2,5 m = 23700… 
32000 kN/m3. Alustaluvun arvo vastaa hyvin Abaqus -laskennassa lähtöarvona käytettyä 
alustalukua.

k / s = ks * d =  * Ed = (0,74… 1,0) * Ed = (0,74… 1,0) * 80000  kN/m2 = 59200… 80000 
kN/m2.
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Tässä d = päädyn pienempi mitta eli korkeus, joka supistuu jousivakion laskentalausek-
keesta pois ja s on päädyn suurempi mitta eli leveys, suurimmillaan 11 m Haavistonjoella. 

Vaakaliikkeellä 2,17 mm päädyn leveydelle 1,833 m kohdistuisi jousivoima Px = k * x = 
59200… 80000 kN/m2 * 1,833 m * 0,00217 m = 235… 318 kN, mikä vastaa hyvin edellä 
esitetyn taulukon ja kuvaajan epälineaarisen 3D FEM -laskennan jousivoimaa vastaavalla 
siirtymätasolla ja vastaavalla murskeen kimmomoduulilla. 

Koko päädyn jousivakioksi tulisi k = 651000… 880000 kN/m. Haavistonjoen sillan lineaari-
sessa 3D FEM -laskennassa koko päädylle käytettiin jousivakiota kpääty = 608000 kN/m. 

Päädyn vaakasiirtymä-passiivipaine -yhteyden vertailulaskelma FSS -manuaalin mukaan

FSS -tietokoneohjelma on Abaqus- FEM -ohjelman lähtöarvotiedoston laadintaohjelma eli 
niin sanottu  esikäsittelijä paalujen ja paaluryhmien laskentaa varten.

Jos päätyyn sovellettaisiin paalulaskennan maakerroksen kimmomoduuliin perustuvaa las-
kentalauseketta FSS -ohjelman manuaalin laskentalausekkeella, saataisiin passiivipainetta 
vastaavaksi vaakaliikkeeksi (Rantala 2003): 

yp = 2,4 * pm * d / E = 2,4 * 139 kN/m2 * 2,5 m / 80000  kN/m2 = 0,0104 m = 10,4 mm.

Vaakaliikkeen arvo vastaa hyvin epälineaarisessa 3D FEM -laskennassa lähtöarvona käy-
tettyä vaakaliikettä 8,67 mm, koska FSS -ohjelmalla vaakaliikkeen ja vaakavoiman välinen 
yhteys kuvataan viisiportaisella parabolisella kuvaajalla kuvan 8.5 mukaisesti. 
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Kuva 8.5 FSS -ohjelman staattisen vaakasuuntaisen maavasteen mallinnus. Vaakasuun-
tainen paalun vaste. Esimerkkikäyrän yp = yu = 0,005 m = 5 mm, P0 = F0 = 1,5 kN ja Pp = 
Fu = 10 kN (Rantala 2003). 

8.3 Tulokset: yleistä  

Kuvassa 8.6 on esitetty kannen ja päädyn taivutusmomenttijakautuma 2-akselin ympäri. 
Päädyn ja 860 mm paksun kansilaatan liitoskohdassa on taivutusmomentti keskimäärin 
600 kNm/m. 
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Kuva 8.6 Abaqus- ohjelmalla laskettu, epälineaarisilla jousilla toteutetun mallin mukainen 
Haavistonjoen sillan muodonmuutos. Värikoodit ilmaisevat laatassa ja päädyssä taivutus-
momentin 2-akselin ympäri. Lisäksi paalujen CONNECTOR-elementtien sijainti.  

Abaqus-laskelmien erityispiirteitä 

Abaqusohjelmassa on laattaelementeissä ja palkkielementeissä eri säännöt taivutussuun-
nalle:

- Laattaelementin taivutusmomentti SM1: taivutussuunta on 2-akselin ympäri. 
- Palkkielementin taivutusmomentti SM1: taivutussuunta on 1-akselin ympäri.

Rakennemallissa on valittu 1- akselin positiivinen suunta sillan pituusakselin positiiviseksi 
suunnaksi ja 2- akselin positiivinen suunta sillan kannen leveyden negatiiviseen suuntaan.

8.4 Lasketut teräsputkipaalun jännitysmuutokset päädyssä T4 kohdassa 5 
tasolla lll 

8.4.1 Laskenta epälineaarisilla jousilla pohjatutkimustulosten ja suunnitteluohjeen 
mukaan

Syvyydellä 6m (4m päätypalkin alapinnasta) momentti M2 = 177 kNm. 
Syvyydellä 6m (4m päätypalkin alapinnasta) momentti M1 = -32 kNm. 

yxyht MMM  = 180 kNm lasketun momentin resultantin suuntaan. 

Teräsputken laskettu teräsjännitysmuutos suuntaan 5, vertaa kuva 8.7: 
teräs = M*y*E/(EIyht)

, jossa EIyht = 754 MNm2,
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mitta y = 330 mm paalun keskipisteestä venymäliuskan kohdalle taivutusmomentin Myht
suunnassa,
E = 210000 MN/m2

=> teräs = 180*0,330*210000/754 = 16500 kN/m2 = 16,5 MPa 

Laskettu tulos on lähellä mitattua tulosta 14 MPa. 

Kuva 8.7 Paalun poikkileikkaus, taivutusmomentin resultantin suunta tietyllä syvyydellä ja 
tarkasteltavan venymäliuskan sijainti 

8.5 Lasketut teräsputkipaalun jännitysmuutokset päädyssä T4 kohdassa 2 
tasolla ll

8.5.1 Laskenta epälineaarisilla jousilla pohjatutkimustulosten ja suunnitteluohjeen 
mukaan

Syvyydellä 8m (6m päätypalkin alapinnasta) momentti M2 = 29 kNm. 
Syvyydellä 8,5m (6,5m päätypalkin alapinnasta) momentti M2 = 14 kNm. 
=> Syvyydellä 6,35m päätypalkin alapinnasta M2 = 19 kNm. 

Syvyydellä 8m (6m päätypalkin alapinnasta) momentti M1 = -2 kNm. 
Syvyydellä 8,5m (6,5m päätypalkin alapinnasta) momentti M1 = 0 kNm. 
=> Syvyydellä 6,35m päätypalkin alapinnasta M1 = -1 kNm. 

yxyht MMM  = 19 kNm lasketun momentin resultantin suuntaan. 

Teräsputken laskettu teräsjännitysmuutos suuntaan 2, vertaa kuva 8.8: 
teräs = M*y*E/(EIyht)

, jossa mitta y = 354 mm paalun keskipisteestä venymäliuskan kohdalle taivutusmomentin 
Myht suunnassa. 
=> teräs = 19*0,354*210000/754 = 1,9 MPa. 
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Kuva 8.8 Paalun poikkileikkaus, taivutusmomentin resultantin suunta tietyllä syvyydellä ja 
tarkasteltavan venymäliuskan sijainti 

Mitattu jännitysmuutos on 8 MPa. Ero mitattuun tulokseen on melko suuri. Jäykkien jousien 
vuoksi laskettu jännitys paalussa on pienempi kuin mitattu jännitys näin syvällä maan sisäl-
lä.

8.6 Maanpaineet päätyä vasten 

8.6.1 Laskenta epälineaarisilla jousilla pohjatutkimustulosten ja suunnitteluohjeen 
mukaan (Tapaus 2)

1) Syvyydellä 0,5 m (1,5 m päätypalkin alapinnasta ylöspäin eli noin syvyydellä 1 
m tien pinnasta) on päädyn laskettu vaakaliike 6,6 mm ja jousivoima P1 = 204 
kN.

Täyttä passiivipainetta vastaava voima olisi ollut 244 kN siirtymällä 8,7 mm. 

Laskettu maanpaine päätyä vasten pk = P1 / (1,55m*1,83m) = 72 kPa. Tämä 
paine vastaa maanpainekerrointa 3,4, kun laskelma tehdään huomioimatta 
siirtymälaatan vaikutusta. 

2) Syvyydellä 1,6m (0,4m päätypalkin alapinnasta ylöspäin eli noin syvyydellä 
2,1 m tien pinnasta) on päädyn laskettu vaakaliike 4,7 mm ja jousivoima P2 = 
271 kN. 

Passiivipaineen puolikasta vastaava voima 196 kN tavoitettiin jo siirtymällä 2,2 
mm.

Laskettu maanpaine päätyä vasten pk = P2 / ( 0,95m*1,83m) = 156 kPa. Tämä 
paine vastaa maanpainekerrointa 3,5, kun laskelma tehdään huomioimatta 
siirtymälaatan vaikutusta. 
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Lasketut maanpaineet ovat hieman suuremmat kuin syvyydellä 1,6… 2,2 m mitatut maan-
paineet, jotka olivat noin 50… 110 kPa. Todennäköinen syy poikkeamiin on siirtymälaatan 
todellisia maanpaineita pienentävä vaikutus. 

8.6.2 Laskenta epälineaarisilla jousilla pohjatutkimustulosten ja 
laboratoriokokeiden mukaan (Tapaus 3)

1) Syvyydellä 0,5 m (1,5 m päätypalkin alapinnasta ylöspäin eli noin syvyydellä 1 
m tien pinnasta) on päädyn laskettu vaakaliike 7,0 mm ja passiivipainetta vas-
taava jousivoima P1 = 289 kN.

Laskettu maanpaine päätyä vasten pk = P1 / (1,55m*1,83m) = 102 kPa. Tämä 
paine vastaa maanpainekerrointa 4,9, kun laskelma tehdään huomioimatta 
siirtymälaatan vaikutusta. 

2) Syvyydellä 1,6m (0,4m päätypalkin alapinnasta ylöspäin eli noin syvyydellä 
2,1 m tien pinnasta) on päädyn laskettu vaakaliike 4,5 mm ja passiivipainetta 
vastaava jousivoima P2 = 463 kN. 

Laskettu maanpaine päätyä vasten pk = P2 / ( 0,95m*1,83m) = 266 kPa. Tämä 
paine vastaa maanpainekerrointa 6, kun laskelma tehdään huomioimatta siir-
tymälaatan vaikutusta. 

Lasketut maanpaineet ovat selvästi suuremmat kuin syvyydellä 1,6… 2,2 m mitatut maan-
paineet, jotka olivat noin 50… 110 kPa. Todennäköinen syy poikkeamiin on siirtymälaatan 
todellisia maanpaineita pienentävä vaikutus. 

8.7 Taivutusmomentit ja leikkausvoimat 

Taivutusmomentit päädyn paalussa ja välituella on esitetty kuvissa 8.9, 8.10, 8.12… 8.14 ja 
leikkausvoimat vastaavasti kuvissa 8.11 ja 8.15. 

Eri laskentamallien keskinäisessä vertailussa pitää huomioida kannen erisuuruiset lämpöti-
lan muutokset: 

- lineaarinen jousimalli:      Tkansi = 31 C
- epälineaarinen, suunnitteluohjeen mukaiset materiaaliarvot:  Tkansi = 31 C
- epälineaarinen, laboratoriokokeiden mukaiset materiaaliarvot: Tkansi = 34,5 C

Kannen lämpötilan muutoksen suuruus eri laskentamalleissa valittiin Haavistonjoen sillan 
vaakasiirtymien mittaustietojen perusteella. Lämpötilamuutosten ero on suurimmillaan noin 
11 %. 
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Kuva 8.9 Taivutusmomentti päädyn paalussa sillan pituussuuntaan kolmella eri laskenta-
mallilla. Taso z=6,25m: Mepälin,SO=150kNm, Mepälin,LK=122kNm, Mlineaarinen=162kNm. Taso 
z=8,75m: Mepälin,SO=8kNm, Mepälin,LK=-16kNm, Mlineaarinen=54kNm. 

Paalujen jousien erot vaikuttavat selvästi laskettuihin paalujen taivutusmomentteihin. Sy-
vyydellä z = 8,3 m paalun taivutusmomentin lineaarisen laskentamallin tulos vastasi mitat-
tua tulosta.

Päädyn paalun pituussuuntaiseen taivutusmomenttiin vaikuttaa selvästi myös päädyn kier-
tyminen. Koska päädyn jouset ja vastaavasti maanpaineet ovat suuret, kaareutuu pääty 
paalun kiinnityskohdassa toiseen suuntaan kuin päädyn ja kansilaatan kiinnityskohdassa 
kuvan 8.10 taivutusmomenttien mukaisesti. Plaxis 2D FEM -rakennemalleissa päädyn ala-
puolinen maakerros ei muodosta yhtä suurta vastetta paalun vaakaliikkeelle kuin erilliset 
jouset Abaqus 3D –malleissa, ja taivutusmomenttikuvaaja on pienenevä z-koordinaatin 
kasvaessa.  

Taulukko 8.5 Päädyn taivutusmomentit kolmella eri 3D-laskentamallilla päädyn korkeuden 
puolivälissä [kNm/m]. Mittausten perusteella laskettu keskimääräinen taivutusmomentti oli 
280 kNm/m. 

Lineaarinen 3D-malli Epälineaarinen 3D-malli, SO Epälineaarinen 3D-malli, LA 
M-paalun kohta M-keskikohta M-paalun kohta M-keskikohta M-paalun kohta M-keskikohta 

167 191 253 228 268 288 

Taivutusmomentti muuttuu jyrkästi päädyn korkeuden matkalla ja päädyn alareunassa paa-
lun kiinnityskohdassa taivutusmomentti kaikissa edellä mainituissa tapauksissa oli negatii-
vinen.

860 mm paksun kansilaatan päässä taivutusmomentit olivat: 
- Lineaarinen 3D-malli  (Tapaus 1):   M = 490 kNm/m, 
- Epälineaarinen 3D-malli, SO (Tapaus 2):  M = 530 kNm/m, 
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- Epälineaarinen 3D-malli, LA (Tapaus 3):  M = 710 kNm/m. 

Kuva 8.10 Taivutusmomentti päädyssä sillan pituussuuntaan. Suunnitteluohjeen mukaiset 
epälineaariset jouset. 
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Kuva 8.11 Leikkausvoima päädyn paalussa sillan pituussuuntaan kolmella eri laskentamal-
lilla. Epälineaarisissa tapauksissa kuvasta on luettavissa jousien voimat. Tason z = 8,9 m 
alapuolisen silttikerroksen jouset eivät vastaanottaneet merkittäviä rasituksia. 
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Kuva 8.12 Taivutusmomentti päädyn paalussa sillan poikittaissuuntaan kolmella eri lasken-
tamallilla 

Kaikissa kolmessa eri laskentamallissa oli päädyn päätypaalun yläpään liitoksen vahvista-
miseksi malliin lisätty sillan pituusakselin suhteen poikittainen side eli noin 0,9 m pitkä 
MPC-linkki 45  kulmaan. Taivutusmomentti päädyn paalussa sillan poikittaissuuntaan -
kuvaajassa on selvästi havaittavissa poikittaisen siteen vaikutus paalun taivutusmomenttiin. 
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Kuva 8.13 Taivutusmomentti välituella sillan pituussuuntaan kolmella eri laskentamallilla. 
Pilari ulottui syvyydelle -12 m asti ja paalu syvyydelle -18 m asti. 
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Kuva 8.14 Taivutusmomentti välituella sillan poikittaissuuntaan kolmella eri laskentamallilla. 
Pilari ulottui syvyydelle -12 m asti ja paalu syvyydelle -18 m asti. Rasitukset poikittaiseen 
suuntaan olivat merkityksettömän pienet. 
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Kuva 8.15 Leikkausvoima välituella sillan pituussuuntaan kolmella eri laskentamallilla. Pilari 
ulottui syvyydelle -12 m asti ja paalu syvyydelle -18 m asti. Epälineaarisissa tapauksissa 
kuvasta on luettavissa paalua tukevien jousien voimat. 

Paalun alapäässä on nollasta poikkeava leikkausvoiman arvo, koska paalussa oli nivelinen, 
vaakasuuntainen tuenta alapäässä. 

Sillan pituussuuntaisen leikkausvoiman ja taivutusmomentin eroon kahden epälineaarisen 
laskentatavan välillä välituella vaikuttaa noin 11 % lämpöliike-eron lisäksi päädyn kiertymi-
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en ero. Päädyn kiertymä vaikuttaa kannen muodonmuutosten kautta välituen yläpään kiin-
nitysmomenttiin. Välituen jouset ovat molemmissa tapauksissa samat. 

8.8 Maanpaineet pilarin alapäätä vasten 

Maanpaineet ja vaakasiirtymät välituella sillan pituussuuntaan kolmella eri laskentamallilla 
laskettuna on esitetty kuvissa 8.16… 8.18. Tapauksissa 2 ja 3 tulokset perustuvat maan 
sisäiseen kitkakulmaan  = 42  välituen kohdan ylemmissä maakerroksissa. 

Lasketut siirtymät olivat pienet verrattuna arvioituun passiivipainetta vastaavaan siirtymään, 
noin 40 mm, tarkastelusyvyydellä.  
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Kuva 8.16 Lasketut vaakasiirtymät kolmella eri laskentamallilla 
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Kuva 8.17 Lasketut maanpaineet  kolmella eri laskentamallilla 

Välillä 11.2.... 15.2.2004 tuella T3 mitatut maanpaineiden muutokset syvyydellä 2,3 m 
maan pinnasta ovat: anturi F: 16 kPa ja anturi G: 20 kPa. Lineaarisella laskentamallilla saa-
tiin mitattuja maanpaineita pienemmät maanpaineet ja epälineaarisella laskentamallilla la-
boratoriokokeiden mukaan (tapaus 3) hieman mitattuja maanpaineita suuremmat maanpai-
neet. Epälineaarisella laskentamallilla suunnitteluohjeen mukaan (tapaus 2) saatiin mitattu-
ja maanpaineita vastaavat maanpaineet. Jos kuitenkin huomioidaan mitattuja tuloksia vas-
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taava todellinen siirtymä tuella T4, joka oli noin 50% suurempi kuin laskennassa käytetty, 
voidaan todeta mitattujen maanpaineiden olleen pienempiä kuin tapauksissa 2 ja 3 lasketut 
maanpaineet. Todennäköisesti tiivistystyö pilarien ympärillä oli jäänyt puutteelliseksi. 

Talven kylmimpänä ajanjaksona mitatuista maanpaineista ei voi päätellä maan tarkaste-
lusyvyydessä olleen jäässä ja täten selvästi sulaa maata jäykempää. 

8.9 Pilarin yläpään jännitykset  

Harjateräksen viereisen betonin jännitysmuutokseksi 1,6 m kannen alapuolella eli välituen 
T3 pilarin yläpäässä 11.2. … 15.2.2004 mitattiin 2,0 MPa. 

Välituella T3 lasketut jännitysmuutokset betonissa pääterästen vieressä vastaavalla kor-
keudella pilarissa ovat: 

betoni = M * y / Ibetoni = 183 000 Nm * 0,45 m / 0,0491 m4 = 1680000 Pa  1,7 MPa. 

Laskennassa käytetty taivutusmomentti on laskentatapauksesta ’Epälineaarinen 3D-FEM -
laskenta suunnitteluohjeen mukaan’ . 

Käytetyllä suunnitteluohjeen mukaisella laskentamallilla saatiin vain hieman mitattuja beto-
nijännityksiä pienemmät pilarin akselin suuntaiset jännitykset. Laskentamallissa liikekeski-
ön sijainti oletettiin sillan symmetria-akselille. Todellisessa rakenteessa liikekeskiö oli kau-
empana tuelta T3 kuin laskentamallissa oletettiin, joten laskettu jännitysmuutos on suuri 
pilarin todelliseen vaakaliikkeeseen suhteutettuna. Pilarin ulkopinnan ja sisäosan eriaikai-
sesta lämpenemisestä johtuvat poikkileikkauksen sisäiset jännitykset ovat saattaneet vai-
kuttaa pilarin ulkoreunalla mitattuihin jännitysmuutoksiin.

8.10 Yhteenveto 

Esitetyssä 3D laskentamallissa ei huomioitu siirtymälaatan vaikutusta rakenteen ja maan 
toimintaan. Mallin epätarkkuus perustuu pääosin tähän yksinkertaistukseen eikä mallilla voi 
tarkasti arvioida päädyn maanpaineita ja vastaavia päädyn rasituksia. Lisäksi, päädyn rajal-
linen korkeus vaikuttaa päätyä vastaan kohdistuviin maanpaineisiin varsinkin lähellä pää-
dyn alareunaa ja maanpaine tulee yliarvioiduksi. Myöskään päädyn ja päädyn alapuolisten 
paalujen toimintaa ei pysty tarkasti mallintamaan irrallisilla jousilla, koska maan muodon-
muutokset vaikuttavat kokonaisrakenteen ja maan yhteistoimintaan. 

Esitetyn laskennan avulla pystyttiin kuitenkin tyydyttävästi arvioimaan seuraavia ilmiöitä 
mittaustuloksiin verrattuna: 

- maanpaineet pilareiden alaosia vasten, 
- päätytuen paalujen yläosien jännitykset, 
- päätytuen keskiosan taivutusmomentti. 

Esitettyä 3D-rakennemallia voidaan suositella rakennesuunnittelun välineeksi vain, jos esi-
tetyt rajoitukset huomioidaan. 
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9 Maan jäätymisen vaikutus erityisen pitkän sillan reunimmaisen 
välituen paalun toimintaan 

9.1 Yleistä 

Kuvassa 9.1 on esitetty oleellisimmat tässä luvussa tutkitut ilmiöt. Lämpötilavaihteluista ai-
heutuvat pitkän sillan pituuden muutokset aiheuttavat välituelle suuria rasituksia. Varsin-
kaan jäätyneessä maassa välituki ei pääse liikkumaan vapaasti vaakasuunnassa. Reu-
nimmaiset välituet saattavat olla melko lyhyitä ja jäykästi sillan kannessa kiinni, mikä koros-
taa esitettyjä ongelmia.

Kuva 9.1 Tutkitut ilmiöt 

Lämpötilamuutosten lisäksi tässä vertailevassa laskennallisessa tarkastelussa huomioi-
daan rakenteen omat painot. Abaqus -laskelmista pilarin 1 tukireaktioksi saadaan noin 
2000 kN, katso kuva 9.2. Tähän lisätään arvioidut pintakerrosten omat painot, jolloin koko-
naispaalukuormaksi ominaiskuormana arvioidaan 2400 kN. 



Tampereen teknillinen yliopisto Maa- ja pohjarakenteiden laitos Sivu 105

Kuva 9.2 Kuvitteellisen sillan rakennemalli mittoineen 

Rakenteen pääty jousineen ja paaluineen sekä kansilaatta ovat kuten Haavistonjoen sillan 
lineaaristen jousien laskelmassa. 

Silta analysoidaan Abaquksella jousimallia käyttäen. Sillan kannen lämpötilamuutos on 30 
C ja pilareiden 12 C.

Maaksi oletetaan tässä laskelmassa kitkamaa, vaikka suurin ongelma onkin yleensä ko-
heesiomaiden jäätymisessä. Koheesiomaan alustaluku lasketaan lausekkeesta ks = 
50*su/d. Haavistonjoen sillan pohjamaassa koheesiomaan suljettu leikkauslujuus vaihteli 
välillä su = 20,7… 44,6 kN/m2, jolloin 0,711 m leveässä paalussa ks = 1455… 3136 kN/m3 = 
1,5 … 3,1 MN/m3 = 1,0…2,23/d MN/m3. Kitkamaan arvot ovat monikertaiset jo maan ylä-
kerroksissa Haavistonjoen sillan laskentaosuuden taulukon 7.1 kolmannen sarakkeen ker-
toimien mukaisesti. Tämän vuoksi tässä laskennallisessa tarkastelussa rajoitutaan kitka-
maihin.

Teräsputkipaalut -ohjeen (Tiehallinto 1999c) kuvan 13 mukaan arvioidaan kitkamaan alus-
talukukertoimen nh arvo kitkakulman perusteella. Maan sisäisen kitkakulman arvolla  = 38
saadaan alustalukukertoimen arvoksi nh = 7,5 MN/m3. Maan tehokas tilavuuspaino ’Pohja-
rakennusohjeet sillansuunnittelussa’ -ohjeen mukaan on ’ = 21 kN/m3. Tilavuuspainon ar-
von määrittämisessä ei tässä laskelmassa huomioida pohjaveden tason vaikutusta. Passii-
vipainekertoimeksi kitkakulman mukaan laskien saadaan Kp = 4,2. 

Kitkamaan vaakasuoran alustaluvun ks oletetaan kasvavan lineaarisesti syvyyteen z = 10 d 
asti ja pysyvän tämän jälkeen vakiona. Kitkamaan alustaluku staattisessa kuormituksessa 
määritetään laskentalausekkeella: 

d
znk hs * ,

jossa nh = alustalukukerroin 
z = syvyys 
d = paalun halkaisija = 0.711 m. 

Jousivakio k = ks * d * s,
jossa s = jousien väli paalun pituussuunnassa = 1,5 m. 

Erillisten jousien sijasta Abaqus -mallissa käytetään paalun pituussuuntaista vakioalustalu-
kua kutakin 1,5 m paalupituutta kohden. 

Jännitystasolle pm/2 eli siirtymätasolle ym/4 asti on voimassa teräsputkipaaluohjeen (Tiehal-
linto 1999c) kuvan 14 määrittelemä lineaarinen yhteys: 
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pm/2 = ks * ym/4

, jossa pm = sivuvastuksen ääriarvo maassa [kN/m2] ja ym on sitä vastaava siirtymä. 

=> ym = 2 * pm / ks = (2 * pm * d * s) / k 

pm = 4,4 * ’ * z * Kp = 4,4 * 21 * z * 4,2 = 388,1 * z [kN/m2] = 0,3881 * z [MN/m2], kun te-
hokkaan tilavuuspainon ’ oletetaan olevan vakio. 

=> ym = (2 * (0,3881 * z) * d * s) / k = 0,8278 * z / k

ja ym/4 = 0,2069 * z / k    [m]. 

9.2 Välitukien paalujen jousivakiot  

Seuraavissa laskentamalleissa ylin jousi sijaitsee metrin syvyydessä ja siihen katsotaan 
kohdistuvan maanpaine 1,5 m matkalta. Oleellisin vertailun lähtötieto laskentamalleissa 1, 
3 ja 4 on täten jousivakio k [MN/m] syvyydellä z = 1m. Esimerkiksi laskentamallissa 3 sy-
vyydellä z = 1 m on siis 33 -kertainen alustaluku 1,5 m matkalla. Ylin 0,25 m maakerros 
jätetään huomioimatta jousivakiolaskelmissa. 

Laskentamalli 1: 
Välitukien paaluissa sulan maan jousivakiot 

Vaakasuuntaiset jousivakiot määritetään pohjaveden pinnan alapuolisen alustalukukertoi-
men avulla olettaen, että koheesiomaakerrokset poistetaan välitukien kohdalta ja jousivaki-
ot määritetään penkereen kitkamaatäyttömateriaalin mukaan. 

Jousivakioksi saadaan k = nh * (z / d) * d * s = 6,75 *z (taulukko 9.1), kun nh = 0,6 * 7,5 = 
4,5 MN/m3.

Taulukko 9.1 Välitukien paalujen jousivakiot sulassa maassa pohjaveden pinnan alapuolel-
la syvyyden funktiona. Rajasyvyyden alapuolella jousivakiolla on vakioarvo.

z  Jousivakio k 
Alustaluku * d = 

ks*d = k/s = k/1,5m Siirtymä ym/4
[m] [MN/m] [MN/m2] [m]
1 6,8 4,5 0,031 

2,5 16,9 11,3 0,031 
4 27,0 18,0 0,031 

5,5 37,1 24,8 0,031 
7 47,3 31,5 0,031 

8,5 47,3 31,5 0,037 

Laskentamalli 2: 
Välitukien paaluissa jäätyneen maan jousivakiot 

Jousivakiot jäätyneessä maassa määritetään pohjaveden pinnan alapuolisen alustaluku-
kertoimen avulla olettaen, että maa jäätyneenä on 10 kertaa jäykempää kuin sulana. 

Jousivakioksi saadaan kjäätynyt = 10 * ksula = 67,5 *z, katso taulukko 9.2.
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Taulukko 9.2 Välitukien paalujen jousivakiot jäätyneessä maassa pohjaveden pinnan ala-
puolella syvyyden funktiona. Rajasyvyyden alapuolella jousivakiolla on vakioarvo.

z  Jousivakio k 
Alustaluku * d = 

ks*d = k/s = k/1,5m Siirtymä ym/4
[m] [MN/m] [MN/m2] [m]
1 67,5  45,0 0,003 

2,5 168,8 112,5 0,003 
4 270,0 180,0 0,003 

5,5 371,3 247,5 0,003 
7 472,5 315,0 0,003 

8,5 472,5 315,0 0,004 

Laskelmassa, jossa käytetään 10-kertaisia jousivakioita sulaan maahan verrattuna, paalun 
yläpään vaakaliike on 4 mm. Syvyydellä 1,5 m laskelmien tulosten mukaan vaakaliike on 3 
mm, mikä vastaa edellisen taulukon maksimiarvoa lineaarisessa jousessa. 

Tässä laskentamallissa kaikkien maakerrosten oletetaan jäätyvän, mitä ei todellisuudessa 
tapahdu erityisen kylmänäkään talvena. 

Laskentamalli 3: 
Välitukien paalujen yläpäissä 1 m matkalla jäätyneen maan erityisen jäykät jousivakiot 

Jousivakiot jäätyneessä maassa määritetään pohjaveden pinnan alapuolisen alustaluku-
kertoimen avulla olettaen, että maa jäätyneenä on 33 kertaa jäykempää kuin sulana. 

Jousivakioksi syvyydellä z = 1 m saadaan kjäätynyt = 33 * ksula = 33 * 6,8 , katso taulukko 9.3. 

Taulukko 9.3 Syvyydellä 1 m välitukien paalujen jousivakio on 33-kertainen sulaan maahan 
verrattuna. Välitukien paalujen jousivakiot jäätyneen maan alapuolella kuten sulassa 
maassa. 

z  Jousivakio k 
Alustaluku * d = 

ks*d = k/s = k/1,5m Siirtymä ym/4
[m] [MN/m] [MN/m2] [m]
1 225 150 0,0009 

2,5 16,9 11,3 0,031 
4 27,0 18,0 0,031 

5,5 37,1 24,8 0,031 
7 47,3 31,5 0,031 

8,5 47,3 31,5 0,037 

Laskelmassa, jossa käytetään 1 m syvyydellä 33-kertaisia jousivakioita sulaan maahan 
verrattuna, paalun yläpään vaakaliike on suurempi kuin 0,0009m = 0,9 mm, joten maan 
plastisoituminen pitäisi huomioida. Koska kuitenkin jousivakio on 33-kertainen, pitäisi paa-
lun sivuvastuksen ääriarvonkin olla 33-kertainen, jolloin siirtymä ym/4 olisi samansuuruinen 
kuin sulassa maassakin. Näin olettaen maa ei plastisoidu vaan siirtymän ja vaakavoiman 
välinen yhteys säilyy lineaarisena noin 30 mm sivusiirtymään asti. 
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Laskentamalli 4: 
Jäykkä vaakatuki välituen pilarin alapäässä 
Välitukien paaluissa sulan maan jousivakiot 

Taulukko 9.4 Jäykkä vaakatuki välitukien pilareiden alapäissä . Välitukien paalujen jousiva-
kiot jäykän vaakatuen alapuolella kuten sulassa maassa. 

z  Jousivakio k 
Alustaluku * d = 

ks*d = k/s = k/1,5m Siirtymä ym/4
[m] [MN/m] [MN/m2] [m]
1 Ääretön Ääretön 0 

2,5 16,9 11,3 0,031 
4 27,0 18,0 0,031 

5,5 37,1 24,8 0,031 
7 47,3 31,5 0,031 

8,5 47,3 31,5 0,037 

9.3 Rakenteen muodonmuutokset ja taivutusmomentit 

Symmetrisen sillan puolikkaan muodonmuutos on esitetty kuvassa 9.2.

Kuva 9.3 Pitkän sillan muodonmuutos routaantuneessa maassa 300-kertaisena. Maan 
jousivakiot ovat 10-kertaiset sulan maan tilanteeseen verrattuna (laskentamalli 2). 

Kuvassa 9.4 on esitetty päädyn ja päätyä lähinnä sijaitsevan pilarin muodonmuutokset las-
kentamalleilla 1, 3 ja 4. 
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Kuva 9.4 Pitkän sillan pään ja sitä lähimmän pilarin ja paalun muodonmuutos 250-
kertaisena. Kolmen laskentamallin tulokset eli laskentamallit 1, 3 ja 4. 

Taulukossa 9.5 on esitetty pilarin ja paalun lasketut vaakaliikkeet neljällä eri syvyydellä. 

Taulukko 9.5 Pilarin ja paalun lasketut vaakaliikkeet [mm] 

Vaakaliike [mm] Laskentamalli 1 Laskentamalli 2 Laskentamalli 3 Laskentamalli 4

  Sula maa kjäätynyt=10*ksula kjäätynyt=33*ksula  Jäykkä vaakatuki
Pilarin yläpää 11,8 11,6 11,5 11,4 
Paalun yläpää 7,3 4 2,7 0 
Paalun alapää -1,9 -0,3 -1,7 -1,6 

Momentin nollakohta 4,8 5 6,2 4,1 

Kuvissa 9.5… 9.7 on esitetty lähinnä päätyä sijaitsevan pilarin ja paalun taivutusmomentit 
sekä sillan pituus- että poikittaissuuntaan laskettuna laskentamalleilla 1... 4. 
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Kuva 9.5 Reunimmaisen välituen pilarin ja paalun taivutusmomentti sillan pituussuuntaan 
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Kuva 9.6 Reunimmaisen välituen pilarin ja paalun leikkausvoima sillan pituussuuntaan 
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Kuva 9.7 Reunimmaisen välituen pilarin ja paalun taivutusmomentti sillan poikittaissuun-
taan. Rasitukset poikittaisessa suunnassa ovat pienet. 

9.4 Johtopäätökset ja jousen jousivakion suositusarvo 

Syvyydelle z = 1 m sijoitettu jousi, jonka jousivakio oli k = 225 MN/m, vastasi syvyydellä 
0,25…1,75 m kitkamaassa 33 -kertaista sulan maan vaakasuuntaista alustalukua. Sillan 
lämpölaajenemista tarkasteltaessa laskennan tulosten mukaan paalun yläpään tasolla jäy-
kän jousen aiheuttama taivutusmomentti oli noin puolet lämpötilamuutosten sivusiirtymät-
tömän vaakatuen paaluun aiheuttamasta taivutusmomentista. Vastaavasti suurin leikkaus-
voimamuutos noin metrin matkalla pieneni arvosta 810 kN arvoon 510 kN verrattuna las-
kentamalleja 4 ja 3. 

Teräsbetonipoikkileikkauksen raudoituksen mitoituksessa oleellista on määrittää raudoituk-
sen minimitaso betoninormien ohjeistuksen mukaan. Vaikka taivutusmomentti kasvaa kak-
sinkertaiseksi, raudoitustarve puristetuissa rakenneosissa ei aina kasva kaksinkertaiseksi, 
vaan se pitää tapauskohtaisesti määrittää. Erityisen hoikissa puristetuissa rakenneosissa 
taivutusmomentin kaksinkertaistuminen saattaa tosin kasvattaa raudoitustarpeen monin-
kertaiseksi. Laskentamallissa 3 käytettyä jousivakiota k = 225 MN/m voitaneen kuitenkin 
pitää suositusarvona, koska tutkitussa tapauksessa jousen kohta liikkui vain noin 2,3 mm, 
ja sen välityksellä paaluun kohdistui vaakavoima P=k*x = 225000 * 0,0023 = 510 kN.

Jäätyneen maan mekaanista toimintaa on käsitelty tämän tutkimusprojektin kirjallisuustut-
kimusosuudessa myös laskentaesimerkin avulla (Kerokoski 2005). 
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10 Paalun vaakaliike maassa 2 m syvyydellä, d = 500… 1500 

10.1 Paalun d=1000 vaakaliike maassa 

Tässä luvussa tarkastellaan tietyllä syvyydellä sijaitsevan paalupoikkileikkauksen sivuttai-
sen siirtymän ja siirtymää estävän eli paalua tukevan vaakasuuntaisen voiman yhteyttä ku-
van 10.1 mukaisesti 2-ulotteisella FE-mallilla.

Maan sisällä sivusuuntaan liikkuvien paalujen alustaluvut ja sivuvastuksen ääriarvot on oh-
jeistettu esimerkiksi julkaisussa Teräsputkipaalut (Tiehallinto 1999c). Paalun vaakasiirty-
män ja vastuksen välinen yhteys ja vaakasuuntaisen kokonaisvoiman riippuvuus paalu-
koosta ja vaakaliikkeen suuruudesta ovat oleellisia tekijöitä arvioitaessa paalun kykyä kan-
taa sekä pysty- että vaakasuuntaisia kuormia.

Kuva 10.1 Tutkitut ilmiöt 

Rakennemallin koko on 20 m * 20 m. Paalu sijaitsee mallin keskellä. Kuvassa 10.2 näkyy 
sekä vaakasuuntainen kuormitus 16 kN/m2 kaikilta neljältä eri vaakasuunnalta että paalun 
liikesuunta. Viivakuormituksena toteutetun vaakakuormituksen avulla mallinnetaan maan-
paine 2 m syvyydellä lepopainekertoimen ollessa K0 = 0,4 ja maan tilavuuspainon ollessa ’
= 20 kN/m3.
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Kuva 10.2 Rakennemalli. Lepopainetilan muodostamistapa ja paalun vaakaliikkeen suunta. 

Rakennemallin elementtijako on esitetty kuvassa 10.3. 

Kuva 10.3 Rakennemallin kolmioelementtien elementtijako. 
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Tutkittavalla alueella maamateriaalin nimi on Hiekka HS, katso taulukko 10.1. Lähtötilan-
teen aikaansaamiseksi maahan kohdistettavan vaakakuormituksen ulkopuolinen maa on 
nimetty Hiekka-tuentaHS:ksi ja sen jäykkyys on mitoitettu 10-kertaiseksi paalua ympäröi-
vään maahan verrattuna. Mallin reunoilla maan ja ympäröivien tukien välinen kitka on mi-
nimoitu antamalla Rinter-kertoimelle hyvin pieni arvo. 

Taulukko 10.1 Maamateriaalien lähtöarvot. Tilavuuspainoiksi on määritetty nolla. 

Maamalli:
Hardening Soil   Hiekka HS 

Betoni paalun 
sisällä Hiekka-tuentaHS

Tyyppi   Avoin ei huokoinen Avoin 
sat [kN/m³] 0 0 0 

einit [-] 0,3 - 0,3 
emax [-] 0,5 - 0,5 
E50

ref [kN/m²] 100000 20000000 1000000 
Eoed

ref [kN/m²] 100000 22000000 1000000 
Eksponentti

(m) [-] 0,5 - 0,5 
cref [kN/m²] 1 - 0,1 

[°] 42 - 45 
[°] 5 - 0 

Eur
ref [kN/m²] 300000 - 3000000 

ur
(nu) [-] 0,2  = 0,2 0,2 

pref [kN/m²] 100 - 100 
Tstrength [kN/m²] 0 - 0 
Rinter [-] 0,45 1 0,01 

Taulukko 10.2 Paalun seinämän ominaisuudet. Ainevahvuus t = 16 mm. Mp ja Np ovat 
maksimiarvoja. 

EA EI Mp Np 
[kN/m] [kNm²/m] [-] [kNm/m] [kN/m] 
3,36E6 71,68 0,20 1E15 1E15 

Laskennan tulokset, paalun halkaisija 1000 mm

Kuvan 10.4 mukaan paalun ympärillä on vakiojännitystila, 16 kPa, ennen paalun vaakasiir-
tymää.
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Kuva 10.4 Paalun ympärillä olevan maan vaakasuuntainen jännitystila ennen paalun vaa-
kasiirtymää.  

Kuvassa 10.5 on esitetty periaatepiirros jännitystilasta maassa paalun ympärillä. 

Kuva 10.5 Jännitykset maassa 50 mm vaakaliikkeellä. Paalun halkaisija 1000 mm. 

Kuvan 10.6 mukaan suurin tehokas jännitys on suuri maassa paalun liikesuunnassa aivan 
paalun kohdalla, tässä tapauksessa 1200 kPa vaakaliikkeellä 50 mm paalun halkaisijan 
ollessa 1000 mm. Kauempana maassa jännitykset olivat selvästi pienemmät. Paalun lii-
kesuuntaan nähden sivuttaisten osien kautta siirtyi maahan suoraan vain vähän rasituksia, 
vaikka rakenteen ja maan välinen kitkakulma oli melko suuri, 22,1º. 
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Kuva 10.6 Pääjännitykset ja pääjännityssuunnat.

Paalun liikesuuntaan nähden vastakkaiselle puolelle syntyy paalun ja maan väliin rako, 
katso kuva 10.7. 

Kuva 10.7 Paalun 50 mm vaakaliike 5-kertaisena. Paalun halkaisija 1000 mm. 

Kuvan 10.8 mukaan suurimmat venymät maassa sijaitsivat paalun liikesuunnassa lähellä 
paalua ja paalun sivuilla. Suurin venymä oli  20 % paalun halkaisijan ollessa 1000 mm ja 
vaakaliikkeen 50 mm. 
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Kuva 10.8 Venymät ja puristumat maassa paalun ympärillä.  

Kuvassa 10.9 esitetyt vaaleat neliöt kuvaavat pisteitä, joissa oli venymiä, mutta ei vetojän-
nityksiä maassa paalun ympärillä.

Kuva 10.9 Plastisoituneet pisteet 50 mm vaakaliikkeellä. Paalun halkaisija 1000 mm. 

Paalun halkaisijan ollessa 1000 mm ja vaakaliikkeen 50 mm suurin maanpaine paalua vas-
ten oli 1450 kPa, katso kuva 10.10.
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Kuva 10.10 Paaluun kohdistuva maanpaine.  

Kuvassa 10.11 on esitetty vastaavat leikkausjännitykset. Suurin leikkausjännitys oli  290 
kPa. Miltei koko paalun ympäri leikkausjännityksellä oli maksimiarvo eli suhteellinen leikka-
usjännitys oli lähellä arvoa 1. Leikkausjännityksen suunta vaihtuu kuvan oikeassa reunas-
sa.

Kuva 10.11 Leikkausjännitykset paalun pinnalla. 

10.2 Paalujen d=500, 1000 ja 1500 vertailu  

Kuvissa 10.12 ja 10.13 on esitetty samaan kaavioon piirrettynä kolmen tutkitun tapauksen 
vaakasiirtymän ja paaluun kohdistuvan kokonaisvoiman välinen yhteys. Vertailukuvaaja on 
laskettu teräsputkipaalujen suunnitteluohjeen (Tiehallinto 1999 c) mukaan maan kitkakul-
malla  = 42°.



Tampereen teknillinen yliopisto Maa- ja pohjarakenteiden laitos Sivu 119

0

50

100

150

200

250

300

0 2 4 6 8 10

Vaakasiirtymä [mm]

Va
ak

av
oi

m
a 

[k
N/

m
]

Paalun halkaisija
d = 1500 mm

Paalun halkaisija
d = 1000 mm

Paalun halkaisija
d = 500 mm

k/s = 34 MN/m3

Kuva 10.12 Vaakasiirtymän ja paaluun kohdistuvan kokonaisvoiman välinen yhteys, kun 
vaakasiirtymän maksimi on 10 mm. Paalun halkaisijat d = 500, 1000 ja 1500 mm. Vertai-
lusuora: k/s =34 MN/m3 , lineaarinen. 
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Kuva 10.13  Vaakasiirtymän ja paaluun kohdistuvan kokonaisvoiman välinen yhteys tavoi-
tetuilla sivuvastuksen ääriarvoilla. Paalun halkaisijat 500 ja 1000 mm. Lisäksi moniportai-
nen vertailusuora. Kun d=1500, laskenta tavoitti maksimivaakavoiman 280 kN/m jo alle 15 
mm vaakasiirtymällä. 

Laskennan sivuvastuksen ääriarvot ja niitä vastaavat vaakasiirtymät ovat: 
d =  500; Px = 1392 kN/m vaakasiirtymällä 0,367 m, 
d =  1000; Px = 1313 kN/m vaakasiirtymällä 0,184 m, 
d =  1500; Px = 267 kN/m vaakasiirtymällä 0,010 m. 
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Paalujen vaakasuuntainen jousivakio

Paalujen laskennallinen jousivakio paalun pituusmetriä kohden lasketaan alustaluvun avul-
la seuraavasti: 

Alustaluku ks = nh * z / d. 

Jousivakio k = ks * d * s. 

=> k / s = ks * d = nh * z = 17 MN/m3 * 2 m = 34 MN/m2 = 34000 kN/m2

, jossa nh = alustalukukerroin, z = syvyys, d = paalun halkaisija ja s = jousien väli paalun 
pituussuunnassa. Alustalukukerroin on luettu Teräsputkipaalut -ohjeen (Tiehallinto 1999c) 
kuvaajalta maan sisäisellä kitkakulmalla  = 42 .

Plaxis 2D -laskelmien perusteella voidaan vaakasiirtymä-kokonaisvoima -kuvaajalta lukea 
seuraavat jousivakiot paalun pituusmetriä kohden: 

Vaakaliike x = 0… 2 mm: 
d =  500; k/s = Px/x = 60 kN/m / 0,002 m = 30000 kN/m2,

d = 1000; k/s = Px/x = 86 kN/m / 0,002 m = 43000 kN/m2,

d = 1500; k/s = Px/x = 105 kN/m / 0,002 m = 53000 kN/m2,

Vaakaliike x = 0… 6 mm: 
d =  500; k/s = Px/x = 112 kN/m / 0,006 m = 19000 kN/m2.

d = 1000; k/s = Px/x = 165 kN/m / 0,006 m = 28000 kN/m2,

d = 1500; k/s = Px/x = 199 kN/m / 0,006 m = 33000 kN/m2.

Vaakaliike x = 0… 26 mm: 
d = 1000; k/s = Px/x = 349 kN/m / 0,026 m = 13000 kN/m2.

Vaakaliike x = 0… 100 mm: 
d = 1000; k/s = Px/x = 835 kN/m / 0,1 m = 8350 kN/m2.

Vaakaliike x = 0… 184 mm eli maksimiliike: 
d = 1000; k/s = Px/x = 1313 kN/m / 0,184 m = 7140 kN/m2.

Kuvaajan sekanttina laskettu vaakasuuntainen jousivakio siis vaihtelee selvästi sekä paa-
lupoikkileikkauksen että vaakasiirtymän suuruuden mukaan. Kuvaajan tangenttina lasket-
tuna siirtymän mukainen vaihtelu olisi ollut vielä suurempi. 

Lähteessä (Kerokoski 2006) on esitetty toistuvan vaakaliikkeen laskelmien yhteenveto. 
Laskelmat tehtiin pienellä paalun ja maan rajapinnan kitkakulman arvolla. Kitkakulman pie-
nentäminen pienensi sekä yksisuuntaisen vaakasiirtymän että toistuvan vaakasiirtymän 
laskelmissa jousivakiota selvästi. Vaakasiirtymien toisto ±10 mm puolestaan kasvatti paa-
lun sivuvastusta varsinkin ensimmäisten viiden vaakasiirtymän aikana. 

Sivuvastuksen ääriarvo

Sivuvastuksen ääriarvo lasketaan suunnitteluohjeiden (Tiehallinto 1999c) mukaan lausek-
keesta:
pm = 4,4 * ’ * z * Kp = 4,4 * 20 * 2 * (tan2(45+ /2)) = 888 kN/m2.
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Paalun pituusmetriä kohden sivuvastus on tällöin Pd =  pm * d = 888 kN/m2 * 1,0 m = 888 
kN/m, jota vastaava siirtymä kitkamaassa on ym = 2*pm/ ks = 2 * 888 / (34000/1,0) = 0,052 
m.

FEM-laskelmien mukaan saatiin paaluun d = 1000 mm kohdistuvaksi kokonaisvaakavoi-
maksi 1313 kN/m siirtymällä x = 0,184 m. Vaakaliikettä 0,052 m vastaava voima Px oli 531 
kN/m2.

Yhteenveto

Suomalainen käytäntö suurpaalujen vaakasuuntaisen jousivakion ja sivuvastuksen laske-
miseksi vastaa riittävällä tarkkuudella edellä esitettyjen laskelmien tuloksia, vaikka käytäntö 
ei huomioi lainkaan paaluhalkaisijan suuruutta jousivakion osalta.

Vaakasiirtymällä 10… 100 mm ohjeen mukaan laskettaessa saadaan jäykempi vaakasuun-
tainen jousivakio kuin esitetyllä FEM -laskennalla. 
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11 Forks Bridge’n eli vinon sillan 2D- elementtimalli 
11.1 Rakennemallin muodostamisen periaatteet 

Kuvassa 11.1 on esitetty vinon sillan ja päätypenkereen rakennemalli. Koska silta on sym-
metrinen keskipisteensä suhteen, on sillasta mallinnettu vain puolet. Sillan kansirakenne on 
kuvattu kolmella hyvin jäykällä sauvalla, jotka tukevat vinoa päätyä ja joiden välityksellä 
päätyyn kohdistetaan sillan pituussuuntainen 15 mm pakkoliike. Siipimuurit on kiinnitetty 
jäykästi vinoon päätyyn kiinni ja niiden mitat, kiinnityskulmat sekä paksuudet on arvioitu 
Forks Bridge’n piirustuksesta mittaamalla.

Forks Bridge on 50,3 m pitkä ja 11,5 m leveä kehäsilta, jonka päätyjen vinous on 22 astet-
ta. Sillasta ja sen kokeellisesta tutkimuksesta on erilliseen kirjallisuustutkimusraporttiin kir-
joitettu lyhennelmä (Kerokoski 2005). 

Kuva 11.1 Forks Bridge’n Plaxis 2D-elementtimenetelmäohjelmalla tehty rakennemalli 

Tiepenger on mallissa esitetty tummalla värillä ja pengertä kolmesta suunnasta tukevat ma-
teriaalit vaalealla värillä. Tuentamateriaalit tarvitaan, koska Plaxis 2D-mallissa pitää olla 
materiaalia estämässä penkereen luhistuminen. Kolmannen ulottuvuuden suuntaan eli sy-
vyyssuuntaan mallin oletetaan jatkuvan äärettömän pitkälle. Täten 2D-mallilla saadaan vain 
suuntaa antava tulos todellisesta 3D-rakenteesta. 

Tavoitteena tässä mallinnuksessa on tutkia vinon sillan sivuttaista liikettä toistuvan kuormi-
tuksen seurauksena.

Mallin kokonaisvaakamitta on 105 m ja kokonaispystymitta on 60 m. 

Maamallina käytettiin Hardening soil (HS)- maamallia.
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Maamateriaalit

Taulukko 11.1 Plaxis-mallin tiepenkereen murskeen sekä pengertä tukevien materiaalien 
arvioidut ominaisuudet. HS-maamalli. 

Maamateriaali Eref, 50 ur c psi) Rinter

 [kN/m3] [kN/m2] [ - ] [kN/m2] [ ° ] [ ° ] [ - ] 
Murske 0 100000 0,2 1 42 5 0,6 
Tuenta kannen 
alla 0 4000 0,2 5 8 0,1 0,01 
Tuenta penkereen 
molemmin puolin 0 7000 0,2 1 25 0 0,01 

Lisätiedot päätypenkereelle eli materiaalille murske: 
- pref = 100 kPa ja eksponentti m = 0,5 (oletusarvot), 
- Eur=3*E50, Eref,oed=98900, Ko

nc=0,35,
- einit = 0,3 ja emax = 0,5, 
- Dilataation katkaisu on käytössä, 
- Maamateriaalin tyyppi: avoin. 

Taulukossa 11.1  on dilataatiokulma. Rinter- kerroin ilmaisee seinän ja maan välisen kitka-
kulman tangentin tan i suuruuden suhteessa maan sisäisen kitkakulman tangenttiin tan .

Sillan rakenteilla ja maamateriaaleilla ei mallissa ole lainkaan omaa painoa, koska oma 
paino kohdistuu aina y-akselin negatiiviseen suuntaan. Tämän vuoksi mallia kuormitetaan 
ensimmäisessä vaiheessa 16 kN/m2 kuormalla, joka vastaa vaakapainetta noin 2 m syvyy-
dessä todellisen sillan päädyssä seuraavan laskelman mukaan: 2 m * 20 kN/m3 * 0,4 = 16 
kN/m2. Kaikista vaakasuunnista malliin kohdistuva paine muodostaa penkereeseen tasai-
sen, lepopainetta jäljittelevän jännitystilan, joka lisätään pelkän vaakaliikkeen synnyttämiin 
maanpaineisiin.

Seuraavassa vaiheessa pakotetaan sillan keskipiste eli kolmen sauvan risteyspiste liikku-
maan 15 mm päätypengertä kohti. Ensimmäisen pakkoliikkeen jälkeen pakotetaan sillan 
keskipiste takaisin alkuperäiseen paikkaansa. Samansuuruinen pakkoliike toistettiin yh-
teensä kuusi kertaa.

Päädyn pakkoliike 15 mm vastaa noin 60 C lämpötilan nousua 50,3 m pitkässä symmetri-
sessä sillassa ja 25 C lämpötilan nousua 120 m pitkässä symmetrisessä sillassa. 

11.2 Tulokset ja vertailu kirjallisuuslähteen ilmoittamiin mittaustuloksiin 

Sillan keskiosan ensimmäistä 15 mm pituussuuntaista vaakaliikettä vastaava päädyn pi-
tuussuuntainen vaakaliike x oli 15,1 mm ja poikittainen vaakaliike y-koordinaatin suuntaan 
oli -0,4 mm, vertaa kuva 11.2.

Kuvassa 11.3 on esitetty maan liiketila 6. vaakaliiketoiston jälkeen. Toistojen liike oli -1… 
15 mm. 
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Kuva 11.2 Forks Bridge’n rakennemalli ja sillan keskiosan ensimmäisestä 15 mm pituus-
suuntaisesta pakkoliikkeestä johtuvat päätypenkereen muodonmuutokset. 

Kuva 11.3 Forks Bridge’n rakennemalli ja sillan keskiosan kuudennesta 15 mm pituussuun-
taisesta pakkoliikkeestä johtuvat päätypenkereen muodonmuutokset. 

Forks Bridge’n mitattujen maanpaineiden jakautumassa ero tylpän ja terävän kulman välillä 
oli suurempi kuin laskettu ero. Tylpäksi kulmaksi sillan kannen ja päädyn välillä määritetään 
Plaxis-mallin ylempi reuna. Tylpän kulman siipimuurin maanpaine oli laskelmassakin terä-
vän kulman siipimuurin maanpainetta suurempi kuvan 11.4 mukaisesti. Vastaavat leikka-
usvoimat: katso kuva 11.5. 

Mitatut kokonaismaanpaineet olivat suuremmat kuin laskennan tulokset, ja kesän helteillä 
kahden metrin syvyydellä ne olivat suurimmillaan noin 100 kPa. Suurimmat syy mitattujen 
ja laskettujen tulosten eroon ovat: 
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- Kehäsillan maksimimaanpaine sijaitsee yleisessä tapauksessa päädyn korkeuden 
kolmasosan kohdalla, joka vastaa Forks Bridge’ssä hieman yli 2 m syvyyttä. Esi-
merkiksi alemmassa kolmanneksessa maanpaine oli selvästi pienempi. 

- Mallissa osa rasituksista siirtyi pengertä tukeville materiaaleille. 

Kuva 11.4 Sillan keskiosan ensimmäisestä 15 mm pituussuuntaisesta pakkoliikkeestä joh-
tuva päädyn maanpaine. Keskiosalla oli noin 17 kPa maanpaine. Maanpaine toista siipi-
muuria vasten oli selvästi suurempi kuin toista siipimuuria vasten. Harvalla rasterilla merki-
tyt alueet kuvaavat maan sisäisiä jännityksiä. 

Kuva 11.5 Sillan keskiosan ensimmäisestä 15 mm pituussuuntaisesta pakkoliikkeestä joh-
tuva päädyn leikkausjännitysjakautuma. Keskiosalla oli suurimmillaan noin 3 kPa leikkaus-
jännitys. Kuvassa alemmassa siipimuurissa suhteellinen leikkausjännitys oli 1 eli maksi-
miarvo. Harvalla rasterilla merkitty alue kuvaa maan sisäisiä jännityksiä. 

Toistuvan kuormituksen seurauksena sillan pääty liikkui negatiivisen y-akselin suuntaan. 
Kolmannella 15 mm pakkoliikkeellä yalku oli -0,4 mm ja yloppu oli -0,9 mm. Kuudennella pak-
koliikkeellä vastaavat siirtymät olivat yalku = -1,0 mm ja yloppu = -1,5 mm. Kuudennen pakko-
liikkeen jälkeinen maanpainejakautuma on esitetty kuvassa 11.6. 
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Kuva 11.6 Sillan kuudennesta keskiosan 15 mm vaakasuuntaisesta pakkoliikkeestä johtuva 
päädyn maanpaine. 

Kuvassa 11.7 on esitetty maan sisäiset pääjännitykset ja niiden suunnat 6. vaakaliikkeen 
jälkeen. Päädyn ja penkereen välinen kitka on määritetty niin suureksi, että pääjännitykset 
penkereessä päädyn keskiosalla ovat penkereen suuntaisia. 

Kuva 11.7 Sillan kuudennesta keskiosan 15 mm vaakasuuntaisesta pakkoliikkeestä johtu-
vat tehokkaat jännitykset ja pääjännityssuunnat päätypenkereessä. 

Sillan päädyn poikittaisen vaakaliikkeen ja laskennan askeleiden välinen yhteys on esitetty 
kuvassa 11.8. Kuvasta voidaan päätellä, että neljässä ensimmäisessä liiketoistossa (aske-
leet 61… 77) sillan lyhenemisen aikana ei poikittaisessa liikkeessä tapahtunut lainkaan pa-
lautumista. Lisäaskelten myötä poikittaisen siirtymän kasvu olisi todennäköisesti jatkunut. 
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Kuva 11.8 Sillan päädyn poikittaisen vaakaliikkeen ja laskennan askeleiden välinen yhteys 
pisteessä A. Pisteen A koordinaatit olivat pituussuuntaan 27,11 ja poikittaiseen suuntaan 
36,48 eli se sijaitsi lähellä tylpän kulman siipimuurin ja päätylevyn taitekohtaa. Maksimisiir-
tymä oli 0,64 mm. Askeleet 61… 77 kuvaavat kuormitustoistoja 1… 4. 

Todellisessa sillassa pääty pääsee vetäytymään lämpötilan laskiessa melko vapaasti. Ra-
kennemallissa tuentamateriaalit rajoittivat palautumista. Tuentamateriaalit olivat välttämät-
tömiä mallin muodostamisen kannalta, vaikka ne vaikuttivat laskennan tuloksiin todennä-
köisesti pienentäen päädyn sivuttaista liikettä. Tämäkin laskelma kuitenkin osoittaa, että 
vinon sillan siipimuureillakin varustettu pääty liikkuu toistuvien pakkoliikkeiden seurauksena 
sivulle eli koko silta pyörii hitaasti, mutta jatkuvasti keskipisteensä ympäri. 



Tampereen teknillinen yliopisto Maa- ja pohjarakenteiden laitos Sivu 128

12 Vino kehäsilta 

Vinon kehäsillan päätyjen ja kannen toiminnan karkeaksi arvioimiseksi tehtiin 3D-FEM-
ohjelmalla kuvan 12.1 mukaisen kuvitteellisen siltarakenteen tarkastelu. Päätyjen alareunat 
oli sidottu siirtymättömiksi kaikkiin pääsuuntiin. Pilareiden alapäät kiinnitettiin lisäksi mo-
menttijäykiksi. Kansirakenteeseen kohdistettiin 30 C lämpötilamuutos lämpölaajenemis-
kertoimen ollessa 10*10-6 1/ C. Päädyt eivät lämpölaajenneet, joka on havaittavissa kan-
nen päiden muodonmuutoksesta eli päädyt rajoittavat kannen lämpölaajenemista. Pääty-
penkereitä ei tässä tarkastelussa mallinnettu lainkaan. 

Kuva 12.1 Rakennemalli ylhäältä kuvattuna ja 611 -kertaisena kannen lämpötilamuutoksen 
aiheuttamat rakenteen muodonmuutokset, esimerkiksi kannen kiertyminen. 

Lähtötiedot

Rakenteen päämitat on esitetty taulukossa 12.1. Betonirakenteisen kehän betonin kimmo-
moduuli oli 30000 MPa ja Poissonin vakio 0,3.

Taulukko 12.1 Rakenteen päämitat 

Ominaisuus Mitta [m] 
Kannen pituus 50 
Kannen leveys 8 
Kannen pään vinous 3 
Kannen paksuus 1 
Päätyjen paksuus 0,6 
Pilareiden ja päätyjen 
korkeus 7 
Pilareiden halkaisija 1 
Päätyjen leveys 8,544 

Tulokset

Tulokset on esitetty kuvissa 12.2… 12.4.
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Kuva 12.2 Vinon kehäsiltarakenteen päädyn siirtymä 611 -kertaisena. 3D-kuvassa näkyy 
myös lähtötilanne katkoviivoilla esitettynä.  

Kuva 12.3 Vinon kehärakenteen kaarevuudet värikoodeilla esitettynä. Kaarevuudet ovat 
päätyjen yläosissa selvästi suuremmat kuin kannessa, koska kansi on huomattavasti jäy-
kempi rakenneosa kuin päädyt. 

Päätyjen siirtymät on esitetty taulukossa 12.2 ja kuvassa 12.4.

Pituussuuntainen lämpölaajenemisesta johtuva rajoittamaton pituudenmuutos olisi: 
L = * T*L/2 = 10*10-61/ C*30 C*50m/2 = 0,0075 m = 7,5 mm. 
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Taulukko 12.2 Päätyjen yläreunan eli kannen pään siirtymät 

Suunta
Tylpän kulman siirtymä

[mm]
Terävän kulman siirtymä 

[mm]
Sivulle (suunta 3) 3,4 2,4 
Pituussuunta (suunta 1) 6,8 8,7 
Alaspäin (suunta -2) 0,4 0,4 

Päätyjen sivusuuntaisten siirtymien eron syynä on kannen lämpölaajeneminen. 

Kuva 12.4 Kehärakenne esitettynä suoraan päädystä sillan pituussuuntaan katsoen. Kan-
nen kiertyminen ja päädyn sivusuuntaiset muodonmuutokset.  

Johtopäätökset

Tarkasteltavassa rakennemallissa päätyjen alareunan siirtymät oli kokonaan estetty ja kier-
tyminen sallittu. Päädyt pyrkivät kiertymään kiinnityskohtansa pituusakselin ympäri. Päädyn 
alareunan kiinnityskohta muodosti täten liikkeelle saranakohdan. Päädyn kiertoliike kiersi 
samalla kehäsillan kantta koko rakenteen keskipisteen ympäri.

Käytännössä kehärakenteen perustukset eivät pysty täysin estämään suuria sivusuuntaisia 
rasituksia. Tällöin perustukset liikkuvat jokaisen lämpötilamuutoksen seurauksena sekä 
sillan pituussuuntaan että poikittaiseen suuntaan. 
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13 Tulokset ja johtopäätökset 

13.1 Tulokset ja niiden arviointi  

13.1.1 Maahan upotettu seinä

Maahan upotetun seinän vaakaliikkeen 2D-FE-mallin avulla tutkittiin seinän vaakaliike-
maanpaine- yhteyttä. Esitetyllä laskentamallilla voidaan tutkia esimerkiksi maan ominai-
suuksien, seinän kaltevuuden ja maan pinnan kaltevuuden vaikutukset maanpaineisiin. Tu-
lokset voidaan esittää kaikilla tutkituilla vaakaliikkeen suuruuksilla. Keriselin ja Absin maan-
painekertoimien mukaiset maanpaineet vastasivat laskettuja maanpaineita aivan seinän 
alareunaa lukuun ottamatta. Coulombin maanpaineteorian mukaiset maanpaineet olivat 
laskettuja maanpaineita suuremmat valitulla seinän kitkakulman arvolla =0,56* .

Seinän yläreunan vaakaliikkeen eli seinän kiertymän aiheuttama maanpainejakautuma vas-
tasi usean kirjallisuuslähteen esittämää maanpainejakautumaa. Maksimimaanpaineen koh-
ta sijaitsi noin syvyydellä 0,5*H, johon saakka Keriselin ja Absin maanpainekertoimien mu-
kaiset maanpaineet vastasivat laskettuja maanpaineita. Kiertyvän seinän alareunassa voi-
daan olettaa olevan lepopainetilan maanpaine tai nollapaine. 

Plaxis 2D-FEM-laskentaohjelmalla mallinnettiin myös seinän toistuvaa vaakaliikettä useilla 
eri lähtöarvoilla. Tulosten mukaan sillan päätypenkereessä syntyy suuria palautumattomia 
muodonmuutoksia. Siirtymälaatalla painumia ja maan kohoamista voidaan rajoittaa, mutta 
ei kokonaan estää. Toistuva vaakaliike kasvattaa päätyyn kohdistuvia maanpaineita. 

Esitettyä laskentamallia ja helppokäyttöistä laskentaohjelmistoa voidaan suositella myös 
suunnittelijoiden käyttöön maanpaineiden suuruuden arvioimiseksi ja erilaisten suunnittelu-
ratkaisujen vertailemiseksi. 

13.1.2 Haavistonjoen silta, yleistä

Noin 50 m pitkän Haavistonjoen sillan päätypenkereen arvioitu leikkausmuodonmuutos 
suurimmillaan on erittäin suuri, vaikka silta on näinkin lyhyt. Palautumattomia muodonmuu-
toksia todennäköisesti syntyy laajalla alueella päädyn takana. 

VT9:llä sijaitseva Haavistonjoen silta siirtymälaattoineen mallinnettiin 2D-
elementtimenetelmämallilla. Siirtymälaatta vaikutti maanpaineiden suuruuteen ja vaakalii-
ke-maanpaineyhteyteen selvästi. Pienillä vaakaliikkeillä maanpaineet olivat pienet. Maan-
paineet kehittyivät hitaasti ja melko lineaarisesti maanpaineen arvoon 0,5*passiivipaine as-
ti. Maanpainekerroin ääritilanteessa eli erittäin suuren kuvitteellisen siirtymän jälkeen oli 
kuitenkin normaalia maanpainekerrointa vastaava. Päätypenkereen kimmomoduulin kas-
vattaminen arvosta Emurske = 80000 kPa arvoon Emurske = 250000 kPa ei kasvattanut päädyn 
alareunan keskimääräistä kokonaismaanpainetta kuin noin 1,4-kertaiseksi. Päädyn vaaka-
liikkeen aiheuttama laskennallinen maanpaineen kasvu suurella kimmomoduulilla vastasi 
mitattuja arvoja melko tarkasti. 

Siirtymälaatta on hyvin jäykkä rakenne laatan pituussuunnassa verrattuna maakerrosten 
jäykkyyteen. Siirtymälaatta siirtää täten pääosan rasituksista monen metrin päähän pää-
dystä. Päädyn kiertymä on pienempi verrattuna tavallisella jousimallilla analysoituun raken-
teeseen pienien siirtymälaatan alapuolisten maanpaineiden vuoksi. Siirtymälaatta toimii 
yksiaukkoisena palkkina pystykuormien eli siirtymälaatan yläpuolisen maan oman painon 
suhteen.

Abaqus 3D -laskelmissa pyrittiin jäljittelemään päädyn mitattua vaakaliikettä tietyllä syvyy-
dellä. Haavistonjoen silta mallinnettiin Abaqus- FEM -laskentaohjelmalla kolmella eri jousi-
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mallilla. Laskentamalleissa ei huomioitu alareunan läheisyyttä ja siirtymälaatan vaikutusta. 
Sekä suurpaalujen että päädyn lineaariset jouset vastasivat maan vastetta tyydyttävästi 
sekä päädyn maapaineita tarkasteltaessa että paalujen taivutusrasitustarkastelussa. Suu-
rimmat erot mitattuihin maanpaineisiin verrattuna olivat päätytuen alareunan lähellä lasken-
tatulosten ollessa liian suuria.

Haavistonjoen sillan mittaustulosten mukaan suurimmat maanpaineet eivät syntyneet kes-
kellä kesää vaan toukokuussa ja elokuussa. Jopa maaliskuun puolivälissä ennen kuin pää-
typenger alkoi sulaa oli keskikesää suuremmat maanpaineet. 

13.1.3 Haavistonjoen sillan maanpaineiden ja päätypaalun taivutusmomenttien 
vertailu

Haavistonjoen sillan päädyn ja välituen maanpaineet sekä päädyn paalun taivutusmomentit 
kahdella eri syvyydellä kolmena 2D –tarkasteluna ja kolmella eri päädyn jousivaihtoehdolla 
3D –tarkasteluna sekä mitatut tulokset on esitetty taulukossa 13.1.

Taulukkoon kirjatut paalujen taivutusmomentit on laskettu sillan pituussuunnassa. Jousi-
malleissa ei ole huomioitu siirtymälaatan vaikutusta. 

Taulukko 13.1 Laskettujen ja mitattujen maanpaineiden ja paalun taivutusmomenttien ver-
tailu
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Päädyn maanpaine 
[kPa] Syvyys z = 1 m 30 * 60 * 90 * 76 72 102 93 b

Päädyn maanpaine 
[kPa] Syvyys z = 2,1 m 90 * 120 * 170 * 182 156 266 83 b

Päädyn paalun 
taivutusmomentti [kNm] 
Syvyys z = 6,5 m 40  92 190 162 150 122 140 
Päädyn paalun 
taivutusmomentti [kNm] 
Syvyys z = 8,9 m 29 98  140 54 8 -16 80 
Maanpaine [kPa] 
välituen pilarin pinnalla 
syvyydellä 2,3 m  - -  - 11 17 22 18 

*   Kumuloitunut arvo        
b  Keskiosalla kahden maanpaineanturin keskiarvo     

2D –laskennassa mitattuja maanpaineita sillan päädyssä vastasi parhaiten kimmomoduulil-
la Emurske = 250000 kPa laskettu tulos. Jäykimmällä päädyn murskeella lasketut tulokset 
vastasivat riittävällä tarkkuudella myös päätypaalun mitattuja taivutusrasituksia. 



Tampereen teknillinen yliopisto Maa- ja pohjarakenteiden laitos Sivu 133

13.1.4 Haavistonjoen sillan päädyn kiertymien laskentatulosten vertailu

Haavistonjoen sillan päädyn kiertymät kolmena 2D –tarkasteluna ja kolmella eri päädyn 
jousivaihtoehdolla 3D –tarkasteluna sekä mitatut tulokset on esitetty taulukossa 13.2.

Taulukko 13.2  Päädyn lasketut kiertymät 
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x sillan 
pituussuuntaan

[mm]
1,08 * 1,53 * 1,81 ** 3,1 3,4 4,3 - - 

z päädyn 
korkeussuuntaan

[mm]
2400 2400 2400 2000 2000 2000 - - 

=> Päädyn 
kiertymä 1 / 2222 1 / 1570 1/1320 1 / 645 1 / 588 1 / 465 -1/1600 1/860 

*   Kumuloitunut arvo        
**  Ennen pakotettua vaakasiirtymää päädyn kiertymä oli noin 1/2800     

3D-FEM-ohjelmalla jousimallilla lasketut kiertymät vaakaliikkeellä 5,4 mm mittaustasolla, 
joka on 750 mm päätypalkin alapinnan yläpuolella, ovat suuremmat kuin mitatut kiertymät. 
Ero johtunee pääasiassa siirtymälaatan todellisia maanpaineita ja kiertymiä pienentävästä 
vaikutuksesta. 2D-FEM-ohjelmalla lasketut kiertymät ovat hieman pienemmät kuin mitattu-
jen kiertymien keskiarvo. 

13.1.5 Maan jäätymisen vaikutus

Erityisen pitkän sillan välituen toiminta jäätyneessä maassa mallinnettiin usean eri jousi-
mallin avulla. Laskelmien tavoitteena oli etsiä esimerkiksi syvyydellä 1m sijaitsevalle jousel-
le jousivakio. Laskelmien perusteella suositellaan sillan lämpölaajenemista tarkasteltaessa 
jousivakion minimiarvoksi k = 225 MN/m tai 33 -kertaista alustalukua kitkamaalle 0,25m… 
1,75 m matkalle maan pinnan alapuolelle. 
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13.1.6 Vino liikuntasaumaton silta 

Vinon liikuntasaumattoman sillan toistuvien lämpötilamuutosten seurauksena syntyvät 
päädyn poikittaiset vaakaliikkeet ovat palautumattomia, jolloin silta kiertyy keskipisteensä 
ympäri.

Vinon kehäsillan korkea päätyseinä pyrkii kiertymään maata vasten alapäänsä ympäri, jol-
loin koko silta kiertyy keskipisteensä ympäri vastakkaiseen suuntaan kuin matalapäätyinen 
liikuntasaumaton silta. 

13.1.7 Maan sisällä vaakasuuntaan liikkuva paalu

Maan sisällä vaakasuuntaan liikkuvaan paaluun eri liiketiloissa kohdistuvia kokonaisvoimia 
arvioitiin Plaxis 2D-FE-mallin avulla. Paalun poikkileikkauksen halkaisijan pienentäminen 
kertoimella 0,5 pienensi paaluun kohdistuvaa kokonaisvoimaa ja jousivakiota noin 30%. 
Paalun poikkileikkauksen halkaisijan kasvattaminen kertoimella 1,5 kasvatti paaluun koh-
distuvaa kokonaisvoimaa noin 20%. Keskimääräinen paalujen vaakasuuntainen alustaluku 
ja sen mukaan laskettu jousivakio vastasivat Teräsputkipaalut -ohjeen suunnitteluarvoja 
pienillä vaakaliikkeillä. Vaakaliikkeen kasvaessa paaluun kohdistuva voima lisääntyi vielä 
selvästi suunnitteluohjeen mukaan määritetyn siirtymän jälkeenkin.

13.2 Suosituksia suunnitteluohjeiden tekemistä varten  

Tutkimussuunnitelmassa tutkimuksen ensimmäiseksi tavoitteeksi oli asetettu maksimipi-
tuuden määrittäminen sekä matalalla päätytuella varustetulle sillalle että kehäsillalle. Las-
kennallisen tutkimuksen tulosten perusteella voidaan symmetrisen ja suoran liikuntasau-
mattoman sillan maksimipituudeksi matalalla päätytuella varustetulle sillalle määrittää 100 
m… 150 m. Raja-arvon perusteena on päätypenkereen suurten painumien välttäminen. 
Maksimipituus voidaan täsmentää vasta kokeellisen tutkimuksen valmistuttua. 

Päätyjen pituussuuntainen vaakaliike ja samanaikainen kiertyminen yleensä pienentää 
päätyä tukevien paalujen yläosan taivutusrasituksia verrattuna yksittäisen paalun yläpään 
vaakaliikkeen aiheuttamiin taivutusrasituksiin. Päädyn liike siirtää maata paalun ympärillä 
samaan suuntaan kuin paalua. 

Taustan täyttömateriaalin tiivistyminen rakenteen toistuvan liikkeen vaikutuksesta pitää 
huomioida esitettävissä maanpaineiden ja alustalukujen suositusarvoissa.

13.3 Jatkotutkimustarpeet  

Oleellisin tutkimustarve lähitulevaisuudessa on selvittää vinojen liikuntasaumattomien silto-
jen toiminta kokeellisen tutkimuksen keinoin. 

Liikuntasaumattoman sillan käyttäytymisen pitkäaikainen seuranta instrumentoinnin ja tieto-
jen keräämisen keinoin sekä koekuormitus ajoneuvolla (tutkimukset ovat käynnissä tammi-
kuussa 2006). Myös jäätyneen maan mekaaninen toiminta ja soveltaminen liikuntasaumat-
tomaan siltarakenteeseen pitää varmistaa kokeellisen tutkimuksen keinoin pitkäaikaisen 
seurannan avulla. Näitä koetuloksia olisi hyvä verrata täydentävän laskennallisen analyysin 
tuloksiin.

Erityyppisten paalujen toiminta pitkän liikuntasaumattoman sillan päädyn tukena pitäisi tar-
kistaa varsinkin laskennallisen tutkimuksen keinoin. 
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Keinoja päädyn maanpaineen ja päätypenkereen muodonmuutosten pienentämiseksi tois-
tuvassa kuormituksessa on käsitelty suppeasti kirjallisuustutkimusraportissa (Kerokoski 
2005). Tietyn menetelmän mahdollisia etuja kannattaisi analysoida myös maamateriaalien 
ominaisuudet hyvin huomioivien elementtilaskentaohjelmien avulla.

Varsinkin päätytuen paalujen materiaalin väsyminen erityisen pitkissä silloissa toistuvien 
kuormitusten johdosta pitää arvioida nykyistä tarkemmin. Sekä Euroopassa että Pohjois-
Amerikassa on käynnissä ilmiötä tarkastelevia tutkimusprojekteja. 

Tässä tutkimusprojektin osassa keskityttiin matalapäätyisten siltojen laskennalliseen tutki-
mukseen. Kehäsiltoja käsiteltiin hyvin lyhyesti. Pitkien kehäsiltojen täsmällinen toiminta pi-
täisi selvittää jatkotutkimuksin ennen niiden rakentamista Suomessa.
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