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Liikuntasaumaton silta siltatyyppinä vähentää sekä rakennus- että hoito- ja
ylläpitokustannuksia. Suomessa voimassa olevat suunnitteluohjeet rajaavat sillan
pituuden liikuntakeskiöstä päätypenkereeseen 35 metriin. Tämä opinnäytetyö on osa
Sillan ja maan yhteistoiminta tutkimusprojektia, jonka tavoitteena on laatia
suunnitteluohjeet pitkille liikuntasaumattomille silloille.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut kerätä laskennallisesti tietoa sillan
kansirakenteen vinouden vaikutuksesta sillan liikkeisiin sekä suunnitella myöhemmin
aloitettava kokeellinen tutkimus aiheesta. Työn sisältöön on kuulunut myös sillan
mittalaitteiston asennus ja testaus niiltä osin kun se on rakennustyön etenemisen
kannalta ollut mahdollista.
Tutkimuksessa on käyty aluksi läpi liikuntasaumattoman siltatyypin peruspiirteet
esimerkein ja kansainvälisin tutkimustuloksin. Lisäksi on esitetty siltatyypin nykyiset
mitoitus- ja mallinnusperusteet.
Koekohteeksi valittiin Myllypuron risteyssilta Tampereella. Sillan päällysrakenteen
vinous on 21 gon ja liikepituus laskentojen perusteella hyvin lähellä tämän hetkisten
suunnitteluohjeiden antamaa ylärajaa. Silta on ”semi-integral”-tyyppinen, eli sillan
maatuen pilareiden ja kannen välissä on pituussuuntaiset liikkeet salliva laakeri. Silta on
perustettu maanvaraisesti.
Mittalaitteiden suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitiin laitteiston
toimintavarmuus sekä asennustyön aiheuttamat rajoitukset. Suunnitellusta
mittalaitteistosta asennettiin sillan kannen lämpötila-anturit sekä sillan pituuden
mittalaite. Loput mittalaitteet tullaan asentamaan siltaan rakennustyön edetessä.
Tutkimuslaitteistolla tullaan mittaamaan Myllypuron risteyssillan päätypalkkeihin ja
siipimuureihin vaikuttavaa maanpainetta, sillan rakenneosien siirtymiä, sillan kannen
lämpötiloja, sillan pituutta sekä päätypenkereen lämpötiloja.
Opinnäytetyön lopuksi käydään läpi sillasta tehty FEM-malli sekä sen antamia
tuloksia. Saatujen laskennallisten tulosten mukaan vinopäisen liikuntasaumattoman
sillan käyttäytyy odotusten mukaisesti. Suurin vaikutus sillan liikkeisiin laskelmien
perusteella oli sillan siipimuureilla sekä maan jäykkyydellä.
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Integral bridge as a bridge type reduces both building and maintenance costs. In
Finland design standards limit length of an integral bridge from the center of thermal
movement to the approach embankment to 35 m for road bridges. This thesis is part of
research project called Soil-Structure Interaction. Projects aim is to prepare design
standards for long integral abutment bridges.
The aim of this study has been to collect calculated results of how bridges skew
interacts with bridges movements and design experimental study that will be started
later. Thesis also includes partial installation and preliminary test of measuring
equipment.
At the beginning of this thesis basic features of integral abutment bridge are
presented by examples and international research results. Present design and modeling
standards of integral abutment bridge are also presented.
Myllypuro overpass was chosen as the test object. Bridges skew is 21 gon and
length of an integral bridge from the center of thermal movement near maximum
determined by design standards. Bridge is semi-integral abutment bridge, which means
that there are bearings between bridges deck and columns. Bridge is founded on soil.
The reliability of testing equipment and restrictions caused by installation work
were considered in design and production. Temperature sensors of the deck and
measuring device of bridge’s length have already been installed. The rest of designed
testing equipment will be installed in progression of the construction. The testing
equipment will be used to measure earth pressure acting in integral abutments and wing
walls. Displacements of structures, temperatures of deck and approach embankment as
well as bridges length will be measured.
FEM-model of the bridge and its results are presented in the end of the thesis.
Calculated results prove that the behaviour of skewed integral abutment bridge was
expected. According to calculations, the wing walls and stiffness of the earth had the
biggest effect on bridges movements.
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1.

JOHDANTO

Suomessa on yhteensä yli 20 000 siltaa, joista vuoden 2006 alussa 14282 oli maanteillä
ja 3123 rataverkossa [35]. Loput sillat ovat kaupunkien ja yksityisten tienhoitokuntien
omistuksessa. Olemassa olevien siltojen vauriomäärät ovat viimeisen 10 vuoden aikana
kolminkertaistuneet.
Samassa
suhteessa
ovat
lisääntyneet
siltojen
liikuntasaumalaitteiden vauriomäärät. [31]
Rajatuilla siltapituuksilla sillat voidaan rakentaa maata vasten liikkuvana, eli
liikuntasaumattomana.
Uusista
ratasilloista
lähes
kaikki
rakennetaan
liikuntasaumattomina ja ajoneuvoliikenteen silloista lähes kaikki sillat, joiden pituus on
alle 70 m. Vuoden 2004 lopussa Tiehallinnon hallinnoimista silloista 7,2 % oli
liikuntasaumattomia [11].
Liikuntasaumalla tarkoitetaan rakennetta, joka estää siihen kohdistuvien rasitusten
siirtymisen rakenneosasta toiseen ja sallii rakenteiden liikkeen. Liikuntasaumat ovat
sillan kuluvia osia, joiden uusiminen ja korjaaminen aiheuttavat merkittäviä
ylläpitokustannuksia. Korroosio ja huoltotyö eivät rajoitu ainoastaan itse
saumalaitteisiin, vaan vialliset liikuntasaumat vaurioittavat myös alapuolisia rakenteita.
Ylläpitokustannusten lisäksi myös rakennuskustannukset ovat liikuntasaumattomilla
silloilla pienempiä ja rakennusmenetelmät nopeampia.
Tästä syystä kiinnostus liikuntasaumattomiin siltoihin on jatkuvasti kasvanut.
Tiehallinto on rajannut liikuntasaumattomien siltojen liikepituuden liikuntakeskiöstä
penkereeseen ajoneuvoliikenteen silloilla enintään 35 metriin ja kevyen liikenteen
silloilla enintään 45 metriin [30].
Mikäli risteävien teiden linjat eivät automaattisesti risteä kohtisuoraan, on usein
järkevämpää rakentaa ylittävä silta vinoon kuin lähteä muuttamaan teiden linjauksia.
Sillan maatuet rakennetaan yleensä alittavan tien suuntaisesti, mikä aiheuttaa siltaan
vinon päällysrakenteen. Penkereessä liikkuvan sillan päällysrakenteen vinous saa
Tiehallinnon ohjeiden mukaan olla enintään 300 [30]. Liikuntasaumatonta, vinopäistä
siltaa käsitellään siltatyyppinä luvussa 2.
Tämä diplomityö on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla pyritään samaan aikaan
suunnitteluohjeet pitkille liikuntasaumattomille silloille. TTY:n pohja- ja
maarakenteiden laitoksella on tehty vastaavia mittauksia Haavistonjoen sillalla
Orivedellä sekä Tekemäjärvenojan ratasillalla oikoradalla Lahti-Kerava välillä. Lisäksi
aiheesta on tehty kirjallisuustutkimusta sekä laskennallisia tarkasteluita.
Tässä diplomityössä on keskitytty teräsbetonisen liikuntasaumattoman vinopäisen
sillan ja maan yhteistoimintaan. Työn päätehtävinä ovat olleet sillan instrumentoinnin
suunnittelu sekä vertailevan FEM-analyysin toteuttaminen. Työhön kuului myös

2
mittauslaitteiden ja niiden varausten asennus niiltä osin, mitä oli mahdollista ennen
sillan penkereiden täyttöä. Mittalaitteiden toimivuus testattiin sillan rakennustyön
aikana niiltä osin, miltä se oli mahdollista.
Tulevaisuudessa työn pohjalta on tavoitteena saada tietoa kokeellisten tutkimusten
avulla siitä, miten sillan pään vinous vaikuttaa sillan liikkeisiin ja näin ollen
liikuntasaumattoman sillan ja maan väliseen yhteistoimintaan.
Tutkimuksen taustaksi luvuissa 2 ja 3 on käyty läpi liikuntasaumattoman sillan
peruspiirteitä sekä nykyisiä mitoitusperusteita. Luvussa 4 on esitelty instrumentoitava
kohde sekä mitattavat suureet ja koeohjelma. Mittauslaitteistoa on käyty lävitse luvussa
5 ja mittaustulosten käsittelyä luvussa 6. Rakennustyön aikaiset mittaustulokset on
esitetty luvussa 7 ja mittaustulosten vertailua varten tehdyn FEM-analyysin ja käsin
laskennan tulokset luvussa 8. Työn johtopäätökset löytyvät luvusta 9.
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2.

2.1.

LIIKUNTASAUMATON SILTA

Liikuntasaumattoman sillan perustapaus

Liikuntasaumattomalla sillalla tarkoitetaan siltatyyppiä, jossa päällysrakenteen pää
liikkuu siltapengertä vasten. Sillan päissä ei ole liikuntasaumalaitteita. Täysin
liikuntasaumattomissa silloissa ei ole myöskään laakereita päällys- ja alusrakenteiden
välillä. Liikuntasaumalla tarkoitetaan rakennetta, joka sallii sillan kansirakenteen
liikkeet suhteessa alusrakenteisiin ja estää liikuntasaumalaitteeseen kohdistuvien
rasitusten välittymisen rakenneosalta toiselle. Liikuntasaumalaitteet mitoitetaan
ottamaan vastaan liikuntasaumalaitteeseen kohdistuvat kuormat ja liikkeet.
Liikuntasaumaton silta perustetaan useimmiten teräsputkipaaluille, mutta siltaa
perustettaessa voidaan käyttää myös anturaperustusta. Anturaperustusta käytettäessä
asennetaan useimmiten sillan maatuilla pilareiden ja kannen väliin pituussuuntaiset
liikkeet salliva laakeri.
Liikuntasaumattomissa silloissa päällys- ja alusrakenteet muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden, joka liittyy kiinteästi tien penkereisiin [9]. Sillan päällysrakenteella
tarkoitetaan tällöin sillan kantta, pintarakenteita sekä varusteita ja laitteita.
Alusrakenteisiin kuuluvat tukirakenteet ja perustukset, kuten päätypalkki, siipimuurit,
pilarit ja paalut. Kuvassa 2.1. on esitetty tyypillinen liikuntasaumattoman sillan maatuki.

Kuva 2.1. Liikuntasaumattoman sillan maatuki.
Liikuntasaumaton silta voi olla kehäsilta tai moniaukkoinen. Sillan tyyppiä,
rakennusmateriaalia ja rakentamistapaa ei ole rajoitettu Tiehallinnon ohjeissa kuin sillan
liikepituuden ja vinouden osalta. Sillan liikepituudella tarkoitetaan sillan
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liikuntakeskiön etäisyyttä päätypenkereen ja päätytuen rajapintaan. Sillan vinous on
päällysrakenteen tukilinjan ja sillan normaalin välinen kulma. Liikuntasaumattomat
sillat rakennetaan usein myös ulokkeellisina.

2.2.

”Semi-integral”-tyyppinen liikuntasaumaton silta

Liikuntasaumattomia siltoja voidaan rakentaa myös ”semi-integral”-tyyppisinä. Tällöin
sillan päätypalkit ja siipimuurit muodostavat yhdessä sillan kannen kanssa toimivan
kokonaisuuden, mutta lämpöliikkeiden aiheuttamat pituussuuntaiset kuormitukset sillan
kansirakenteessa eivät välity sillan perustuksille. Kuvassa 2.2 on esitetty esimerkki
”semi-integral”- tyyppisestä sillasta.

Kuva 2.2. Esimerkki”semi-integral”- tyyppisestä paalutetusta sillasta [7].
”Semi-integral”-tyyppistä perustusta suositellaan käytettäväksi tapauksissa, joissa
pääty perustetaan kallion tai kahden tai useamman paalurivin varaan [7]. Useimmiten
”semi-integral”-tyyppinen silta toteutetaan varustamalla maatuet sillan pituussuuntaiset
liikkeet sallivilla laakereilla. Jännitettäessä siltakantta, saattaa olla kannattavaa käyttää
kyseistä siltatyyppiä. Tällöin jännittämisen aiheuttamat pituussuuntaiset voimat eivät
välity perustusten kautta maahan, vaan puristusvoima välittyy kokonaisuudessaan
jännitettävään kanteen.

2.3.

Vinopäisen sillan erikoistapaus

Vinopäisellä sillalla tarkoitetaan siltaa, jossa päällysrakenteen tukilinja eroaa sillan
normaalista. Lämpötilan noustessa sillan päällysrakenne laajenee joka suuntaan ja koko
silta liikkuu lämpölaajenemisen mukana. Sillan pituusakselin suuntainen
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lämpölaajeneminen kasvattaa päätypalkkiin kohdistuvaa maanpainetta maan
jäykkyydestä riippuen. [7] Lämpölaajenemisen lisäksi sama vaikutus on kaikilla siltaan
kohdistuvilla pituussuuntaisilla voimilla kuten jarrukuormilla.

Kuva 2.3 Vinopäinen silta [26].
Kuvassa 2.3. esitetyssä vinopäisen sillan kansirakenteessa maanpaineen resultantti
Pp voidaan jakaa kahteen eri komponenttiin, sillan päätypalkin suuntaiseen ja sitä
kohtisuoraan komponenttiin. Maanpaineen resultantin poikkisuuntainen komponentti
aiheuttaa sillan päällysrakenteeseen vastapäivään kiertävää momenttia. Momentin
suuruuteen vaikuttavat maanpaineen resultantin Pp suuruuden lisäksi päätypalkin vinous
ș, maatuen ja penkereen välissä vaikuttava kitka Faf sekä sillan pituuden L ja leveyden
W suhde L/W. Yhdysvalloissa monitoroidussa vinopäisessä liikuntasaumattomassa
sillassa todettiin kiertävän momentin kasvavan sekä vinoutta kasvattamalla että L/Wsuhdetta pienentämällä. Kasvattamalla siipimuurien pituutta päätypalkin pituuden
suhteen voidaan puolestaan vähentää huomattavasti kiertävää momenttia. Myös sillan
päätypalkin ja maan välissä vaikuttava kitka Faf pienentää sillan päällysrakenteen
kiertymistä kiertokeskiönsä ympäri. [26]
Sillan kiertyessä kiertokeskiönsä ympäri sillan päätypalkkiin vaikuttavan
maanpaineen jakautuma muuttuu. Sillan lämpötilan kasvaessa, sillan pääty liikkuu
päätypengertä kohti kannen tylpän kulman alueella, mikä kasvattaa maanpainetta tällä
alueella. Vastaavasti kannen terävässä nurkassa silta liikkuu hieman poispäin
päätypenkereestä, pienentäen samalla maanpainetta. Maanpaineen epätasainen
jakautuminen siirtää maanpaineen resultanttia Pp kohti kannen tylppää nurkkaa, jolloin
resultantin vaakasuuntaisen komponentin momenttivarsi kiertokeskiön suhteen
pienenee. [7]
Sillan vinouden ollessa suuri liikuntasaumattoman sillan maatuet voidaan
suunnitella vastustamaan passiivisen maanpaineen aiheuttamia vaakasuuntaisia voimia
niin, että sillan liikkeet tapahtuvat pääsääntöisesti pituussuuntaan. Vaihtoehtoisesti
maatuki voidaan suunnitella mukautumaan vaakasuuntaiseen liikkeeseen. [26]
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Päällysrakenteen kiertyessä erityisesti pilareiden yläosat, pilareiden perustukset,
laakerit sekä siipimuurit rasittuvat. Lisäksi kiertyminen saattaa aiheuttaa asfaltin
halkeilemista sekä esteettistä haittaa kaidelinjojen kaareutumisella. [33] Sillan
kiertoliikkeet saattavat liikuntasaumattomissa silloissa rikkoa myös tiepenkereen.
Liikuntasaumattomissa silloissa, joissa on matala päätytuki, kiertyminen saattaa olla
palautumatonta. Maan epälineaarisesta käyttäytymisestä johtuen, lämpölaajenemisen
aiheuttama pidentyminen ja lyhentyminen eivät ole toisilleen täysin vastakkaisia ja
toisiaan kumoavia. Näin ollen silta saattaa liikkua alkuperäisestä asemastaan, ellei
liikettä rajoiteta. [7]
Tiehallinto tutki 14 vuosina 1982 – 1994 valmistunutta vinoa liikuntasaumatonta
siltaa. Siltojen vinoudet vaihtelivat välillä 7 – 33 gon ja jännemittasummat välillä 16 –
28,5 metriä. Silmämääräisessä tarkastelussa kaidelinjat eivät olleet kaareutuneet
yhdessäkään sillassa ja kiertymää sillan keskuksen ympäri esiintyi yhdessä tapauksessa
(7%). Siipimuureista ja palkeista ei löytynyt halkeamia. Asfaltti oli halkeillut sillan
päiden kohdalla 4 tapauksessa (29%). Selvityksessä tutkituista silloista yhdelläkään ei
todettu sillan vinouden aiheuttaneen erityisongelmia. [33]

2.4.

Esimerkkikohteita Suomessa

Tässä kappaleessa esitetyt sillat on suunnitellut Tampereen Siltatekniikka Oy vuosina
1997 - 1999.
2.4.1.

Lammasojan alikulkusilta

Lammasojan alikulkusilta on Urjalaan vuonna 1999 suunniteltu teräsbetoninen
ulokelaattasilta, jonka jännemitat ovat (2,0)+14+(2,0) m ja kokonaispituus 22,0 m.
Hyötyleveyttä sillalla on 12,3 m. Silta sijaitsee rataosalla Toijala-Turku km 165+720.
Siltapaikalla rata on sillan valmistuttua kaksiraiteinen. Sillan yleispiirustus on esitetty
liit
teessä 1.1. [13]
Sillan ulokkeet ovat lyhyet ja sillan päätypalkit on kallistettu alareunastaan kohti
päätypengertä. Silta on varustettu 5 m siirtymälaatoin ja sillan taakse on rakennettu
pengerlaatta sillan rakennustöiden yhteydessä. Rakenne on perustettu halkaisijaltaan
711 mm teräputkipaaluille, paaluja on yhteensä 8 kpl. Sillan kansi on rakennettu
kahdessa osassa eri puolilla rataa. Kansi on rakennettu paikalla valaen ja tunkattu
liikennekatkon aikana paikalleen. Sillan kansi on varustettu pituussuuntaisella
liikuntasaumalaitteella. [13]
Sillan alustavassa yleissuunnitteluvaiheessa tutkittiin valitun vaihtoehdon lisäksi
kehäsiltaa, siirrettävää laattasiltaa sekä toista siirrettävää ulokelaattasiltaa. Kehäsillan
rakentaminen olisi ollut mahdollista ainoastaan samanaikaisesti ratapihatöiden kanssa,
jolloin siltapaikan ohi oli rakennettuna väistöraide. Rakennusaikataulun siirtyessä oli
taloudellisesti järkevintä rakentaa silta siirrettävänä. Erilaisista siirrettävistä silloista
valittuun vaihtoehtoon päädyttiin sen riittävän vapaan aukon takia. [13] Ratasilloissa
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halutaan ratateknisistä ja taloudellisista syistä välttää kiskonliikuntalaitteita, jolloin
paalujen kiinnittäminen monoliittisesesti sillan kansirakenteeseen on suositeltavaa. [10]
2.4.2.

Räisälän alikulkusilta

Räisälän alikulkusilta Siilinjärvellä on jännitetty betoninen ulokekaukalopalkkisilta.
Silta on suunniteltu vuonna 1999. Se sijaitsee Siilinjärvi-Iisalmi rataosalla km 491+380.
Siltapaikalla rata on yksiraiteinen. Sillan kokonaispituus on 27m ja jännemitta 18m.
Hyötyleveyttä sillalla on 7,7 m. Sillan päätypalkit on kallistettu myös tässä sillassa
alareunastaan kohti päätypengertä. Sillan yleispiirustus on esitetty liitteessä 1.2. [23]
Silta on perustettu neljälle halkaisijaltaan 711 mm teräsputkipaaluille. Silta on
varustettu
tyyppipiirustuksen
6249B17
mukaisilla
elementtirakenteisilla
siirtymälaatoilla. Sillan rakentaminen on toteutettu vaiheittain liikennekatkojen aikana.
Siltakansi rakennettiin ensin radan sivussa valmiiksi ja tunkattiin siirtoratoja pitkin
paikalleen lyötyjen paalujen varaan. Kuvassa 2.4. näkyy radan viereen lyhyissä
liikennekatkoissa lyödyt paalut. Paalujen lyönnin jälkeen junarata oli normaalisti
liikennöitynä. [23]

Kuva 2.4. Räisälän alikulkusillan siltatyömaa paalujen lyönnin jälkeen [23].
Räisälän alikulkusillaksi ei tarkasteltu muita vaihtoehtoja, sillä tilaaja tilasi
siirrettävän sillan. Siirrettäviä siltoja rakennettaessa useimmiten päädytään paaluille
perustettuihin siltoihin kaivu- ja täyttötöiden minimoimiseksi [21].
2.4.3.

Leppäkosken alikulkusilta

Leppäkosken alikulkusilta Janakkalassa on tyypiltään jännitetty teräsbetoninen
ulokelaattasilta. Silta on suunniteltu vuonna 1998. Se sijaitsee Helsinki-Tampere
rataosalla km 86+570. Sillan jännemitat ovat (2,0)+27,5+(2,0) m, kokonaispituus 43,2
m ja hyötyleveys 11,85 m. Sillan vinous on 15o. Sillan yleispiirustus löytyy liitteestä
1.3. [14]
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Silta on perustettu teräsputkipaaluille. Paalut ovat halkaisijaltaan 914 mm ja niitä on
yhteensä 8 kpl. Silta on varustettu elementtirakenteisilla siirtymälaatoilla, joiden sillan
puoleinen ja sitä vastakkainen sivu on tehty sillan vinouteen. Silta on rakennettu
työmaan vieressä valmiiksi ja työnnetty paikoilleen paikalleen lyötyjen paalujen varaan
sijoitetun siirtoradan avulla. Kannen siirtämisen jälkeen paalut on kiinnitetty jälkivalulla
monoliittisesti kansirakenteeseen. [14]
Myöskään Leppäkosken alikulkusillan alustavassa yleissuunnittelussa ei tarkasteltu
muita vaihtoehtoja, sillä tilaaja halusi paikalle siirrettävän sillan.
2.4.4.

Rieväkadun ylikulkukäytävä

Rieväkadun ylikulkukäytävä Tampereen Hakametsässä on esimerkki teräsbetonisesta
ulokepalkkisillasta. Silta on suunniteltu vuonna 1998. Sen kokonaispituus on 36,0 m ja
jänneväli 20 m. Sillan hyötyleveys on 4,5 m. Silta on perustettu läpimitaltaan 711 mm
teräsputkipaaluilla kallion varaan, teräsputki paaluja on yhteensä 2 kpl. Teräsputkipaalut
on ulotettu kannen alapintaan ja verhoiltu näkyviltä osiltaan kuorielementeillä. Paalut
kiinnittyvät jäykästi sillan kansirakenteeseen tartunnoilla. Rakennusvaiheessa paalut on
lyöty paikalleen ennen kannen muotin rakentamista. Kuvassa 2.5. näkyy paalusta
tulevat tartunnat kannen muotin rakennusvaiheessa. [27]

Kuva 2.5. Paaluista lähtevät tartunnat [27].
Silta on varustettu Tielaitoksen tyyppipiirustuksen R15/DL1 mukaisilla 3 m pitkillä
siirtymälaatoilla. Rieväkadun ylikulkukäytävän yleispiirustus on esitetty liitteessä 1.4.
[27]
Valitun vaihtoehdon lisäksi esisuunnitteluvaiheessa tutkittiin vaihtoehtoa, jossa on
sillan molemmissa päissä kahdelle paalulle perustetut suorat päätypalkit. Lisäksi
tutkittiin vastaavia vaihtoehtoja, joissa oli erimittaiset jänteet. Valittuun vaihtoehtoon
päädyttiin vapaan aukon mittojen ja siltavaihtoehdon edullisuuden vuoksi. [27]
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2.4.5.

Kettumäen ylikulkukäytävä

Kettumäen ylikulkukäytävä Hämeenlinnassa on 5 aukkoinen teräsbetoninen jatkuva
ulokepalkkisilta. Siltapaikka sijaitsee kantatielle 57 Kirstulan eritasoliittymän
pohjoispuolella paikassa, missä tie ylittää Helsinki-Tampere rautatien. Silta on
suunniteltu vuonna 1997. Kuvassa 2.6. on sillan valmistuttua otettu valokuva
Kettumäen ylikulkukäytävästä.

Kuva 2.6. Kettumäen ylikulkukäytävä [12].
Sillan kokonaispituus on 106 m, joka ylittää Tiehallinnon ohjeissa [30] annetun
maksimipituuden. Jännemitat ovat (5,5) + 13,0 + 16,0 + 21,5 + 21,5 + 16,0 + (5,5) m.
Hyötyleveyttä sillalla on 4,5 m ja sen kansirakenne on kaareva säteellä R=2500 m.
Yleispiirustus Kettumäen ylikulkukäytävästä on esitetty liitteessä 1.5. Silta on perustettu
halkaisijaltaan 900 mm tiiviiseen moreenikerrokseen tunkeutuville kaivinpaaluille.
Paaluja on yhteensä 6 kpl. Sillan ulokkeet ovat lyhyet ja päätypalkit on kallistettu
alapäästään kohti päätypengertä. [12]
Valittuun vaihtoehtoon päädyttiin, koska suunnitteluvaiheessa havaittiin että
taustapaalutiedot
estivät
lyöntipaaluille
tehtävän
tavallisen
maatuen.
Liikuntasaumattomana sillan pituus saadaan halutuksi, sillan ollessa ulokkeellinen. [12]

2.5.

Tutkimuksia liikuntasaumattomista silloista

2.5.1.

Liikuntasaumattomien siltojen maatukien kokeellinen tutkimus

Iowa State University on tehnyt vuonna 2005 laajan tutkimuksen liikuntasaumattomien
siltojen maatuista. Tutkimus sisälsi kirjallisuusselvityksen Yhdysvalloissa ja Kanadassa
tehdyistä vastaavista tutkimuksista, kahden useampiaukkoisen liikuntasaumattoman
jännepalkkisillan
pitkäaikaisen
monitoroinnin,
FEM-analyysien
tekemisen
monitoroiduista silloista sekä niiden vertailemisen keskenään. [4]
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Monitoroiduista silloista toinen oli Guthrie County Bridge. Tämä silta on 61,3 m
pitkä vinopäinen liikuntasaumaton silta, jonka suora maatuki on perustettu paaluille.
Guthrie County Bridgen vinous on 15o. Toinen silloista puolestaan oli Story County
Bridge. Tämä silta on 97 m pitkä vinopäinen kolmiaukkoinen liikuntasaumaton silta,
jonka vinous on 30o. Story County Bridgessä on U:n muotoisen maatuen lisäksi myös
siipimuuri perustettu paaluille. Molemmista silloista mitattiin maatuen pituus- ja
poikkisuuntaisia liikkeitä, palkkien ja pilarin yläreunan välistä liikettä sekä
lämpötilavaihteluiden aiheuttamia pituussuuntaisia jännityksiä paaluissa ja palkin
laipoissa. [4]
Tutkimuksen tuloksena selvisi, että sillan lämpötila seurasi hyvin ulkoilman
lämpötilaa. Suurimmat lämpötilat siltarakenteessa mitattiin kuuman kesäpäivän iltana ja
matalimmat kylmän talvipäivän aamuna, juuri ennen auringon nousua. Sillan
pituussuuntaiset liikkeet vastasivat hyvin sillan lämpötilan vaihteluja. [4] Sillan
lämpötilan vaihtelua, sekä pituussuuntaisia liikkeitä esittävät kuvaajat on esitetty
kuvassa 2.7.

Kuva 2.7. Story County Bridgen lämpötilavaihtelut [4].

Kuva 2.8. Story County Bridgen pituussuuntaiset siirtymät [4].
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Molemmissa silloissa havaittiin maatuilla poikittaista liikettä. Vinopäisen sillan
vaakasuorat liikkeet sillan etelän puoleisella maatuella on esitetty kuvassa 2.9.
Jännityksiä tarkastellessa, rakenteeseen syntyi paikoin materiaalin myötölujuuden
ylittäviä jännityksiä. Vinopäisen sillan paaluissa teräksen myötölujuus ylittyi paalujen
laipoissa huomioitaessa taivutus- sekä puristusjännitysten yhteisvaikutus. Suorapäisellä
sillalla vastaava jännitys ylitti teräksen myötölujuuden jo tarkasteltaessa pelkkää
paaluun kohdistuvaa taivutusjännitystä. Sisimmän jännepalkin taakse päätypalkkiin
syntyi puolestaan voima, joka ylittää päätypalkin lävistysleikkauslujuuden. FEMlaskennalla saadut tulokset vastasivat hyvin mittaamalla selvitettyjä tuloksia. [4]

Kuva 2.9. Story County Bridgen vaakasuuntaiset liikkeet sillan eteläisellä maatuella
[4].
Tehtyjen tutkimuksien perusteella ehdotettiin, että liikuntasaumattomien siltojen
suunnittelussa olisi hyvin tärkeää selvittää sillan minimi-, maksimi- ja
keskiarvolämpötilat. Sillan rakennushetkellä rakenteen lämpötilan tulisi olla lähellä
lämpötilanvaihteluvälin keskikohtaa. Todellista lämpötilanvaihteluväliä tulisi käyttää
myös määritettäessä passiivisen maanpaineen maksimiarvoa. Tutkimuksen mukaan
betonin virumaa ja kutistumaa ei tarvitsisi huomioida suunnittelussa, koska maan
kutistuma ja viruma on nopeampaa. Betonirakenteen viruma ja kutistuma tulisi
kuitenkin huomioida siirtymälaattojen suunnittelussa. Liikuntasaumattoman sillan
pituudelle on tutkimuksen mukaan mahdotonta määrittää yleistä maksimipituutta, vaan
pituus tulisi tarkastaa jokaiselle tapaukselle erikseen. [4]
2.5.2.

Sillan muuttaminen liikuntasaumattomaksi

R. Jayraman julkaisi vuonna 2001 Singaporessa käydyssä konferenssissa tutkimuksen
olemassa olevan jännitetyn yksiaukkoisen betonisillan kannen vahventamisesta. Silta oli
rakennettu vuosina 1968-1970. Sen jännemitta oli 18,16 m ja sen ylitse kulki neljä
ajokaistaa sekä tien molemmin puolin jalkakäytävät. Sillan päällysrakenne oli tehty
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jännitetyistä elementti-T-palkeista ja paikallavaletusta laatasta. Sillan poikkileikkaus on
esitetty kuvassa 2.10.

Kuva 2.10. Tutkitun sillan poikkileikkaus [5].
Sillan kannen vahvistuksen suunnittelussa esillä oli sillan vahvistaminen ulkoisella
teräslevyllä tai komposiittimateriaaleilla, sillan ulkoinen jännittäminen tai sillan
muuttaminen liikuntasaumattomaksi. Sillan kansi päädyttiin vahvistamaan muuttamalla
se liikuntasaumattomaksi, koska näin pystyttiin työnaikainen raskas ajoneuvo- ja
rahtiliikenne ylläpitää korjaustyön aikana. Sillan muuttaminen liikuntasaumattomaksi
tehtiin kiinnittämällä olemassa oleva vapaasti tuettu kansi kiinteästi maatukeen. [5]
Sillan kannen kiinnitystä jäykästi sillan maatukeen tutkittiin korjaustöiden päätyttyä
tekemällä vastaavia värähtelytestejä, joita sillalle oli tehty myös ennen sillan
korjaamista. Korjaamisen jälkeen sillan alin ominaistaajuus nousi 5,0 hertsistä 8,8,
hertsiin. Sillan maksimi taipuma muuttuvan kuorman vallitessa väheni 17,6
millimetristä 13,2 millimetriin. [5]

2.5.3.

Siipimuureihin vaikuttavat voimat

Eric Steinberg, Shad M.Sargand ja Christopher Bettinger tekivät vuonna 2004
tutkimuksen ”semi-integral” tyyppisen vinopäisen liikuntasaumattoman sillan
siipimuureihin vaikuttavista voimista. Samalla instrumentoiduista silloista mitattiin
myös niiden liikkeitä pituus- ja vaakasuuntaan. [34]
Molemmat instrumentoidut sillat sijaitsevat Ohion osavaltiossa ja ovat ”semiintegral”-tyyppisiä vinopäisiä liikuntasaumattomia siltoja. Näistä Tuscarawas County
Bridge on yksiaukkoinen liittorakenteinen rautatiesilta, jonka jännemitta on 26,5 m ja
leveys 9,8 m. Sillan vinous on 65o. Toinen instrumentointikohde oli Athens County
Bridge, joka on neliaukkoinen jatkuva liittorakenteinen palkkisilta. Sillan uloimpien
jänteiden pituus on 21,3 m ja sisemmät jänteet 26,5m. Sillan leveys on 12,2 m ja vinous
25o. [34]
Kuvassa 2.11. on esitetty sillan pituussuuntaisen liikkeen suhde siipimuureihin
vaikuttavaan puristusvoimaan kyseisen sillan koillis-siipimuurissa.
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Kuva 2.11. Athens County Bridgen siipimuuriin vaikuttavan voiman suhde sillan
liikkeeseen [34].
Tuscarawas County Bridgessä suurin mitattu voima siipimuurissa oli 158,9 kN.
Vastaava luku Athens County Bridgellä oli sillan koillis-siipimuurissa 99,2 kN ja
lounais siipimuurissa 134 kN. Jälkimmäisessä sillassa siipimuuriin kohdistuvien
voimien muutosten huomattiin jäljittelevän sillan liikkeiden muutoksia hyvin tarkasti.
Sillan siipimuuriin kohdistuva voima kasvoi sillan liikkeiden kasvaessa. Tuscawaras
County Bridgellä vastaavaa yhteyttä ei löydetty. Tämän oletettiin johtuvan lyhyt
jänteisen ja erittäin vinon sillan monimutkaisesta käyttäytymisestä. [34]

2.5.4.

Liikuntasaumattomien siltojen laskennallinen tarkastelu

Hemanth K. Thippeswamy, Hota V. S. GangaRao ja Jason M. Franco ovat selvittäneet
liikuntasaumattomien siltojen ominaisuuksia Länsi-Virginiassa, Yhdysvalloissa.
Tutkimuksessa mallinnettiin viisi käytössä olevaa liikuntasaumatonta siltaa.
Mallinnuksessa huomioituja kuormitustapauksia olivat oma paino (DL),
päällysrakenteen oma paino ja viruma (DL+C), muuttuva kuorma (LL), lämpötilaero
(TG), päällysrakenteen kutistuma (SH), epätasainen painuma (SE) sekä maanpaine
(EP). Sillat analysoitiin 2D mallinnuksella, jota verrattiin 3D FEM-ohjelmalla saatuihin
tuloksiin. [37]
Tutkitut sillat olivat Short Creek Bridge, South Saturn Parkway Bridge, Lone Tree
Road Bridge, Bridge over Creek sekä Bridge over Little Kanawha River. Short Creek
Bridge on yksiaukkoinen 33,5 m pitkä vinopäinen silta Ohio Countyssa, jonka vinous
on 20o ja hyötyleveys 15,4 m. South Saturn Parkway bridge on puolestaan
kaksiaukkoinen vinopäinen silta, jonka jännemitat ovat 40,4 m + 35,8 m, hyötyleveys
15,2 m ja vinous 12o. Lone Tree Road Bridgen jännemitat ovat 34,75 + 34,75,
hyötyleveys 12,2 m sekä sillan vinous 9o. Suorapäistä siltaa selvityksessä edusti Bridge
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over Creek, jonka jännemitat ovat 20,7 m + 26,5 m + 20,7 m ja hyötyleveys 11,6 m.
Bridge over Little Kanawha River on sen sijaan vinopäinen kolmiaukkoinen silta, jonka
jännemitat ovat 13,7 m + 18,3 m + 13,7 m, hyötyleveys 8,5 m ja vinous 20o. [37]
Jokainen silta mallinnettiin viidellä eri rakennemallilla, jotka on esitetty kuvassa
2.12. Vaihtoehdoissa A, B ja C sillat mallinettiin anturoille perustettuina, kun taas
vaihtoehdoissa D ja E siltojen perustamistapana käytettiin paaluja. Rakennemallissa A
sillan tuet olivat kiinteät, mallissa B nivelelliset ja mallissa C keskituella sallittiin
poikittaissiirtymä. Rakennemallissa D malliin lisättiin vahva vaakasuuntainen jousi ja
rakennemallissa E heikko vaakasuuntainen jousi. [37]

Kuva 2.12. Siltojen mallinnuksessa käytetyt rakennemallit [37].
Viiden käytössä olevan sillan mallinnuksen lisäksi tutkimuksessa instrumentoitiin
yksi kolmiaukkoinen 54 m pitkä liikuntasaumaton silta McKinleyvillessä, LänsiVirginiassa. Sillan mittaus kesti yhteensä kolme vuotta, jona aikana sillalta mitattiin
palkkien ja paalujen jännityksiä, kannen taipumaa, palkkien taipumaa sekä maatukiin
vaikuttavaa maanpainetta. Lisäksi sillasta tarkasteltiin visuaalisesti siltaan mahdollisesti
syntyviä halkeamia. [37]
Tutkimusten mukaan liikuntasaumattomien siltojen suunnittelussa täytyy huomioida
vain joitakin rajoituksia. Ainoina negatiivisina puolina liikuntasaumattomien siltojen
suunnittelussa tutkijat pitivät suuria jännityksiä maatukien paaluissa sekä vaikeasti
ennakoitavissa olevaa passiivi maanpainetta. [37]
Kuvissa 2.13. ja 2.14. on esitetty laskennallisessa selvityksessä olleista silloista
Lone Tree Roadin sillan ylä- ja alapinnan jännitykset

15

Kuva 2.13. Yläpinnan jännitykset pisteessä 1 (Lone Tree Bridge) eri rakennemalleilla ja
kuormitustapauksilla [37].

Kuva 2.14. Alapinnan jännitykset pisteessä 1 (Lone Tree Bridge) eri rakennemalleilla ja
kuormitustapauksilla [37].
McKinleyvillen sillan instrumentointi osoitti, että paalujen jännitykset sekä penkereiden
aiheuttama maanpaine ovat riippuvaisia sillan pituussuuntaisesta lämpölaajenemisesta.
Instrumentoinnin ja laskennallisen tarkastelun tuloksena saatiin lisäksi selville, että
pysyvät ja muuttuvat kuormat, kutistuma sekä lämpötilan nousu aiheuttavat jatkuvassa
rakenteessa sen keskimmäisessä aukossa positiivista momenttia, joka tulee ottaa
huomioon liikuntasaumattomien siltojen suunnittelussa. Sen sijaan sillan viruma
vähentää taivutuksen aiheuttamia rasituksia. Painumisen aiheuttamat jännitykset
saattavat myös olla merkittäviä riippuen sillan jännemitasta, korkeudesta sekä painuman
suuruudesta. Maanpaineen aiheuttamat jännitykset olivat sen sijaan tutkimuksen
mukaan mitättömiä sillan kaikissa tutkituissa pisteissä. Täysin liikuntasaumattomien
siltojen perustamisessa, tutkijat kehottivat välttämään siltojen perustamista anturoille.
Paaluperustuksilla päällysrakenteen ja maatukien väliseen liitokseen syntyvät
jännitykset jäävät pienemmiksi. [37]
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2.5.5.

Vinopäisen liikuntasaumattoman sillan poikittainen liike

Ralph G. Oesterle ja Hamid R. Lotfi ovat tutkineet liikuntasaumattoman sillan vinouden
vaikutusta sillan lämpölaajenemisen aiheuttamaan poikittaiseen liikkeeseen.
Tutkimuksen tavoitteena oli löytää raja-arvo sillan vinoudelle, selvittää kuinka suuri
voima tarvitaan erittäin vinojen siltojen poikittaisen voiman estämiseksi, kehittää yhteys
sillan vinouden ja oletetun poikittaisen siirtymän välille, verrata laskennallisia ja
mitattuja tuloksia sekä selvittää pituussuuntaisen ja poikittaisen liikkeen välistä suhdetta
sillan kansirakenteen eri vinouskulmilla. [26]
Sillan vinouden raja-arvoa tutkittaessa huomioitiin myös maan ja päätypalkin
välinen kitkakerroin. Tutkimuksessa todettiin, että silta pysyy pyörimisen suhteen
tasapainossa kunnes sillan vinous ylittää maan ja päätypalkin välisen kitkakertoimen.
Käytettäessä tavallisia penkereen täyttöaineita, voidaan tutkimuksen mukaan kulmaa
ș=20o pitää rajana, jota pienempiä kulmia käytettäessä ei tarvitse tehdä erillisiä
tarkasteluja vaakasuorista voimista tai liikkeistä. Tutkimuksessa kävi ilmi että tätä
suurempia vinouksia kannattaa suunnitella ainoastaan siltoihin, jotka ovat suhteellisen
lyhyitä tai siltoihin, jotka sijaitsevat alueella, jossa ei synny suuria vuotuisia
lämpötilavaihteluita. [26]
Tutkimuksessa todettiin että edellä mainitun raja-arvon ylittävillä vinouksilla, sillat
voidaan suunnitella joko estämään poikittaista liikettä tai mukautumaan niihin. Kuvassa
2.15. on esitetty sillan poikittaista liikettä vastustavien voimien resultantin Fa ja
maatukea vastaan kohtisuoran maan passiivipaineen resultantin Pp suhde sillan
vinouden ș suhteen, päätypalkin ja maan välisen kitkakulman ollessa 20o. Kuvasta
näkee, että sillan vaakasuoran liikkeen vastustamiseksi tarvitaan huomattava osa maan
passiivipaineesta Pp. [26]

Kuva 2.15. Sillan poikittaista liikettä vastustavan kitkan Fa ja maatukea vastaan
kohtisuoran maanpaineen resultantin Pp suhde sillan vinouden ș suhteen, į=20o [26].
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Selvitettäessä vaakasuoran liikkeen suuruutta, tutkijat instrumentoivat
laskennallisten selvitysten tueksi kolmiaukkoisen liikuntasaumattoman sillan. Sillan
jännemitat olivat 42,6 m + 63,4 m + 20,8 m, vinous 59,09o ja sillan maatuki sekä sillan
suuntaiset siipimuurit perustettiin paaluille. Mittaustuloksista sillan vaakasuoraksi
liikkeeksi saatiin 1,98 cm, sillan pituussuuntaisen liikkeen ollessa 5,74 cm. Liikkeiden
välisen suhteen avulla, sillan liikekeskiöksi saatiin 43,83 m sillan itäpäädystä. Sillasta
mitattujen liikkeiden avulla sillan kiertymäksi ȕ saatiin 0,000224o, kun laskennallisesti
sillan kiertymän arvoksi saatiin 0,000226o. [26]
Tarkasteltaessa sillan vinouskulman suuruuden vaikutusta vaakasuoraan liikkeeseen
tutkijat löysivät selvän yhteyden. Kuvassa 2.16. on esitetty kannen terävän kulman
vaakasuoran liikkeen ¨t1 ja lämpölaajenemisen ¨l suhde eri vinouskulmilla, sillan
pituuden L ja leveyden W suhteilla sekä sillan siipimuurien pituuden summan lw ja
maatukien pituuksien summan labut suhteella. Kuvasta näkyy, kuinka poikittainen liike
kasvaa sillan vinouden kasvaessa ja sillan L/W-suhteen pienentyessä. Sen sijaan sillan
maatukeen vaikuttavan sillan pituussuuntaisen puristusvoiman huomattiin vähentyvän
sillan vinouden kasvaessa. Nämä tulokset on esitetty kuvassa 2.17. Molemmissa kuvissa
esitetyt laskennallisesti selvitetyt arvot vastasivat hyvin instrumentoidusta sillasta
mittaamalla selvitettyjä tuloksia. [26]

Kuva 2.16. Kannen poikittaisen liikkeen ja lämpölaajenemisen suhde [26].
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Kuva 2.17. Kannen pituussuuntainen puristusvoima [26].
Tutkimuksessa todettiin, että näitä molempia tuloksia voidaan käyttää tehdessä
likimääräisiä arvioita tyypillisen liikuntasaumattoman sillan vaakasuorasta voimasta
sekä pituussuuntaisen puristusvoiman suhteellisesta pienentymisestä. Kun mitoituksessa
on tarpeellista saada tarkempia arvioita, on syytä tehdä sillan poikittaisesta liikkeestä
tarkat laskennalliset tutkimukset. [26]
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3.

LIIKUNTASAUMATTOMAN SILLAN
MITOITUSOHJEET

3.1.

Liikuntasaumattoman sillan suunnitteluohjeet

Liikuntasaumattomien siltojen suunnittelusta ei ole tehty Suomessa erillistä ohjetta,
vaan siltatyyppiä koskevat ohjeet löytyvät muiden Tiehallinnon julkaisuiden yhteydestä.
Ohjeista löytyy tarvittavat tiedot sillan rakennemallin ja mitoituksen tekemiseen.
Tiehallinnon sillansuunnittelun täydentävät ohjeet rajoittavat liikuntasaumattoman
sillan liikepituuden liikuntakeskiöstä penkereeseen ajoneuvosilloilla 35 m:iin ja kevyen
liikenteen silloilla 45 m:iin. Näin ollen sillan kokonaispituus voi ajoneuvosilloilla olla
enintään 70 m ja kevyen liikenteen silloilla 90 m. [30]
”Sillansuunnittelun täydentävien ohjeiden” mukaan liikuntasaumattoman silta on
mitoitettava kestämään 30oC lämpötilanmuutoksesta aiheuttamat voimat, joita syntyy
sillan ja penkereen vuorovaikutuksessa. Lisäksi ohjeessa neuvotaan mitoittamaan
rakenne sekä tapaukselle, jossa päätypalkki on kiinni päätypenkereessä että tapaukselle,
jossa sillan pään ja penkereen väliin otaksutaan syntyvän rako, jonka suuruus vastaa
20oC lämpötilan alenemisesta syntyvää sillan pituussuuntaista siirtymää. [30]
Voimassa olevat ohjeet rajoittavat liikuntasaumattomien siltojen päällysrakenteen
vinouden 30o:een. Vinopäisillä silloilla maanpaineen resultantin suuntaan vaikuttaa
seinän ja maan välinen kitka. Tästä syystä sillan vinouden ollessa pienempi kuin 20o,
maanpaineen resultantin suunnan oletetaan poikkeavan sillan keskilinjan suuntaan
päätypintaa vastaan kohtisuorasta suunnasta puolet sillan vinouskulmasta. Mikäli sillan
vinous ylittää 20o, oletetaan poikkeaman olevan 10o. [30]
Päätypalkkien vinous aiheuttaa sillan päällysrakenteeseen pystyakselin suhteen
kiertävän momentin, joka tulee huomioida mitoituksessa. Maan sekä siirtymälaatan ja
siipimuurien välisiä pituus- ja poikkisuuntaisia reaktiovoimia ei oteta huomioon näissä
tarkasteluissa. Murtotarkastelussa maanpaineen osavarmuuskertoimena käytetään arvoa
1,2. [30]
Mikäli vinopäisiä liikuntasaumattomia siltoja rakennettaessa halutaan käyttää
tyyppipiirustuksia, on varmistettava että alusrakenne pystyy ottamaan vastaan
päällysrakenteen pään ja penkereen vuorovaikutuksesta syntyvät voimat. [30]
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3.2.

Maan mallintaminen rakennemalliin

3.2.1.

Päätypalkkiin vaikuttava maanpaine

Tiehallinnon julkaisussa ”Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa” neuvotaan
laskemaan sillan päätypalkkiin vaikuttava maanpaine pääsääntöisesti lepopaineena,
jonka oletetaan kasvavan suoraviivaisesti syvyyden kasvaessa ja vaikuttavan
vaakasuorassa suunnassa [28]. Lepopainekerroin K0 saadaan kaavasta
1  sin I

K0

missä I

(1)

kitkakulman ominaisarvo

Laskettaessa penkereen aiheuttamaa maanpainetta sillan maatuella, käytetään
tilavuuspainoina ja kitkakulman ominaisarvoina eri taustatäytteen materiaaleille
taulukossa 3.1. esitettyjä arvoja.
Taulukko 3.1. Tilavuuspainon, kitkakulman ja lepopainekertoimen arvot eri
maamateriaaleilla [28]
Materiaali
Tilavuuspaino
Lepopainekerroin
Kitkakulma I
Pengertäyte
Kevytsora
Polystyreeni

kN/m3
21
5
1

o

38
35
-

0,38
0,43
0,2

Maatuen taustan tiivistämisestä aiheutuva lepopaineen lisäys on esitetty kuvassa 3.1.

Kuva 3.1 Maantiivistyksestä aiheutuva lisä eri taustamateriaaleilla [28]
Maanpinnan ollessa kalteva, lepopainekerroin saadaan määritettyä kaavasta
K0E

K 0 (1  sin E )

(2)

Missä
ȕ on maanpinnan kaltevuus asteina, ȕ ollessa positiivinen maan laskiessa päätypalkkia
kohden [28]
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Kun rakenne pakotetaan siirtymään maata vasten, täytyy maanpaineen aiheuttamana
kuormana käyttää lepopainetta suurempaa passiivipainetta. Passiivipaineen
kehittymiseksi tarvitaan eri maalajeilla taulukon 3.2. mukainen siirtymä, missä Hp on
sen seinän osan korkeus, johon passiivipaine kohdistuu. [28]
Taulukko 3.2. Passiivipaineen kehittyminen eri maalajeilla [28].
Maalaji
Passiivisen maanpaineen kehittymiseksi
tarvittava siirtymä
Tiivis hiekka
0,002 H p (3)

Löyhä hiekka

0,006 H p (4)

Kiinteä savi

0,02 H p (5)

Pehmeä savi

0,04 H p (6)

Mikäli passiivista maanpainetta käytetään hyväksi rakenteen tukemisessa, oletetaan että
täyden passiivipaineen kehittyminen vaatii 1% siirtymän sen seinän osan korkeudesta,
johon passiivipaine kohdistuu, taustatäytön ollessa tiivistettyä soraa. Tiivistetyllä soralla
passiivipainetta laskettaessa oletetaan soran kitkakulmaksi ĭ=38o (Kp=4,2). [28]
Luiskan vaikutusta passiivipaineeseen voidaan arvioida kuvan 3.2 avulla.

Kuva 3.2 Passiivinen maanpainekerroin (Kpȕ) luiskan kaltevuuden funktiona.[28]
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Maanpainekertoimen avulla saadaan selville päätypalkkiin vaikuttava maanpaine
p

Ki

z g maa ,

(7)

Missä
on maanpainekerroin,
Ki
z
on syvyys maanpinnasta ja
gmaa on maan tilavuuspaino. [28]
Tiehallinnon ohjeet eivät kerro, kuinka maanpaine tulisi mallintaa siipimuureihin.
Sen sijaan Ratahallintokeskuksen Rautatiesiltojen suunnitteluohjeessa mainitaan, että
sillan sivuttaisliikkeistä siipimuureihin kohdistuvien jousivoimien likiarvona voidaan
käyttää puskulevyrakenteiden jousivakioiden puolikkaita. [29]
Maan passiivipaineen määrittämisestä julkaistaan uusi ohje syksyllä 2008. Ohjeessa
passiivipaine neuvotaan määrittämään eurokoodien perusteella.
3.2.2.

Paaluihin vaikuttava maanpaine

Mikäli liikuntasaumaton silta perustetaan paaluille, on paalut mitoitettava kestämään
niihin vaikuttava maanpaine. Paaluihin vaikuttavaa maanpainetta kuvataan jousilla, joita
sijoitetaan pilareihin tarpeeksi tiheään. Jousien jousivakiot, lasketaan julkaisun ”LPO2005 Lyöntipaalutusohjeiden” mukaisilla kaavoilla, jotka on esitetty taulukossa 3.3.
Taulukko 3.3. Jousien jousivakiot [20].
Maa, kuormitustapa
Yläraja
Kitkamaa
nh z
(8)
ks
d
Koheesiomaa,
50 su
(10)
ks
pitkäaikainen kuormitus
d
Koheesiomaa,
150 su
ks
(12)
lyhytaikainen kuormitus
d
ks
z
d
su
nh

ks
ks

ks

Alaraja
0,5 nh z
(9)
d
20 su
(11)
d
50 su
(13)
d

maan vaakasuora alustaluku
syvyys maanpinnasta (m)
Pilarin/paalun halkaisija (m)
maan suljetun tilan leikkauslujuus (kN/m2)
vaakasuoran alustaluvun kerroin, joka riippuu maan rakenteellisesta tiiviydestä
(kN/m3) (kuva 3.3)
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Kuva 3.3 Kerroin nh kitkamaassa pohjaveden pinnan yläpuolella. Pohjavedenpinnan
alapuolella nh=60% kuvan arvoista. [36]
Maan jäätymistä kuvataan rakennemallissa asettamalla vaakasuuntainen tuki
pohjaveden pinnan korkeudelle. Tuen asettaminen aiheuttaa suuria taivutusmomentteja
sekä leikkausvoimia paaluille. Jäätyneelle maalle on TTY:llä tehdyssä laskennallisessa
selvityksessä suositeltu jäykän tuen sijaan käytettäväksi jousta, jonka jousivakio k=225
MN/m [8].

3.3.

Sillan pituussuuntaiset kuormat

Sillan päätypalkkia mitoitettaessa täytyy huomioida siltaan syntyvät sillan
pituussuuntaiset kuormat sekä pystysuorien kuormien aiheuttama maanpaine. Sillan
pituussuuntaiset kuormat aiheuttavat siltaan pituussuuntaista siirtymää, joka kasvattaa
myös maanpainetta. Laskennassa sillan päällysrakenteen liikkeen aiheuttamat kuormat
huomioidaan rakennemalliin mallinnettujen jousien avulla.
3.3.1.

Jarrukuorma

Jarrukuorman oletetaan vaikuttavan tien pituussuunnassa ajoradan tasossa ja sen
voidaan olettaa jakaantuvan tasaisesti koko ajoradan leveydelle. Jarrukuormien
mitoitusarvot on esitetty taulukossa 3.1.
Taulukko 3.4. Jarrukuorman suuruus eri siltapituuksilla ja kuormaluokissa [32].
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Jarrukuormaa määritettäessä siltapituudella tarkoitetaan etäisyyttä kahden sellaisen
ylimenolaitteen välillä, jotka eivät siirrä vaakakuormia. [32]
3.3.2.

Liikennekuorman aiheuttama maanpaine

Laskettaessa liikennekuorman aiheuttamaa maanpainetta, voidaan pystysuoran
liikennekuorman arvona pitää kuormaluokassa I 20 kN/m2 ja kuormaluokassa II 15
kN/m2. Kuorman oletetaan vaikuttavan koko sillan hyödyllisellä leveydellä.
Pyöräkuorman läheisyydessä tapahtuvat paikalliset vaikutukset tulee selvittää erikseen,
mikäli niillä on vaikutusta rakenteen mitoitukseen. [32]
Pystysuoran liikennekuorman vaikutusta maassa olevaan rakenteeseen arvioidaan
otaksumalla paineen jakautuvan maassa kaltevuudessa 2:1. Rakenteen syvyyden ollessa
suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 m, huomioidaan pystysuora liikennekuorma tasaisena
pintakuormana q, jonka suuruus saadaan taulukosta 3.5.
Taulukko 3.5. Pystysuoran liikennekuorman suuruus [32].

Vaakasuora maanpaine saadaan selville tämän avulla kertomalla saatu kuorma q
lepopainekertoimella K0= 0,38. [32]
3.3.3.

Lämpötilan muutos

Tiehallinnon ohjeet määrittävät rakenteelle ylimmän ja alimman lämpötilan, jonka
välillä rakenteen lämpötila vaihtelee. Päätypalkkia rasittaa lämpötilan noususta
aiheutuva lämpölaajeneminen. Sillan päällysrakenteen laajentuessa penkereen
maamassa vastustaa liikettä, joka aiheuttaa rasituksia päätypalkkiin. Betonin
lämpölaajenemiskerroin ĮcT = 10-5 qC -1 [1].
Betonisella laattapalkkisillalla ohjeet antavat alimmaksi lämpötilaksi alueella 1
o
-25 C ja alueella 2 -30oC. Ylimmäksi lämpötilaksi ohjeet antavat molemmilla alueilla
+25oC. Alue 1 tarkoittaa linjan Oulu-Kuopio-Lappeenranta länsipuolta ja alue 2
itäpuolta. [32]
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4.

4.1.

INSTRUMENTOINTIKOHDE

Myllypuron risteyssilta

Instrumentoitavana kohteena oli Myllypuron risteyssilta Tampereella. Silta on
tyypiltään jännitetty jatkuva laattapalkkisilta. Sillan jännemitat ovat (1,2) + 36,5 + 29,5
+ (1,2) m ja hyötyleveys 11,5 m. Sillan vinous on 21,3 gon. Hyötyleveys sillalla on 11,5
m. [24]
Silta ylittää Tampereen läntisen kehätien Kalkku – Soppeenmäki-välillä. Sillan
läntinen tulopenger on perustettu kaivamalla tehdyn massanvaihdon varaan.
Massanvaihto on ulotettu 3 – 4,5 metrin syvyyteen maanpinnasta. Sillan itäinen
tulopenger on perustettu maanvaraisesti ja sillan tuet massanvaihdon varaan
rakennetuille tiivistetylle mursketäytteelle. [24]
Välituella pilarit kiinnittyvät jäykästi sillan kansirakenteeseen. Välituilla sillan
pilareiden ja kannen välissä on pituussuuntaiset liikkeet salliva laakeri. Silta on ”semiintegral”-tyyppiä oleva vinopäinen liikuntasaumaton silta. Sillan molemmissa päissä on
5,0 m pituiset siirtymälaatat. [24] Liitteissä 2.1.–2.11. on esitetty sillasta yleispiirustus,
sillan alus- ja päällysrakenteiden mitta- ja raudoituspiirustukset sekä sillan
laakerointipiirustus. Kuvassa 4.1. on esitetty sillan tasopiirustus.

Kuva 4.1 Myllypuron risteyssillan tasokuva [24].
Myllypuron risteyssilta valittiin mittauskohteeksi sen riittävän pituuden ja vinouden
tähden. Sillan ollessa ”semi-integral”-tyyppinen, se poikkeaa myös näin aikaisimmista
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instrumentoiduista liikuntasaumattomista silloista. Lisäksi kohteen rakentamisaikataulu
sopi tutkimusprojektin aikatauluun.

4.2.

Mitattavat suureet

Myllypuron risteyssillan mittalaitteiden varauspiirustukset on esitetty liitteissä 4.1.-4.2.
4.2.1.

Päätypalkista tehtävät mittaukset

Päätypalkista tullaan mittaamaan sillan siirtymää sekä päätypalkkiin kohdistuvaa
maanpainetta. Päätypalkin siirtymän mittaamisessa on käytössä yhteensä 12
siirtymämittalaitetta. Mittalaitteet asennetaan sillan molempiin päätypalkkeihin samalla
tavalla. Mittalaitteista 8 asennetaan mittamaan sillan liikkeitä sillan suunnassa ja 4 sillan
liikettä kohtisuoraan päätypalkkia vasten. Kahden erisuuntaisen liikkeen avulla voidaan
saada selville sillan poikkisuuntainen liike.

O = Tien suunta

X = Kohtisuoraan päätypalkkia vastaan

Kuva 4.2. Sillan siirtymän mittauspisteet päätypalkissa.
Sillan päätypalkkeihin kohdistuvaa maanpainetta tullaan mittaamaan myös sillan
molemmista päädyistä. Maanpaineen mittalaitteiden asennuksessa keskityttiin tuelle T3,
jonka pilareiden pituus on suurempi kuin tuella T1. Tästä johtuen tuen T3 pilareiden
jäykkyys on selvästi pienempi kuin tuella T1, jolloin se sallii sillan kannelle enemmän
poikkisuuntaista siirtymää suhteessa pituussuuntaiseen liikkeeseen. Tuella T3 sillan
vinouden vaikutus maanpaineeseen korostuu. Maanpaineantureiden paikat on esitetty
kuvissa 4.3. ja 4.4.

Kuva 4.3. Maanpaineen mittaus päätypalkissa tuella T1.
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Kuva 4.4. Maanpaineen mittaus päätypalkissa tuella T3.
Tuella T3 anturit asennettiin 7 eri kohtaan ja tuella T1 3 eri kohtaan.
Maanpaineantureita asennettiin tuella T1 yhdelle tasolle ja tuella T3 kolmelle eri tasolle.
Tuen T1 anturit A, B ja C ovat vertailukelpoisia tuen T3 päätypalkkiin sijoitettujen
maanpaineantureiden F, G ja H kanssa.
4.2.2.

Siipimuurista tehtävät mittaukset

Siipimuureista tullaan mittaamaan niihin vaikuttavaa maanpainetta. Koska myös
siipimuureista haluttiin saada pääasiassa selville sillan vinouden vaikutusta
siipimuurissa vaikuttavaan maanpaineeseen, keskityttiin mittalaitteiden asennuksessa
tuelle T3. Maanpaineantureiden sijainnit molemmilla tuilla on esitetty kuvassa 4.5.

Kuva 4.5. Maanpaineen mittaus siipimuureissa.
Tuella T3 molempiin siipimuureihin asennettiin 2 maanpaineanturia ja tuella T1 1
maanpaineanturi. Tuen T1 anturi O on vertailukelpoinen tuen T3 anturin K kanssa ja
tuen T1 anturi P on vertailukelpoinen tuen T3 anturin M kanssa.
4.2.3.

Pilareista tehtävät mittaukset

Pilareista tullaan mittaamaan pilareiden yläpäiden poikittaista siirtymää. Mittaus
voidaan suorittaa mittaamalla maatukien vierekkäisten pilareiden ylä- ja alapään välistä
siirtymää. Mittauslaitteet asennettiin molemmille maatuille.
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4.2.4.

Sillan kannesta tehtävät mittaukset

Sillan kansirakenteesta tullaan mittaamaan kannen lämpötiloja yhdestä
poikkileikkauksesta. Lämpötila-anturit asennettiin sillan kanteen sekä ylä- ja alapintaan
että poikkileikkauksessa palkin ja laatan kohdalle. Lisäksi lämpötila-anturit asennettiin
molempiin reunapalkkeihin. Pituussuunnassa anturit asennettiin sillan Myllypuron
puoleiseen reuna-aukkoon, tukien T2 ja T3 puoleen väliin. Antureiden sijoittelu on
esitetty kuvassa 4.6. Sillan kansirakenteen lämpötiloja mitattiin siltakannen valun
aikana. Näillä mittaustuloksilla testattiin mittalaitteiden toimivuus ja kerättiin tietoa
lämpötilan kehittymisestä siltakannen valun aikana.

Kuva 4.6. Lämpötila-antureiden sijainnit kannen poikkileikkauksessa.
Kannen lämpötilojen mittaamisen lisäksi sillan kannesta mitataan sillan
kokonaispituutta ja sen muutoksia sillan pituudessa. Mittauspisteitä asennetaan sillan
molempiin reunapalkkeihin sekä sillan molempiin päihin. Mittauspisteitä tulee siltaan
yhteensä 4 kappaletta. Sillan pituutta mitataan jo siltakannen valun aikana, heti valun
jälkeen, ennen kannen jännittämistä sekä jännittämisen jälkeen.
4.2.5.

Siirtymälaatasta tehtävät mittaukset

Siirtymälaatasta tullaan mittaamaan laatan siirtymää siltaan nähden. Siirtymälaatan
kokonaissiirtymä saadaan selville mittaamalla siirtymälaatan siirtymää tien suunnassa
sekä kohtisuoraan sitä vastaan. Kuvassa 4.7. on esitetty siirtymälaatan siirtymän
mittapisteet.

Kuva 4.7. Siirtymälaatan siirtymän mittapisteiden sijainnit.
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Mittauslaitteiden varaukset asennettiin siipimuureihin sillan molempiin päihin ja
kumpaankin reunaan. Jokaisessa mittauspisteessä voidaan mittaukset suorittaa
molempiin suuntiin. Siirtymälaatan siirtymän mittaamista varten on varauduttu
asentamaan yhteensä kahdeksan siirtymäanturia neljään eri paikkaan.
4.2.6.

Päätypenkereestä tehtävät mittaukset

Päätypenkereestä tullaan mittaamaan penkereen maamassan lämpötiloja. Lämpötilaantureiden sijainteja suunnitellessa hyödynnettiin symmetriaa niin, että lämpötila-anturit
sijoitettiin ainoastaan sillan toisen pään penkereeseen. Tämä oli mahdollista sillä silta
sijaitsee itä-länsi suunnassa ja näin ollen sillan molempien päätyjen penkereet
lämpenevät yhtä nopeasti. Lämpötila-antureiden mittapisteet on esitetty kuvassa 4.8.

Kuva 4.8. Penkereen lämpötilan mittauspisteet.
Lämpötiloja mitataan kolmelta eri etäisyydeltä päätypalkista sekä kolmelta eri
syvyydeltä maan pinnasta. Mittauspisteitä on lisäksi sillan poikkisuunnassa neljässä eri
kohdassa. Lämpötila-antureita asennetaan yhteensä 36.
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5.

MITTAUSLAITTEISTO

Mittalaitteet asennettiin osittain sillan kannen rakennustyön aikana kesällä 2007. Loput
sillan mittalaitteet asennetaan keväällä 2008 penkereiden rakennustyön yhteydessä.
Mittalaitteiden varauspiirustukset löytyvät liitteistä 4.1.–4.2. ja mittalaitteiden
asennusjärjestys liitteestä 4.3. Piirustusten mitat ovat asentamattomien mittalaitteiden
osalta suunniteltuja. Lopulliset mitat tulee varmistaa mittalaitteiden asennusten
yhteydessä.

5.1.

Maanpaineanturit

5.1.1.

Mittalaitteen rakenne

Maanpaineanturit koottiin ja suunniteltiin TTY:n Maa- ja pohjarakenteiden
laboratoriossa. Maanpaineanturi koostuu rungosta, kannesta, mittauskehästä,
venymäliuskoista sekä kaapelointi-, suojaus- ja kiinnitystarvikkeista. Kaikki teräsosat
ovat materiaaliltaan terästä S355.
Maata vasten on halkaisijaltaan 365 mm teräslevy, johon maanpaine vaikuttaa.
Anturia suojaa ympäröivä teräskuori, jonka paksuus on 10 mm. Anturin sisällä on
pienempi, sisähalkaisijaltaan 160 mm oleva mittauskehä. Maanpaineanturin pääosat ja mitat on esitetty millimetreinä kuvassa 5.1.
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Kuva 5.1. Maanpaineanturin pääosat ja –mitat [16].
Mittauskehään on asetettu 4kpl venymää mittaavia vastusvenymäliuskoja.
Venymäliuska koostuu muovikalvon ja ohuen laminaatti kalvon väliin sijoitetusta
resistiivisestä metallisesta kalvosta, joka toimii mittauselementtinä. Venymäliuskojen
toiminta perustuu siihen, että liuskan venyessä tai kutistuessa liuskaan johdetun
sähkövirran resistanssi vaihtelee. Venymäliuskan rakenne on esitetty kuvassa 5.2.

Kuva 5.2. Venymäliuskan rakenne [15].
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Venymäliuskassa tapahtuva sähkövirran resistanssin vaihtelun ja maanpaineen
välistä suhdetta kuvaamaan määritettiin kerroin. Kerroin saatiin selvitettyä kalibroimalla
maanpaineanturit laboratorio-olosuhteissa, ennen niiden asentamista siltaan.
Kalibrointi suoritettiin asentamalla kiinteän tuen päälle alusvaneri, joka toimi
kalibroitavan maanpaineanturin jalustana. Maanpaineanturin päälle asennettiin
teräksinen välikappale, jonka pohjaan oli kiinnitetty kuminen levy tasaamaan kappaleen
välittämää voimaa anturille. Teräksisen välikappaleen päälle asennettiin akkreditoidussa
kalibrointilaboratoriossa kalibroitu referenssianturi, jonka ulostulojännitteen ja voiman
välinen suhde tiedettiin tarkasti. Tällöin kalibrointianturin avulla saatiin tarkasti selville
kuormituksessa käytettävä voima. Voima-anturiin asennettiin vielä teräksinen
välikappale, jonka yläpuolella oli kalibroinnissa kuormittava hydraulitunkki.

Kuva 5.3. Maanpaineanturin kalibroinnin koejärjestely.
Maanpaineanturi sekä referenssianturi kytkettiin dataloggeriin, josta mitattu tieto
siirrettiin tietokoneelle. Koejärjestelyssä maanpaineanturia kuormitettiin portaittain 10
kN välein, suurimman kuorman ollessa 100 kN.
Maanpaineantureiden kalibroinnista saatiin tuloksena kerroin [Pa/(V/V)]. Kerroin
kertoo kuinka suurella paineella maanpaineanturia tulee kuormittaa, jotta suhteellinen
mitattava jännite muuttuisi yhden voltin. Kalibroidut kertoimet vaihtelivat välillä
598,801-818,169 Pa/(V/V). Kooste maanpaineantureiden kalibroinnista sekä tarkat
kertoimet on esitetty liitteessä 3.1.
5.1.2.

Mittalaitteen asennus

Päällysrakenteen muottitöiden yhteydessä muotin sisäpintaan asennettiin 50 mm
paksuisesta XPS-levystä valmistetut Ø405 mm varausmuotit sekä päätypalkkiin että
siipimuuriin. Muottien pintaan kiinnitettiin myös sähköputkesta varaus
maanpaineanturin ja sillan päätypalkin välissä kulkevaa kaapelia varten. Kuvassa 5.4.
on esitetty maanpaineanturin varaus kiinnitettynä päätypalkin muottiin.
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Kuva 5.4. Maanpaineanturin varaus kiinnitettynä päätypalkin muottiin.
Muotin purkamisen jälkeen mittalaitteet kiinnitetään seuraavasti:
1. Tehdään iskuporakoneella reiät maanpaineantureiden varausten pohjalle.
2. Reikiin ruuvataan ruuvit. Ruuvien alle laitetaan sopiva määrä aluslevyjä, joilla
maanpaineanturin ulkopinta voidaan säätää päätypalkin ulkopinnan kanssa
samaan tasoon.
3. Maanpaineanturi nostetaan varaukseensa.
4. Maanpaineanturi kiilataan paikalleen. Kiilaus on esitetty kuvassa 5.5.
5. Maanpaineanturia ympäröivä tyhjä tila juotetaan juotoslaastilla. Valussa tulee
huolehtia tarkasti, ettei anturia ympäröivään valuun jää ilmataskuja.

Kuva 5.5. Maanpaineanturin asennus.
Asennus suoritetaan päätypenkereiden rakennustyön yhteydessä. Antureita
asennetaan sitä mukaan kun työ etenee halutulle tasolle. Juotoslaastin kuivumisen
jälkeen penkereen rakentaminen voi edetä kyseisen maanpaineanturin yläpuolelle.
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5.2.

Päätypalkin siirtymän mittalaite

5.2.1.

Mittalaitteen rakenne

Päätypalkin siirtymän mittalaite valmistettiin siirtymäanturista, terästangosta,
suojaputkesta sekä ankkurointilevystä. Siirtymäanturi kiinnitettiin terästankoon, jota
vasten sillan liikkeitä tutkittiin.
Terästangon liikkuminen estetään hitsaamalla tangon päähän ankkurointilevy
(Ø350mm, t=10mm). Ankkurointi viedään n. 10 metrin päähän sillan päätypalkista,
jolloin voidaan olettaa, että tanko pysyy paikallaan. Siirtymäantureiden ankkurointi
päätypenkereeseen on esitetty kuvassa 5.6.

Kuva 5.6. Siirtymätankojen ankkurointi penkereeseen.
Terästangon suojaputki on suoraan kiinni sillan päätypalkissa. Suojaputkia jatketaan
niin, että ne tulevat penkereen päässä 30 cm irti päätypalkista. Näin voidaan minimoida
sillan kiertymisen aiheuttama virhe. Suojaputki suljetaan aukon puolelta holkilla, jota
vasten siirtymäanturi tulee mittaamaan sillan liikkeitä. Mittalaitteen kiinnittyminen
päätypalkkiin on esitetty kuvassa 5.7.

Kuva 5.7. Siirtymän mittaaminen päätypalkista.
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Siirtymäantureina käytetään Novotechnik TRS50 mittalaitteita. Laitteet ovat
tyypiltään potentiometrejä. Mittalaitteissa on 50 mm liikevara ja ne toimivat
lämpötiloissa -30…+100 oC [25]. Novotechnik TRS-tyyppinen siirtymäanturi on
esitetty kuvassa 5.8.

Kuva 5.8. Novotechnik TRS-siirtymäanturi [25].
Novotechnik siirtymäanturit koostuvat ruostumattomasta alumiinisesta kuoresta,
jonka sisällä ruostumattomasta teräksestä valmistettu mittaussauva liikkuu siirtymien
mukana. Mittalaitteen vastusanturit ovat sähköä johtavaa muovia. Siirtymäanturissa on
pistokeliitin, johon kytketyt kaapelit johdettiin dataloggeriin. Kuvassa 5.9. on esitetty
TRS-siirtymäanturin päämitat millimetreinä.

Kuva 5.9. Novotechnik TRS-siirtymäanturin rakenne[25].
Anturilla TRS50 mitat A=94,4 mm ja B=55 mm.
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5.2.2.

Mittalaitteen asennus

Päätypalkin siirtymän mittaamista varten päätypalkkiin kiinnitettiin muottityön
yhteydessä Ø110 mm 3,4 millimetrin paksuiset muoviset varausputket. Varaukset
kiinnitettiin valmiiseen valumuottiin poraamalla muotin molempiin pintoihin
rasiaporalla Ø114 mm reikä, joiden väliin varausputki asennettiin. Asennus suoritettiin
niin, että raudoitusten paikkoja ei tarvinnut siirtää. Muottiin asennetut varausputket on
esitetty kuvassa 5.10.

Kuva 5.10. Päätypalkin siirtymän mittalaitteen varausputket.
Sillan päätypenkereiden täyttötyön yhteydessä, penkereisiin asennetaan siirtymän
mittaamista varten valmistetut mittatangot. Mittatangot johdetaan päätypalkkiin
sijoitettuja läpivientiputkia pitkin päätypalkin lävitse. Mittaustankojen ankkurointi
tullaan tekemään tankoihin kiinnitettyjen ankkurointilevyjen avulla vähintään 12 m
etäisyydelle palkin ulkopinnasta.
Päätypenkereen täytön jälkeen mittatankoihin kiinnitetään siirtymäanturit.
Läpivientiputket suljetaan erikseen valmistetuilla päätyheloilla, joita vasten
siirtymäanturit pystyvät suorittamaan tarkasti sillan päätytuen siirtymien mittaamisen.

5.3.

Siirtymälaatan siirtymän mittalaite

5.3.1.

Mittalaitteen rakenne

Siirtymälaitteen
siirtymän
mittaamiseen
käytettävään
laitteistoon
kuuluu
siirtymälaattaan molempiin päihin valetut lattateräkset, siirtymäantureista sekä
siipimuuriin ulkopuolelle rakennetusta kotelosta. Mittalaitteisto ja sen kiinnityskohta on
esitetty kuvissa 5.11. ja 5.12.
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Kuva 5.11. Siirtymälaatan ja sillan välisen siirtymän mittalaitteiden kiinnitys
siirtymälaattaan.

Kuva 5.12. Siirtymälaatan ja sillan välisen siirtymän mittalaitteisto.
Siirtymäantureita kiinnitetään jokaiseen lattateräkseen 2 kpl, mittaamaan liikettä
sillan suunnassa sekä kohtisuoraan sitä vastaan. Lattateräkset kulkivat siipimuurien läpi
suojaputken sisällä. Siipimuurien ulkopuolelle rakennetaan kotelo, jonka sisällä
siirtymäanturit mittaavat siirtymiä kotelon pintaa vastaan. Siirtymäantureina käytettiin
Novotechnik TRS50 mittalaitteita.
5.3.2.

Mittalaitteen asennus

Siirtymälaatan siirtymän mittaamista varten sillan siipimuureihin rakennettiin
mittauksissa käytettäviä läpivientejä varten varaukset. Siipimuurien varaukset
valmistettiin Ø110 mm 3,4 millimetrin paksuisesta muovisesta putkesta. Varaukset
kiinnitettiin valmiiseen valumuottiin poraamalla muotin molempiin pintoihin
rasiaporalla Ø114 mm reikä, joiden väliin varausputki asennettiin. Asennus suoritettiin
niin, että raudoitusten paikkoja ei tarvinnut siirtää.
Siirtymälaattojen muottityön yhteydessä siirtymälaattojen muottien molempiin
reunoihin kiinnitetään 1,0 m pitkät lattateräkset. Teräs sijoitetaan niin, että siitä 0,55 m
sijaitsee siirtymälaatan ulkopuolella ja keskeisesti siipimuuriin valetussa putkessa.
Samalla siipimuurin ulkopintaan rakennetaan säänkestävästä materiaalista kotelo
keskeisesti siipimuurista ulkonevan lattateräksen ympärille.
Muottien purkutyön jälkeen lattateräkseen kiinnitetään siirtymäanturit sekä
sillan suuntaan, että kohtisuoraan sitä vastaan. Toinen siirtymäantureista kiinnitetään
mittaamaan siirtymiä siipimuurin ulkopuolelle rakennetun kotelon sivupintaa vastaan ja
toinen kotelon ulkopintaa vastaan. Kotelo suljetaan päältä niin, että ulkopuolisten on
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mahdotonta vahingoittaa mittauslaitteistoa, mutta tarpeen vaatiessa mittausantureiden
vaihtaminen on mahdollista

5.4.

Pilareiden poikittaisen siirtymän mittalaite

5.4.1.

Mittalaitteen rakenne

Pilareiden yläpäiden poikittaisen siirtymän mittalaitteen muodostAvat siirtymäanturi,
RHS-putki, ruostumaton teräslanka sekä jousi. Mittalaite on esitetty kuvassa 5.13.

Kuva 5.13. Pilarin poikittaisen siirtymän mittalaite tuella T1.
Ruostumaton teräslanka ankkuroidaan kiinni toisesta päästä pilarin alapäähän.
Langan toinen pää kiinnitetään siirtymäanturin mittatankoon. Mittatangon toinen pää
kiinnitettiin viereiseen pilariin ankkuroituun jouseen, joka samalla estää teräslankaa
löystymästä. Teräslanka suojataan RHS-putkella, johon kiinnitetään myös
siirtymäanturin mittalaite. RHS-putken profiiliksi valittiin 200 x 100 mm, t=10mm.
Profiili valittiin niin, että putki kestää päätypenkereen maanpaineen aiheuttamat
rasitukset. Siirtymäantureina käytettiin Novotechnik TRS50 mittalaitteita.
Lämpötilanmuutoksen aiheuttama teräslangan pituudenmuutos huomioidaan
mittaustuloksissa.
5.4.2.

Mittalaitteen asennus

Pilareiden poikittaisen siirtymän mittalaite kiinnitetään sillan pilareihin kannen muottien
purkamisen jälkeen. Mittalaitteen kiinnitys pilarin yläpäähän on esitetty kuvassa 5.14.
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Kuva 5.14. Pilareiden poikittaisen siirtymän mittalaitteen suojaputken kiinnitys.
Kiinnittämisessä tehdään seuraavat työvaiheet:
1. Pilarin 1 alareunaan porataan reiät mittalangan ja mittalaitteen suojaputken
kiinnitystä varten.
2. Mittalanka kiinnitetään ankkurilla sille tehtyyn reikään. Mittalangan lisäksi
samaan kiinnitykseen lisätään 3 mittalankaa, mikäli alkuperäinen lanka sattuisi
katkeamaan.
3. Mittalankaa suojaava RHS-putki, jonka läpi mittalanka on pujotettu, kiinnitetään
etukäteen pilarin muotoon taivutetulla kiinnityslevyllä pilarin alareunaan. Putki
asennetaan niin, että profiilin leveys on 200 mm ja korkeus 100 mm.
4. Pilarin 2 yläreunaan kiinnitetään suojaputken yläreunan kiinnityskappale, jonka
läpi on ennen kiinnitystä pujotettu suojaputken tukiosa.
5. Alapäästään kiinnitetty suojaputki hitsataan kiinni yläpäästään kiinnitettyyn
tukiputkeen.
6. Siirtymäanturiin kiinnitetty jousi kiinnitetään pilarin 2 yläreunaan.
7. Mittalanka kiinnitetään siirtymäanturin toiseen päähän.
8. Varmistetaan, että varalangat pysyvät kiinni suojaputken yläreunassa.
9. Suojaputken ja pilarin 2 yläreuna suojataan ympärille rakennettavalla kotelolla.

5.5.

Lämpötilan mittalaitteet

5.5.1.

Mittalaitteen rakenne

Lämpötilan mittauslaitteet koostuivat lämpötila-anturista, suojaputkesta, hartsista sekä
kaapelista. Lämpötila-anturin johtimet kytkettiin kaapeliin, joka johdettiin dataloggeriin.
Lämpötila-anturi suojattiin sijoittamalla ne 12 cm pituisen Ø16 mm putken sisään, joka
kiinnitettiin lämpötila-anturiin kytkettyyn kaapeliin sähköteipillä. Putki täytettiin
juoksevalla hartsilla, jolla lämpötila-anturi saatiin suojattua kosteudelta ja muilta
ulkopuolisilta rasituksilta.
Ulkolämpötilan mittaamisessa käytetyt anturit suojataan suppiloista rakennetulla
suojalla. Suppilot on kiinnitetty terästankoon, jota pitkin myös lämpötila-anturin johto
kuljetetaan ulos. Tämän suojan tarkoituksena on suojata lämpötila-anturia sään
aiheuttamilta rasituksilta. Kuvassa 5.15. on esitetty ulkolämpötilan mittalaite.
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Kuva 5.15Ulkolämpötilan mittalaite.
Lämpötila-antureina käytettiin puolijohdeantureita, tyypiltään LM335Z. Anturin
päämitat on esitetty millimetreinä kuvassa 5.16.

Kuva 5.16. Lämpötila-anturin LM335z päämitat millimetreinä [22].
Anturin toimintalämpötila on -40…+100oC. Lämpötila-antureista luettava jännitys
on suoraan verrannollinen mitattavan pisteen lämpötilaan, kertoimena KL=10 mV/oK
[22]. Eli yhden asteen lämpötilan muutos vastaa 10 mV muutosta mitattavassa
jännitteessä. Anturin mittaustarkkuus on noin 1oC. Mittausanturin aiheuttama virhe on
esitetty mitattavan lämpötilan funktiona kuvassa 5.17. Kuvasta nähdään, että virhe
pysyy hyvin arvioidun suuruisena käytössä olevalla mittausvälillä.
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Kuva 5.17. Lämpötila-anturin LM335z virheen muuttuminen lämpötilan funktiona [22].
Lämpötila-anturit kalibroitiin laboratorio-olosuhteissa. Koejärjestelyssä antureiden
lukemat mitattiin seitsemässä eri lämpötilassa. Tarkat lämpötilat saatiin selville
kalibroidulla lämpömittarilla. Kalibroinnilla saatiin selville kullekin lämpötila-anturille
suora, jolla antureista luettavat arvot voidaan muuttaa lämpötiloiksi. Jokaisella suoralla
kalibroinnilla saatu kulmakerroin oli sama kuin valmistajan ilmoittama KL=10 mV/oK ja
nollakohta vaihteli välillä 2,7256 V – 2,7458 V. Lämpötila-antureiden kalibrointi ja
antureiden tarkat kertoimet on esitetty liitteessä 3.2.
Mittaustilanteessa lämpötila-antureissa käytetään noin 50 metriä pidempää johtoa
kuin kalibrointi tilanteessa. Lisätyn johdon poikkileikkauksen pinta-ala on 0,5 mm2.
Johdon pituuden vaikutusta mittaustuloksiin kalibroitiin laboratorio-olosuhteissa.
Kalibroinnissa otettiin mittaustulokset samalla lämpötila-anturilla vakiolämpötilassa
kolmella eri johdon pituudella ja poikkileikkauksella. Saatuja mittaustuloksia verrattiin
ilman johtoa saatuun tulokseen samoissa olosuhteissa. Jokaisesta mittaustuloksesta
laskettiin käytetyn johdon pinta-alan ja pituuden suhde L/A. Mittaustuloksista laskettu
virhe jaettiin tällä suhteella, jolloin saatiin astemäärä, jolla mittaustulokset poikkeavat
todellisista. Johdon pituus vaikuttaa mittaustulokseen kertoimella k=-0,00752
o
C*mm2/m. Tästä johtuen lämpötila-anturit antavat 0,75oC liian suuria lukemia.
5.5.2.

Mittalaitteiden asennus

Lämpötila-anturit asennettiin sillan kanteen sillan raudoitustyön yhteydessä. Mittaanturit kiinnitettiin nippusiteillä sillan raudoitukseen, jota pitkin johdot kuljetettiin sillan
kansirakenteen sisällä samaan pisteeseen. Tässä pisteessä kaikkien antureiden johdot
yhdistettiin kahteen LIYCY 12x0,5 tyyppiseen kaapeliin. Jatkokohta suojattiin vedeltä
sähköputkella, joka täytettiin juoksevalla hartsilla. Kaapeli johdettiin kannen yläpinnan
raudoituksen alapuolella ulos siltarakenteesta sillan pohjoisella maatuella. Kuvassa
5.18. näkyy sillan raudoitukseen asennettu lämpötila-anturi.
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Kuva 5.18. Kansirakenteen lämpötila-anturi asennettuna.
Ulkolämpötilan mittausta varten mittauskopin kahdelle toisistaan vastakkaisille
seinille asennetaan lämpötilan mittalaite. Mittalaitteiden kiinnityksessä tulee huolehtia,
että anturi on suojattu suurilta säärasituksilta.

5.6.

Sillan kokonaispituuden mittalaite

5.6.1.

Mittalaitteen rakenne

Sillan kokonaispituuden mittalaite koostuu taivutetusta harjaterästangosta, M10 pultista,
laseretäisyysmittalaitteesta sekä lattateräksestä valmistetusta mittalatasta. Mittari on
tyypiltään Leica DISTO pro4a. Kuvassa 5.19. on esitetty mittalaite, sekä sen
vastakappaleena oleva mittalatta, joiden välistä etäisyyttä mitataan.

Kuva 5.19. Kokonaispituuden mittalaite sekä toisen mittapisteen mittalatta.
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Mittauslaitteen tarkkuus on ±1,5 mm ja mittausetäisyys 0,2 - 200 metriä. [19]
Mittalaite viedään mittauskohteeseen aina mitattaessa. Ennen mittaamista varmistetaan,
että mittalatta on täysin kohtisuorassa sekä viivaimella, että mittalatta on kohtisuorassa
reunapalkin sivua vastaan. Mittaussäde tähdätään mittalatassa piirrettyyn pystysuoraan
mittaviivaan.
5.6.2.

Mittalaitteen asennus

Sillan raudoitustyön yhteydessä sillan reunapalkkiin asennettiin neljä harjaterästangosta
taivutettua terästankoa, joihin on kiinnitetty M10 pultti hitsaamalla. Mittalaitteen
kiinnitys sillan reunapalkin raudoitukseen on esitetty kuvassa 5.20.

Kuva 5.20. Kokonaispituuden mittalaitteiden kiinnitys.
Taivutettu harjaterästanko kiinnitettiin tukevasti raudoitukseen sidontalangoilla.
Pultti suojattiin valuvaiheen ajaksi. Mittaushetkellä mittalaite kiinnitetään reunapalkin
toisessa päädyssä olevaan pulttiin ja lattateräs sillan saman reunapalkin toiseen päähän.
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6.

MITTAUSTULOSTEN TULKITSEMINEN

6.1.1.

Maanpaine päätypalkissa

Sillan maanpaineantureista luetaan antureissa kulkevan sähkövirran suuruutta. Jotta
sähkövirran voimakkuudesta tiedetään kuinka suuri paine maanpaineantureissa
vaikuttaa, täytyy mitatut virran arvot kertoa antureiden kalibroinnista saadulla kerrotulla
kertoimella.
p

k

Uu

Us

,

(14)

missä
k on maanpaineantureiden kalibroimisella selvitetty kerroin
Uu on anturista ulos tuleva jännite
Us on anturiin syötetty jännite
6.1.2.

Päätypalkin siirtymä

Päätypalkin siirtymiä mitataan kahdesta eri korkeudesta ja kahteen eri suuntaan.
Mittauksista saadaan molemmista päätypalkeista kuusi eri siirtymää. Näistä siirtymistä
Ȟ1 ja Ȟ2 ovat siirtymiä päätypalkin alareunassa sillan pituussuuntaan, Ȟ3 ja Ȟ4 ovat
siirtymiä päätypalkin yläreunassa sillan pituussuuntaan. Siirtymät Ȟ5 ja Ȟ6 ovat
päätypalkin yläreunassa sillan päätypalkkia kohtisuoraan tapahtuvia siirtymiä.
Sillan päätypalkin suuntainen liike saadaan laskettua siirtymäparien Ȟ3 ja Ȟ5 sekä Ȟ4
ja Ȟ6 avulla. Kun siirtymien arvot tiedetään, saadaan päätypalkin suuntainen siirtymä
selville kuvan 6.1. perusteella vaihtoehtoisesti kaavasta 15 tai kaavasta 16.

Q pp

Q 3 2  Q 5 2  2 Q 3 Q 5 cos D

(15)

Q pp

Q 4 2  Q 6 2  2 Q 4 Q 6 cos D ,

(16)

missä
Į on sillan vinouskulma 21 gon

Kuva 6.1. Sillan päätypalkin suuruisen liikkeen Ȟpp määrittäminen.
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Sillan päätypalkin kiertymää pystyakselinsa suhteen voidaan tutkia siirtymäparien
Ȟ3 ja Ȟ1 sekä Ȟ4 ja Ȟ2 avulla. Siirtymien Ȟ3 ja Ȟ1, Ȟ2, Ȟ3 ja Ȟ4 mittauspisteet on esitetty
kuvassa 6.2.

Kuva 6.2. Päätypalkin kiertymien laskeminen.
Pystyakselin suhteen tapahtuva kiertymä voidaan laskea kaavasta 17 tai 18.

Q 3 Q 1

M

arctan

M

arctanQ 4  Q 2

(17)

h
h

,

(18)

missä
h on siirtymien mittapisteiden etäisyys toisistaan.
Sillan päätypalkin kiertymää sillan poikkiakselin suhteen voidaan tutkia
siirtymäparin Ȟ5 ja Ȟ6 avulla. Pystyakselin suhteen tapahtuva kiertymä voidaan laskea
kaavasta

M

Q 6 Q 5

arctan

l

,

(19)

missä
l on siirtymien mittapisteiden etäisyys toisistaan.
6.1.3.

Lämpötila

Lämpötila-antureista luetaan antureissa kulkevan sähkövirran suuruutta. Sähkövirran
suuruus muunnetaan lämpötiloiksi kalibroinnilla määritetyn kulmakertoimen sekä
suoran nollakohdan avulla. Lämpötilat voidaan laskea kaavasta
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T

Uu U0

a

 0,75 o C ,

(20)

missä
a on selvitetyn suoran kulmakerroin
Uu on anturista ulos tulevan sähkövirran jännite
U0 on jännite selvitetyn suoran nollakohdassa
Kaavassa oleva korjaustermi -0,75oC huomioi sen, että lämpötila-antureiden
kalibroinnissa ja mittaustilanteissa on käytetty eri pituisia johtoja.
6.1.4.

Siirtymälaatan siirtymä

Siirtymälaatasta saadaan mitattua suoraan siirtymälaatan siirtymä sillan pituus- ja
poikkisuuntaan. Siirtymälaatan siirtymän mittapisteet on esitetty kuvassa 6.3.

Kuva 6.3. Siirtymälaatan kiertymän määrittäminen.
Koska mittaukset tehdään sillan molemmissa reunoissa, saadaan mittaustulosten
avulla laskettua myös siirtymälaatan kiertymä sillan päätypalkkiin nähden. Sillan
kiertymä voidaan laskea kaavasta

M

Q 1 Q 3

arctan

b

,

(21)

missä
b on siirtymälaatan leveys.
6.1.5.

Sillan kokonaispituus

Sillan kokonaispituuden mittaamisessa otettiin jokaisella mittauskerralla noin 20
mittaustulosta sillan molemmilta sivuilta. Näistä mittaustuloksista karsittiin
silmämääräisesti pois yksittäiset tulokset, jotka poikkesivat selvästi muista tuloksista.
Mittaustuloksista piirrettiin suuntaviiva, jonka kulmakerroin oli likimain 1.
Suuntaviivan korkeus vastasi hyvin laskettujen tulosten keskiarvoa, jota näin ollen
pidettiin mittapisteiden välisenä etäisyytenä.
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Ensimmäisissä 6 mittauksessa mittaustulosten keräys suoritettiin käsin, jolloin
mittalaite mittasi automaattisesti tuloksia sekunnin välein. Näistä tuloksista laskettiin
etäisyytenä käytetty keskiarvo. Seuraavilla mittauskerroilla mittaustulosten
keräämisessä käytettiin tietokoneohjelmaa, jossa ohjelma poimi 15 sekunnin välein
mittaustuloksia. Tietokoneohjelmaa käytettäessä mittalaite mittaa etäisyyden
mittalattaan koneen etureunasta ja käsin mitatessa koneen takareunasta. Näin
tietokoneella poimittuihin tuloksiin tulee lisätä 180 mm, jolloin tulokset ovat
vertailukelpoisia keskenään.

48

7.

7.1.

MITTAUSTULOKSET

Kannen lämpötila

Kannen lämpötila-antureiden toimivuus testattiin mittaamalla sillan kannen lämpötiloja
kannen valun aikana. Sillan kannen lämpötiloja mitattiin ennen valua sekä kannen
valamisesta lähtien 15 minuutin välein. Lämpötilan kehittymisessä havaittiin kuinka
sillan lämpötila nousee hyppäyksellisesti valuhetkellä. Valun jälkeen lämpötila laskee
hetkellisesti, kunnes betonimassan sitoutumisreaktio käynnistyy ja lämpötila alkaa
nousta jyrkästi. Lämpötilan saavutettua huippunsa, lämpötila kääntyi loivaan laskuun,
jolloin myös ulkolämpötilan vaihtelu näkyi rakenteen lämpötiloissa pienellä viiveellä.
Lämpötilojen mittaamisessa tuli 5,5 tunnin katkos ukkosen takia 148 tuntia
valuhetkestä. Samalla mittausloggerin kortista hajosivat eteläisen pääpalkin pohjoisen
reunan lämpötilaa mitannut kanava 17, sekä ulkolämpötilaa mitannut kanava 19. Lisäksi
ukkonen hajotti toisen ulkolämpötila-anturin, mistä johtuen ulkolämpötilan
mittauksessa oli 25,5 tunnin tauko. Eteläisen palkin lämpötilan vaihtelu on esitetty
kuvassa 7.1. Muut mitatut lämpötilat on esitetty liitteessä 5.1. Mittauspisteiden sijainnit
on esitetty kuvassa 4.6.

Eteläinen pääpalkki
110.0

90.0

Lämpötila

70.0

50.0

30.0

10.0
552

528

504

480

456

432

408

384

360

336

312

288

264

240

216

192

168

144

120

96

72

48

24

0
-10.0

Aika (h)
Piste 1

Piste 17

Piste 16

Piste 5

Kuva 7.1. Lämpötilan vaihtelu eteläisessä palkissa.

Ulkolämpötila

Piste 18
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Lämpötilat nousivat suurimmaksi eteläisen palkin keskipisteessä, mittauspisteessä
18, jossa lämpötilan maksimiarvoksi mitattiin 85,3 oC 27,5 tuntia kyseisen pisteen valun
jälkeen. Sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten osassa 3 mainitaan, että mikäli
rakenteen lämpötila ei pysy alle +60oC, tulee mitoituksessa huomioida korkean
lämpötilan aiheuttama lujuuskato. Lämpötilan ylittäessä +80oC, tulee betonin
puristuslujuus testata rakennekokein. [3]
Vaatimuksissa todetaan myös, ettei sillan samassa poikkileikkauksessa, kahdessa eri
pisteessä, tulisi pisteiden lämpötilaeron ylittää arvoa +20oC. Mittausaikana kahden
saman poikkileikkauksen eri pisteen välille syntyi suurin lämpötilaero 54,5 tuntia palkin
valun jälkeen, jolloin eteläisen palkin keskikohdan lämpötila oli 79,7oC ja eteläisen
ulokelaatan yläreunan lämpötila oli 20,0oC. Suurin lämpötilaero pääpalkissa syntyi 49,5
tuntia palkin valamisen jälkeen, jolloin palkin keskikohdan lämpötilaksi mitattiin
83,8oC ja reunan lämpötilaksi 57,2oC. Näin ohjearvot ylitettiin molemmissa tapauksissa.
Sillan betonista otettiin kolmesta eri kohdasta halkaisijaltaan 100 mm näytteitä,
joista tehtiin puristuskokeita TTY:n rakennetekniikan laboratoriossa. Puristuskokeissa
betonin puristuslujuus ylitti jokaisessa näytteessä laskennassa käytetyt arvot.
Eteläisen palkin lämpötila laskee jokaisessa mittauspisteessä ulkolämpötilan
alapuolelle ensimmäisen kerran 455 tuntia valuhetken jälkeen. Sillan eteläisen palkin
lämpötilat tasaantumisen on esitetty kuvassa 7.2.

Eteläinen pääpalkki
14.0
12.0

Lämpötila

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
620

596

572

548

524

500

Aika (h)
Piste 1

Piste 17

Piste 16

Piste 5

Ulkolämpötila

Piste 18

Kuva 7.2. Eteläisen pääpalkin lämpötilan vaihtelu lämpötilan tasaantumisen jälkeen.
Lämpötilojen tasaantumisen jälkeen, sillan lämpötilat alkavat seurata pienellä
viiveellä ulkolämpötiloja. Aivan kannen pinnassa oleva lämpötila-anturi (piste 5) seuraa
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parhaiten ulkolämpötilaa. Palkin keskikohdassa (piste 18) ei tapahdu suuria lämpötilan
muutoksia näin pienellä aikavälillä. Palkin reunoilla (pisteet 15, 16 ja 17) lämpötilaan
vaikuttaa palkin ympärillä oleva muotti, joka osaltaan estää suuria lämpötilan
vaihteluita.

7.2.

Sillan pituudenmuutos

Sillan pituuden mittauksella haluttiin selvittää rakentamisvaiheessa kuinka paljon
siltakansi kutistuu betonimassan kovettuessa sekä jännityksen vaikutuksesta.
Ensimmäinen mittaustulos sillasta otettiin heti sillan valun päättymisen jälkeen. Ennen
sillan jännittämistä sillan pituus mitattiin molemmilta reunoilta yhteensä 9 kertaa.
Mittaustulokset on esitetty liitteessä 5.2.
Mittaustuloksista laskettiin sillan suhteellinen kutistuma. Kutistumasta vähennettiin
sillan kannen lämpötilan laskusta johtuva kutistuma. Sillan kannen lämpötilana
käytettiin lämpötila-antureiden antamien lämpötilojen painotettua keskiarvoa.
Keskiarvoa laskettaessa oletettiin, että sillan kannen lämpötila muuttuu suoraviivaisesti.
Ennen sillan jännittämistä sillan kahden pisteen väliseksi etäisyydeksi saatiin
suurimmillaan sillan eteläreunalla 55,228 m ja pohjoisreunalla 55,247 m. Pienimmäksi
etäisyydeksi samojen pisteiden välillä mitattiin 55,207 m ja 55,228 m. Tämän
perusteella silta meni kasaan eteläreunalla 21 mm ja pohjoisreunalla 19 mm.
Suhteellisiksi pituuden muutoksiksi saadaan näin ollen eteläreunalla İe=0,00038 ja
pohjoisreunalla İp=0,000344. Sillan kannen keskimääräisestä lämpötilan pudotus
aiheuttaa laskelmien mukaan sillalla İT=0,00044 suuruisen pituudenmuutoksen.
Tuloksista nähdään, että sillan kannella tapahtunut pituudenmuutos on tapahtunut
kokonaan lämpötilan muutoksen johdosta, eikä varsinaista kutistumaa ole ehtinyt vielä
tapahtua.
Sillan jännittämisen jälkeen sillan kahden pisteen väliseksi etäisyydeksi mitattiin
sillan eteläreunalla 55,199 m ja pohjoisreunalla 55,219 m. Jännittämisen aiheuttamiksi
suhteellisiksi pituuden muutoksiksi saatiin eteläreunalla İe=0,00014 ja pohjoisreunalla
İp=0,00015.
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8.

SILLAN RASITUSTEN LASKENNALLINEN
MÄÄRITYS

8.1.

Käsinlaskenta

8.1.1.

Liikekeskiön määrittäminen

Sillasta pyrittiin mahdollisimman tarkasti arvioimaan käsinlaskennalla sillan liikkeitä,
ennen tarkemman FEM-laskennan suorittamista. Arvioitaessa sillan liikkeitä, selvitettiin
ensin laskennallisesti sillan liikekeskiön paikka. Sillan liikekeskiö saatiin selville
pituussuuntaisten voimien tasapainoyhtälön
F1-F2-F3=0

(22)

avulla. Sillan pituussuuntaista liikettä vastustavia voimia ovat sillan penkereiden sekä
välituen pilareiden jäykkyydet. F2 kuvaa välituen pilareiden jäykkyyden aiheuttamaa
voimaa. Laskennassa pilareiden betonin lujuus K=35 MPa, säde r=0,5 m, pituus L=8,3
m ja yhteenlaskettu jäyhyysmomentti I=0,098 m4.
Voimien tasapainoyhtälöön sijoitettiin
Fi

k i xi ,

missä xi

(23)

Li 'T D cT .

Tiedetään myös, että
L1= La – L2 ja
L3= Lb + L2,
missä
La on tuen T1 puoleisen päädyn etäisyys keskipilarista
Lb on tuen T3 puoleisen päädyn etäisyys keskipilarista

(24)
(25)

Koska oletetaan, että sillan penkereet ovat keskenään yhtäläiset, voidaan merkitä, että
k1=k3. Tällöin tasapainoyhtälö (22) supistuu muotoon [18]:
L 2 2 k1  k 2

k1 La  Lb  L2

k1 La  Lb
2 k1  k 2

0,86 m  L1

37,6 m
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missä
k1 on penkereen keskimääräinen jousivakio 10 MN / m [17]
k2 on pilareiden jousivakio 12 EI

3

L

4
24 S

4

r4 * E

L3

121,2 MN / m

Laskennassa käytetty rakennemalli on esitetty kuvassa 8.1.

Kuva 8.1. Käsin laskennassa käytetty sillan rakennemalli.
Mikäli laskennassa käytetään normien mukaista maanpainetta, jolloin
päätypenkereen keskimääräinen jousivakio k1=20 MN/m, saadaan liikuntakeskiön
paikaksi L2=1,39 m.
8.1.2.

Sillan lämpölaajeneminen

Sillan todellinen pituussuuntainen lämpölaajenema lämpötilan muutokselle +30oC
voidaan selvittää äsken määritetyn liikekeskiön avulla. Testituloksiin perustuvalla
penkereen jäykkyydellä liikekeskiö sijaitsee tuen T1 puoleisen päätypalkin reunasta
37,6 m päässä. Sillan lämpölaajenemisen aiheuttama pituudenmuutos voidaan laskea
kaavalla:
'H

L1 'T D cT

11,3 mm ,

(26)

missä
L1
on sillan liikepituus
¨T
on lämpötilan muutos
ĮcT
on betonin lämpölaajenemiskerroin
Vastaava pituudenmuutos normien mukaisilla maanpaineilla laskettaessa on 11,1 mm.
Sillan päätypalkkeihin vaikuttavan maanpaineen todettiin olevan niin pieni
verrattuna sillan lämpöliikkeisiin, että maanpaineen vähentävää vaikutusta sillan
lämpölaajenemiseen ei huomioitu käsinlaskennassa.
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8.1.3.

Sillan kutistuma

Sillan kansi kutistuu betonoinnin jälkeen. Tutkimuskohteen mittauksiin kutistuma ei
tule vaikuttamaan, sillä sillan penkereet rakennetaan vasta kun sillan kutistuma on
suurimmilta osiltaan jo tapahtunut.
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B4, betonirakenteet [1] ohjeistetaan,
että tavanomaista kiviainesta sisältävän betonin loppukutistuma voidaan laskea kaavasta

H cs

k sh H cs 0 ,

(27)

missä
k sh
on rakenteen muunnetusta paksuudesta riippuva kerroin

H cs 0

on betonin loppukutistuman perusarvo

Rakenteen muunnettu paksuus he
mukaan k sh

H cs

0,5 ja H cs 0

0,2 0 00 , eli 'L

2 A

0,55 m , jolloin betonirakenne-ohjeen
u
0,4 0 00 . Tällöin rakenteen loppukutistumaksi saadaan

H cs L 14 mm .

Sillan kutistuminen riippuu rakenteen muunnetusta paksuudesta he. Mitä suurempi
muunnettu paksuus rakenteella on, sitä hitaammin sillan kutistuminen tapahtuu. Sillan
kutistumisen kehittyminen on esitetty kuvassa 8.2.

Kuva 8.2. Betonin kutistumisnopeuden riippuvuus rakenteen muunnetusta paksuudesta
[2]
Määritettäessä betonin kutistumisnopeutta laattapalkkirakenteelle, muunnetussa
paksuudessa ei huomioida poikkileikkauksen laattaosaa. Myllypuron risteyssillassa
pääpalkin muunnettu paksuus he=1,75 m. Tällöin kutistumisnopeutta voidaan arvioida
kuvan 8.2. alimmasta kuvaajasta. Kuvaajasta nähdään, että kutistuminen tapahtuu
hitaasti ja saavuttaa huippunsa vasta vuosia rakenteen valamisen jälkeen.
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8.1.4.

Sillan jännittämisen aiheuttama kokoonpuristuminen

Sillan jännittäminen aiheuttaa sillan kansirakenteelle kimmoista kokoonpuristumista
sekä virumisen aiheuttamaa kokoonpuristumista. Kimmoinen kokoonpuristuminen
saadaan selville laskemalla sillassa vaikuttavat keskimääräiset puristusjännitykset. AInsinöörit Oy:n laatimissa rakennelaskelmissa [24] lasketut keskimääräiset jännevoimat
siltakannella on esitetty taulukossa 8.1. Sillan kannen palkeissa kulkee 3 erilaista
jännettä. Taulukon arvojen perusteella sillan kannen kimmoiseksi kokoonpuristumaksi
saadaan

¦ 'L

L H

11,24 mm .

(28)

Betonin kimmomoduulina Ec on käytetty arvoa E c

5000 K

Taulukko 8.1. Sillan kansirakenteessa vaikuttavat jännevoimat
Jänne
Ti [MN]
Li [m]
V i Ti A H V
E
[MPa]
1
5,552
68,4
0,64
1,90*10-5
2
8,373
68,4
4,77
1,42*10-4
3
5,534
43,0
0,17
5,21*10-6

33541 MN m 2 .

'L Li H i
[mm]
1,30
9,72
0,22

Laskettaessa betonirakenteen virumista lasketaan virumaluku kaavasta

I

k t k chI0 ,

(29)

missä
kt
on (2,5-1,5Kj/K), missä K on betonin nimellislujuus ja Kj betonin puristuslujuun
kuormituksen alkamis- tai muutosajankohtana.
kch
on rakenteen muunnetusta paksuudesta he=0,55 m riippuva kerroin, joka saadaan
betonirakenneohjeiden B4 taulukosta 2.7 [1]
I0
on virumaluvun perusarvo, jonka arvo saadaan betonirakenneohjeiden [1]
taulukosta 2.6
Tällöin

I 1 1,2 2 2,4 ,

jolloin

kokoonpuristumiseksi voidaan olettaa 'Lv

8.2.

FEM-laskenta

8.2.1.

Käytetty FEM-ohjelma

viruman
'L I

aiheuttamaksi

pitkäaikaiseksi

27,0 mm .

Lämpötilamuutoksen +30oC aiheuttamien rasitusten ja liikkeiden määrittämiseen
käytettiin LUSAS Bridge ohjelmaa. LUSAS on monipuolinen ohjelmisto, joka on
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tarkoitettu vaativien sovellusten ratkaisemiseen. Ohjelmisto käyttää FEM-analyysia
muodostaessaan tarkkoja ratkaisuja erilaisille lineaarisille ja epälineaarisille
jännityksille, sekä dynaamisille että termisille kuormille.
8.2.2.

Rakennemalli

Sillan rakenne mallinnettiin 3-uloitteisena. Sillan välituet mallinnettiin jäykiksi ja sillan
maatuen pilareiden kohdalle mallinnettiin pystytuki, jossa on sillan poikkisuuntaan
pilareiden jäykkyyden suuruinen jousi. Tuki sallii sillan pituussuuntaiset liikkeet.
Jousivakio on laskettu kaavasta
k

3EI

L3

6 S

4

r4 * E

L3

,

(30)

missä
E
on betonin kimmomoduuli
L
on pilareiden pituus
r
on pilareiden säde
Pilareiden jäykkyyttä kuvaavat jousivakiot ovat kT1=67,6 MN/m ja kT2=39,6 MN/m.
Sillan palkit ja reunapalkit mallinnettiin palkkielementteinä. Päätypalkki, kansilaatta
sekä siipimuurit mallinnettiin laattaelementteinä. Rakennemalli ei ole täysin 3ulotteinen, sillä rakenteiden paksuus on huomioitu ainoastaan rakenneosien
jäykkyyksissä. Sillan FEM-laskennassa käytetty rakennemalli on esitetty kuvassa 8.3.
Sillan koordinaatiston origo sijoittuu tuen T1 etelän puoleisen pilarin yläpäähän. Xakselin positiivinen suunta on kohti itää, Y-akselin kohti pohjoista ja Z-akselin ylöspäin.
Rakennemalliin muodostettiin myös tukilinjojen suuntainen paikallinen koordinaatisto,
jossa X- ja Y-akseleiden vinous oli 19,078o. Z-akselin suunta on sama molemmissa
koordinaatistoissa.
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Kuva 8.3. Sillan FEM-mallinnuksessa käytetty rakennemalli

Maanpaine mallinnettiin kolmena erilaisena tapauksena. Ensimmäisessä
rakennemallissa maanpaineena huomioitiin suunnitteluohjeiden mukainen maanpaine
sekä päätypalkissa että siipimuurissa. Toisessa rakennemallissa huomioitiin
suunnitteluohjeiden mukainen maanpaine ainoastaan päätypalkissa. Kolmannessa
rakennemallissa maanpaineen suuruus päätypalkissa sekä siipimuureissa arvioitiin
aikaisempien tutkimustulosten perusteella. Kaikissa tapauksissa siirtymien aiheuttama
maanpaine mallinnettiin jousilla, joiden jousivakiona käytettiin vaakasuoraa
alustalukua.
Olemassa olevien suunnitteluohjeiden mukaan laskettaessa oletettiin, että maan
passiivipaine muodostuu, kun päätypalkin korkeudesta 0,2 % suuruinen siirtymä on
syntynyt. Kyseisessä tapauksessa päätypalkin korkeus Hp= 3,9 m. Tällöin
passiivipaineen syntymiseen tarvittava siirtymä ȣ on 7,8 mm. Päätypalkin alaosaan
syntyvä passiivipaine pp=344 kN/m2, passiivipainekertoimen Kp ollessa 4,2. Lepopaine
p0=31,1 kN/m2, lepopainekertoimen K0 ollessa 0,38. Jousen jousivakio k lasketaan
kaavasta

k

p p  p0

344 kN / m 2  31,1 kN / m 2

Q

0,0078 m

10,29 MN m y ,

(31)

missä
y on pisteen syvyys maan pinnasta. Tässä y= Hp= 3,9 m.
Jousien suunta oli puolet sillan vinouskulmasta, eli jousien suunta poikkesi tien
pituussuunnasta 9,539o.

57
Rakennemallissa, jossa siipimuureihin vaikuttava maanpaine on huomioitu,
oletettiin siipimuureissa vaikuttavan maanpaineen jousivakioiden olevan puolet
päätypalkkeihin vaikuttavien jousivakioiden suuruuksista [29]. Näin ollen siipimuurien
jousivakio k 5,15MN m y , missä y on pisteen syvyys maan pinnasta. Maanpaineen
oletettiin vaikuttavan kohtisuoraan siipimuuria vasten.

Kuva 8.4. Sillan päätypalkin ja siipimuurin vaakasuuntainen alustaluku normien
mukaisella maanpaineella
Kolmannessa rakennemallissa jousivakiona käytettiin aiempiin mittaustuloksiin
Haavitonjoen
sillalla,
Orivedellä,
perustuvaa
jousivakiota.
Aikaisempien
tutkimustulosten [17] perusteella, voidaan olettaa että todellisuudessa penkereen
jäykkyyttä kuvaava jousivakio on keskimäärin 10 MN/m2. Tällöin päätypalkissa
vaikuttaa jousivakio k 5,13MN m y , missä y on pisteen syvyys maan pinnasta.
Siipimuurien jousivakioina käytettiin puolta päätypalkkiin vaikuttavien jousivakioiden
suuruudesta.
8.2.3.

Poikkileikkausarvot

FEM-laskennassa käytettiin suoraan A-Insinöörit Oy:n rakennelaskelmissa käyttämiä
poikkileikkausarvoja. Poikkileikkausarvot on esitetty taulukossa 8.2.
Taulukko 8.2. Poikkileikkausarvot [6].
Iyy [m4]
Palkki
A
[m2]
Reunapalkki
0,2205
4,56*10-3
Pääpalkki, aukko
4,216
1,347

Izz [m4]
3,67*10-3
5,193
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Laattojen keskimääräisinä paksuuksina käytettiin ulokkeessa 0,275 m ja pääpalkkien
välissä 0,24 m. Päätypalkki mallinnettiin kahtena laattaelementtinä. Yläreunastaan
1,189 m alaspäin laatan vahvuus oli 2,77 m ja tästä 2 m alaspäin laatan paksuutena
käytettiin 0,8 m.
8.2.4.

Kuormat

Sillan muuttuvana kuormana
aiheuttamaa lämpölaajenemista.
8.2.5.

käytettiin

+30oC

suuruisen

lämpötilamuutoksen

Päätypalkkiin vaikuttava maanpaine

Lämpötilan muutoksesta syntyvät siirtymät sillan kansirakenteessa aiheuttavat
päätypalkkeihin maanpainetta. Maanpaineen resultantti voidaan jakaa kahteen
komponenttiin, päätypalkin suuntaiseen sekä kohtisuoraan päätypalkkia vastaan olevaan
komponenttiin.
Kaikissa kolmessa eri rakennemallissa päätypalkkiin kohdistuva kohtisuora
maanpaine jakautuu syvyyssuunnassa samalla tavalla. Maanpaine lisääntyy mentäessä
kohti päätypalkin alareunaa. Päätypalkin alanurkkiin syntyy kaikissa rakennemalleissa
maanpaineen maksimikohta. Rakennemallissa 2, jossa ei ole siipimuureissa vaikuttavia
jousia lainkaan, syntyy kansirakenteen tylpän nurkan puoleiselle reunalle selvästi
suurempia jännityksiä.
Maanpaineen maksimiarvoksi muodostuu tuen T1 päätypalkissa rakennemallissa
1234 kPa, rakennemallissa 2 226 kPa ja rakennemallissa 3 169 kPa. Vastaavat arvot
tuella T3 ovat 248 kPa, 236 kPa ja 206 kPa. Maanpainetta kuvaavien jousivakioiden
pienentäminen puoleen vähentää luonnollisesti maanpainetta päätypalkissa. Maanpaine
ei kuitenkaan vähene samassa suhteessa, sillä pienemmillä jousivakioilla maa sallii
kannelle suurempia liikkeitä, joka puolestaan kasvattaa päätypalkkiin vaikuttavaa
puristusvoimaa. Maatuen T1 päätypalkkien jännitysten jakautuminen on esitetty kuvissa
8.5. – 8.7., vastaavat kuvat päätytuelta T3 löytyvät liitteestä 6.1.
Päätypalkkeihin kohdistuvan kohtisuoran maanpaineen maksimiarvon sijainti
vaihtelee palkin eri sivuilla. Normien mukaisia jousia käytettäessä maanpaineen
aiheuttama jännitys on likimain sama palkin molemmissa alanurkissa. Tämä johtuu
siitä, että sillan kannen kiertyminen on niin vähäistä, että kannen terävän nurkan
puolella tapahtuvien suurempien pituussuuntaisten siirtymien aiheuttama maanpaineen
lisäys kumoaa sen. Kun siipimuureista jätetään jouset pois, on kiertyminen suurempaa
ja maksimiarvo syntyy kannen tylpän nurkan puoleiselle sivulle. Pienempiä jousia
käytettäessä, sillan pituussuuntaiset siirtymät ovat suurempia, jolloin kohtisuoran
maanpaineen aiheuttaman jännityksen maksimikohta päätypalkissa syntyy selvästi
kannen terävän nurkan puoleiseen alanurkkaan.

59

Kuva 8.5 Tuen T1 päätypalkkiin kohdistuva kohtisuora maanpaine rakennemallissa 1.

Kuva 8.6 Tuen T1 päätypalkkiin kohdistuva kohtisuora maanpaine rakennemallissa 2.
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Kuva 8.7 Tuen T1 päätypalkkiin kohdistuva kohtisuora maanpaine rakennemallissa 3.
Korkeussuunnassa
kohtisuoran
maanpaineen
jakautumiseen
vaikuttaa
pituussuuntaisten siirtymien jakautuminen päätypalkissa. Päätypalkin kiertyessä,
päätypalkin alaosassa tapahtuu pienempiä pituussuuntaisia siirtymiä. Tästä johtuen,
kohtisuora jännitys ei kasva lineaarisesti päätypalkin korkeussuunnassa, vaan kasvu
hidastuu palkin alareunassa.
Kannen kiertyessä, päätypalkissa tapahtuu poikkisuuntaisia liikkeitä. Tällöin
maanpaine aiheuttaa maan kitkasta johtuen myös liikettä vastustavaa palkin suuntaista
jännitystä. Palkin suuntainen jännitys jakautuu päätypalkissa hyvin vastaavasti kuin
päätypalkkia kohtisuoraan vastaan vaikuttava jännityskin. Myös sillan päätypalkin
suuntainen jännitys kasvaa päätypalkin syvyyssuunnassa. Päätypalkin reunoilla jännitys
on suurempi kuin kentässä. Palkin suuntaisten jännitysten jakautuminen tuen T1
päätypalkissa on esitetty kaikilla kolmella eri rakennemallilla kuvissa 8.8.- 8.10.
Vastaavat kuvat tuen T3 jännityksistä on esitetty liitteessä 6.1.
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Kuva 8.8. Tuen T1 päätypalkkiin kohdistuva päätypalkin suuntainen maanpaine
rakennemallissa 1.

Kuva 8.9. Tuen T1 päätypalkkiin kohdistuva päätypalkin suuntainen maanpaine
rakennemallissa 2.
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Kuva 8.10. Tuen T1 päätypalkkiin kohdistuva päätypalkin suuntainen maanpaine
rakennemallissa 3.
Rakennemalleilla 1 ja 2 maanpaineen maksimiarvoksi muodostuu tuen T1 päätypalkissa
109 kPa. Rakennemallilla 3 maksimiarvo on 74 kPa. Vastaavat arvot tuella T3 ovat 114
kPa ja 73 kPa. Laskelmista on huomattavissa, kuinka siipimuurit eivät vaikuta lähes
ollenkaan päätypalkkiin kohdistuvaan pinnan suuntaiseen jännitykseen.
Päätypalkkiin kohdistuvista kohtisuorista sekä palkin suuntaisista jännityksistä
voidaan laskea jännitykselle resultantti. Resultanttien suunnat eri rakennemalleissa
vaihtelevat, eivätkä muodostu mallinnettujen jousien suuntaisiksi. Tästä voidaan
päätellä, että laskentaohjelma saattaa antaa virheellisesti liian suuria päätypalkin
suuntaisen maanpaineen arvoja. Tarkistettaessa mallia havaittiin, että mahdollinen virhe
ei kuitenkaan vaikuta siirtymien tuloksiin.
Sekä siipimuureihin että päätypalkkeihin kohdistuva maanpaine aiheuttaa
kohtisuoraa jännitystä päätypalkkien lisäksi myös siipimuureissa. Jännityksen
maksimiarvo sijaitsee siipimuurin alanurkassa silloin, kun siipimuurissa vaikuttaa
maanpaine. Kun oletetaan, että siipimuureissa ei vaikuta lainkaan maanpainetta, ei
siipimuuriin synny lainkaan puristavaa jännitystä. Sillan eteläiseen ja pohjoiseen
siipimuuriin vaikuttavat puristavat jännitykset tuella T1 on esitetty kuvissa 8.11. – 8.14.
Vastaavat kuvat tuen T3 siipimuurien jännityksestä löytyy liitteestä 6.1.
Rakennemallissa koordinaatiston origo sijaitsee siipimuurien välissä. Tästä syystä
siipimuureihin vaikuttava maanpaine on molemmissa negatiivista, vaikka maanpaine
vaikuttaa eri suuntaan.
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Kuva 8.11 Tuen T1 pohjoiseen siipimuuriin kohdistuva kohtisuora maanpaine
rakennemallissa 1.

Kuva 8.12 Tuen T1 pohjoiseen siipimuuriin kohdistuva kohtisuora maanpaine
rakennemallissa 3.
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Kuva 8.13 Tuen T1 eteläiseen siipimuuriin kohdistuva kohtisuora maanpaine
rakennemallissa 1.

Kuva 8.14 Tuen T1 eteläiseen siipimuuriin kohdistuva kohtisuora maanpaine
rakennemallissa 3.
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Rakennemallilla 1 maanpaineen maksimiarvoksi muodostuu tuen T1 pohjoisessa
siipimuurissa 116 kPa ja rakennemallissa 2 42 kPa. Vastaavat arvot tuella T3 ovat 117
kPa ja 43 kPa. Sillan kiertymisen takia maanpaine muodostuu suuremmaksi sillan
eteläreunassa tuella T3 ja sillan pohjoisreunassa tuella T1.
Todellisuudessa siipimuureissa vaikuttaa laskennan antamia maanpaineita
suuremmat arvot. Tämä johtuu siitä, että laskenta ei huomioi lainkaan päätypalkkiin
kohdistuvan maanpaineen vaikutusta siipimuureihin, vaan maanpaineen on ajateltu
syntyvän siipimuureissa lineaarisesti siirtymien suhteen.
8.2.6.

Siirtymät

Sillan kansi laajenee lämpötilan nousun johdosta joka suuntaan. Maanpaine sekä
rakenteelliset seikat vinopäisessä sillassa aiheuttavat rakenteeseen sisäisiä voimia,
joiden takia osa sillan pituussuuntaisista liikkeistä aiheuttaa poikki- ja korkeussuuntaisia
siirtymiä.
Sillan kansi liikkuu korkeussuunnassa niin, että aukossa kannen terävän kulman
puoleinen reuna nousee molemmissa aukoissa. Kannen korkeussuuntainen liike
jakautuu vastaavasti kaikilla kuormitustapauksilla. Normien mukaisilla jousilla
laskettaessa, korkeussuuntaisen siirtymän maksimiarvoksi kannella muodostuu 7,7 mm,
tapauksessa, jossa normien mukainen maanpaine ei vaikuta lainkaan siipimuurissa 7,5
mm ja kokeellisesti määritetyllä maanpaineen arvolla 5,4 mm. Maksimiarvot syntyvät
tukien T1 ja T2 väliseen aukkoon. Vastaavat arvot tukien T2 ja T3 välisessä aukossa
ovat 5,7 mm; 5,5 mm ja 4,0 mm. Siirtymät ovat suurempia tukien T1 ja T2 välisessä
aukossa, tuen T1 jäykempien pilareiden estäessä kannen kiertymistä. Kuvassa 8.15. on
esitetty kannen korkeussuuntainen liike normien mukaisilla jousilla laskettuna.
Vastaavat kuvat muilla rakennemalleilla laskettuna löytyy liitteestä 6.2.
Kansirakenteen epäsymmetrisen aaltoilun aiheuttaa se, että maanpaine pyrkii
kiertämään sillan kansirakennetta. Sillan pilareiden poikkisuuntainen jäykkyys estää tätä
liikettä. Tästä syntyvät pakkovoimat aiheuttavat kansirakenteeseen vääntöä, joka
synnyttää epäsymmetrisiä korkeussuuntaisia siirtymiä. Pienempää alustalukua
käytettäessä, maanpaineen resultantin suuruus on luonnollisesti pienempi, jolloin myös
kansirakenteeseen kohdistuva vääntö pienenee. Siipimuurien alustaluvulla ei ole suurta
merkitystä päätypalkkiin vaikuttavan maanpaineen resultantin paikkaan eikä
suuruuteen. Tällöin myös korkeussuuntaiset siirtymät ovat likimain yhtä suuret.
Sillan kannelle syntyy saman poikkileikkauksen eri reunoille erisuuruiset
korkeussuuntaiset siirtymät, jonka johdosta sillan kansi kallistuu. Kallistuman
maksimiarvot ovat rakennemallilla 1 0,51 ‰, mallilla 2 0,51 ‰ ja mallilla 3 0,34 ‰.
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Kuva 8.15. Kannen korkeussuuntaiset siirtymät rakennemallissa 1.
Maanpaineen suuruus päätypalkissa ei vaikuta juurikaan poikkisuuntaisen siirtymän
jakautumiseen sillan kannella. Kaikissa kuormitustapauksissa poikkisuuntaisen
siirtymän maksimi arvo sijoittuu tukien T2 ja T3 väliseen aukkoon, sillan eteläreunalle.
Rakennemallissa, jossa siipimuureilla ei ole lainkaan jousia, vaakasuuntaisen siirtymän
maksimiarvo sijaitsee lähempänä maatukea, kuin muissa tapauksissa. Rakennemallissa
1 vaakasuuntaisen siirtymän maksimiarvoksi kannella muodostuu 4,4 mm;
rakennemallissa 2 6,9 mm ja rakennemallissa 3 3,6 mm. Vastaavat maksimiarvot tukien
T1 ja T2 välisessä aukossa ovat 3,9 mm; 5,1 mm ja 3,3 mm. Kuvassa 8.16. on esitetty
poikkisuuntaisten siirtymien jakautuminen sillan kannella kuormitustapauksella 1.
Kuormitustapauksilla 2 ja 3 tapahtuvat poikkisuuntaiset siirtymät on esitetty liitteessä
6.2.
Suurimmat poikkisuuntaiset siirtymät syntyvät, kun siipimuurien jousia ei
huomioida. Tällöin sillan kansi pääsee vapaimmin kiertymään, koska siipimuurit eivät
vastusta siirtymistä. Siirtymä kasvaa suuremmaksi tukien T2 ja T3 välisessä aukossa,
sillä tuella T1 olevat pilarit ovat jäykempiä kuin tuella T3.
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Kuva 8.16. Kannen poikkisuuntaiset siirtymät rakennemallissa 1.
Sillan pituussuuntainen siirtymä jakautuu melko tasaisesti koko sillan pituudelle.
Suurimmat siirtymät syntyvät kuormitustapauksesta riippumatta sillan kannen teräviin
kulmiin. Maksimiarvot ovat tuella T1 rakennemallilla 1 10,7 mm; rakennemallilla 2
10,4 mm ja rakennemallilla 3 10,9 mm. Samat arvot tuella T3 ovat 10,2 mm; 10,1 mm
ja 10,4 mm. Sillan pituussuuntaisten siirtymien jakautuminen sillan kannella
kuormitustapauksella 1 on esitetty kuvassa 8.17. Siirtymien jakautuminen
kuormitustapauksilla 2 ja 3 löytyvät liitteestä 6.2.
Käsin laskennalla sillan pituussuuntaisen liikkeen maksimiarvoksi tuella T1 saatiin
normien mukaisilla jousilla laskettaessa 11,1 mm ja testituloksiin perustuvilla jousilla
11,3 mm. Molemmilla tavoilla laskettaessa pituussuuntaisten liikkeiden maksimiarvot
syntyvät tuelle T1 pienemmällä testituloksiin perustuvalla maanpaineella laskettaessa.

68

Kuva 8.17. Kannen pituussuuntaiset siirtymät rakennemallissa 1.
Sillan pituussuuntaisen liikkeen liikuntakeskiön ja tuen T1 välinen etäisyys L1 on
rakennemallissa 1 33,7 m, mallissa 2 34,4 m ja mallissa 3 33,4 m. Käsin laskennalla
sillan liikuntakeskiön paikaksi arvioitiin normien mukaisilla jousilla 35,6 m ja
testituloksiin perustuvilla jousilla 35,1 m. Käsin laskennassa ei ole huomioitu lainkaan
sillan kannen kiertymistä ja tämä aiheuttaa virhettä verrattaessa tuloksia FEMlaskentaan.
Sillan lämpölaajenemisen kanteen aiheuttamat siirtymät eivät jakaudu tasaisesti
sillan päätypalkeille. Suurimmat sillan pituussuuntaiset siirtymät syntyvät päätypalkissa
kannen terävän nurkan puoleiseen ylänurkkaan. Sillansuuntaisen siirtymän
maksimiarvoiksi muodostuvat tuen T1 päätypalkissa rakennemallilla 1 10,7 mm;
rakennemallilla 2 10,4 mm ja rakennemallilla 3 11,0 mm. Vastaavat arvot tuella T3 ovat
10,2 mm; 10,1 mm ja 10,5 mm. Tuen T1 sillan suuntaiset siirtymät on esitetty kuvissa
8.18.- 8.20. Vastaavat kuvat tuelta T3 löytyy liitteestä 6.2.
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Kuva 8.18 Tuen T1 päätypalkissa tapahtuvat sillan pituussuuntaiset siirtymät
rakennemallissa1.

Kuva 8.19 Tuen T1 päätypalkissa tapahtuvat sillan pituussuuntaiset siirtymät
rakennemallissa 2.
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Kuva 8.20 Tuen T1 päätypalkissa tapahtuvat sillan pituussuuntaiset siirtymät
rakennemallissa 3.
Päätypalkkien pituussuuntaisten siirtymien epätasainen jakautuminen aiheuttaa
päätypalkkiin pystyakselin suhteen tapahtuvaa kiertymää. Kiertymän suuruus on tuella
T1 rakennemallissa 1 0,073o; rakennemallissa 2 0,072o ja rakennemallissa 3 0,051o.
Vastaavat tulokset tuella T3 ovat 0,066 o; 0,065 o ja 0,045 o.
Sillan päätypalkkien pituussuuntainen siirtymä on suurin rakennemallissa, jossa
päätypalkissa vaikuttaa pienempi, mittaamalla selvitetty vaakasuora alustaluku.
Pienemmillä jousilla silta pääsee laajenemaan pituussuunnassa vapaammin. Samasta
syystä myös kiertyminen on rakennemallissa 3 pienintä.
Siipimuurien vaikutus päätypalkin pituussuuntaiseen liikkeeseen näkyy siinä, että
ilman siipimuureissa vaikuttavia jousia sillan kansi pääsee vapaammin kiertymään.
Tällöin sillan kokonaisliikkeen resultantti vaikuttaa eri suuntaan ja pituussuuntainen
liike jää pienemmäksi.
Sillan kannen lämmetessä sillan kansi kiertyy liikuntakeskiönsä ympäri aiheuttaen
päätypalkkeihin pituussuuntaisen liikkeen lisäksi sillan kannen terävää nurkkaa kohti
tapahtuvaa poikittaista liikettä. Sillan poikkisuuntaisen siirtymän maksimiarvot
sijoittuvat päätypalkin alareunaan. Normien mukaisilla jousilla laskettaessa
maksimiarvo sijoittuu keskelle päätypalkin alareunaa ja mittaamalla saaduilla jousilla
laskettaessa maksimiarvo liikkuu alareunassa kohti sillan kannen tylppää nurkkaa. Kun
siipimuureihin ei lasketa lainkaan maanpainetta, maksimiarvo sijaitsee kannen terävän
kulman puoleisessa alanurkassa.
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Normien
mukaisilla
jousilla
laskettaessa,
poikkisuuntaisen
siirtymän
maksimiarvoksi muodostuu tuen T1 päätypalkissa 3,7 mm; tapauksessa, jossa jouset
eivät vaikuta lainkaan siipimuurissa 5,1 mm ja kokeellisesti määritetyllä vaakasuoran
alustaluvun arvolla 2,5 mm. Vastaavat arvot tuella T3 ovat 4,3 mm; 7,0 mm ja 3,1 mm.
Kun siipimuureissa ei vaikuta lainkaan jousia, sillan poikkisuuntaiset siirtymät ovat
suurimpia. Mittaamalla saatujen jousien mukaan lasketussa tapauksessa sillan
poikkisuuntaista siirtymää on selvästi vähemmän verrattuna normien mukaisilla jousilla
laskettuun tapaukseen. Tuella T1, jossa pilarit ovat selvästi jäykempiä, poikkisuuntaista
siirtymää, verrattuna pituussuuntaiseen, syntyy selvästi vähemmän. Tuen T1
poikkisuuntaiset siirtymät on esitetty kuvissa 8.21.- 8.23. Vastaavat kuvat tuelta T3
löytyy liitteestä 6.2.

Kuva 8.21 Tuen T1 päätypalkissa tapahtuvat sillan poikkisuuntaiset siirtymät
rakennemallissa 1.
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Kuva 8.22 Tuen T1 päätypalkissa tapahtuvat sillan poikkisuuntaiset siirtymät
rakennemallissa 2.

Kuva 8.23 Tuen T1 päätypalkissa tapahtuvat sillan poikkisuuntaiset siirtymät
rakennemallissa 3.
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Verrattaessa sillan poikkisuuntaisen liikkeen suhdetta sillan pituussuuntaiseen
liikkeeseen nähdään hyvin siipimuurien vaikutus sillan kiertymiseen. Sillan
poikkisuuntaisen ja pituussuuntaisen liikkeen suhde X poikki X pituusi tuen T1 päätypalkin
pisteessä, jossa poikkisuuntainen siirtymä on suurimmillaan, on rakennemallilla 1 0,70;
tapauksella 2 0,95 ja tapauksella 3 0,35. Vastaavat arvot tuella T3 ovat 0,79; 1,21 ja
0,43. Ilman siipimuureihin vaikuttavia jousia, silta pääsee kiertymään vapaammin,
jolloin päätypalkki liikkuu enemmän poikkisuuntaan kuin pituussuuntaan. Pienemmillä
jousilla taas sillan päätypalkki saa liikkua vapaammin pituussuuntaan, jolloin kiertymän
vaikutus jää pienemmäksi. Tuella T1 poikki- ja pituussuuntaisen liikkeen suhde on
huomattavasti pienempi kuin tuella T3. Tämä johtuu siitä, että tuella T1 sillan kannen
kiertymistä vastustavien pilareiden poikkisuuntainen jäykkyys on selvästi suurempi.
Pituus- ja poikkisuuntaisten siirtymien lisäksi, sillan päätypalkki siirtyy
korkeussuunnassa. Päätypalkin korkeussuuntaisen siirtymän maksimiarvo sijaitsee
kuormitustapauksesta riippumatta sillan kannen terävän kulman puoleisessa
ylänurkassa. Vastaavat arvot tuella T3 ovat 2,6 mm; 2,5 mm ja 1,8 mm. Tuen T1
korkeussuuntaiset siirtymät on esitetty kuvissa 8.24.–8.26. Tuen T3 korkeussuuntaisten
siirtymien jakautuminen löytyy liitteestä 6.2.

Kuva 8.24 Tuen T1 päätypalkissa tapahtuvat sillan korkeussuuntaiset siirtymät
rakennemallissa 1.
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Kuva 8.25 Tuen T1 päätypalkissa tapahtuvat sillan korkeussuuntaiset siirtymät
rakennemallissa 2.

Kuva 8.26 Tuen T1 päätypalkissa tapahtuvat sillan korkeussuuntaiset siirtymät
rakennemallissa 3.
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Korkeussuuntainen siirtymä pysyy palkin korkeussuunnassa lähes vakiona ja
pienenee siirryttäessä palkissa kannen terävän kulman puoleisesta reunasta kohti toista
reunaa. Normien mukaisilla jousilla laskettaessa, korkeussuuntaisen siirtymän
maksimiarvoksi muodostuu tuen T1 päätypalkissa 2,5 mm, tapauksessa, jossa normien
mukainen maanpaine ei vaikuta lainkaan siipimuurissa 2,2 mm ja kokeellisesti
määritetyllä maanpaineen arvolla 1,8 mm.
Laskennalla saatavat korkeuden muutokset päätypalkissa eivät vastaa täysin
todellisia arvoja. Tämä johtuu siitä, että päätypalkkiin mallinnetut jouset sijaitsevat zakselia vastaan kohtisuorassa. Todellisuudessa myös korkeussuuntaisessa liikkeessä
päätypenkereen ja päätypalkin väliin syntyy liikettä vastustavaa kitkaa. Tästä voidaan
päätellä, että laskennallisesti määritetyt korkeussuuntaiset siirtymän arvot ovat turhan
suuria.
8.2.7.

Sillan pilareihin aiheutuvat rasitukset

Sillan kansirakenteen liikkeet aiheuttavat sillan pilareille rasituksia. Sillan maatuen
pilareiden ja kannen välissä olevat laakerit sallivat sillan pituussuuntaiset liikkeet, mutta
poikkisuuntaiset liikkeet aiheuttavat pilareiden päihin vaakasuuntaisen voiman. Tämän
lisäksi maatuen pilareihin syntyy normaalivoimaa. Pilareihin vaikuttavat voimat on
esitetty taulukoissa 8.3.-8.5. Voimien etumerkki määräytyy rakennemallin
koordinaatiston mukaan.
Taulukko 8.3. Pilareihin vaikuttavat poikkisuuntaiset voimat.
Pilari
Rakennemalli
1[kN]
T1, etelä
T1, pohjoinen
T2, etelä
T2, pohjoinen
T3, etelä
T3, pohjoinen

-150,8
-197,9
-23,6
-7,3
144,2
113,3

2
[kN]
-240,0
-294,0
-41,7
-22,7
248,0
213,0

3
[kN]
-100,3
-143,8
-20,9
-2,3
109,1
80,2

Kaikilla rakennemalleilla suurin poikittainen voima syntyy tuen T1 pohjoiselle
pilarille. Tuen T1 pilareille syntyy suurempia rasituksia, niiden ollessa jäykempiä kuin
tuen T3 pilarit. Välituen pilareille syntyvät poikkisuuntaiset voimat ovat selvästi
pienempiä, sillä kansirakenteen poikkisuuntaiset siirtymät ovat välituen pilareiden
kohdella hyvin pieniä. Pilareille, jotka sijaitsevat lähellä sillan kannen terävää nurkkaa,
syntyy suurempia rasituksia, sillä näissä pisteissä sillan kansirakenne pyrkii liikkumaan
enemmän poikkisuunnassa.
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Taulukko 8.4. Pilareihin vaikuttavat pituussuuntaiset voimat.
Pilari
Rakennemalli
1[kN]
T1, etelä
T1, pohjoinen
T2, etelä
T2, pohjoinen
T3, etelä
T3, pohjoinen

0
0
34,1
5,7
0
0

2
[kN]
0
0
32,3
13,1
0
0

3
[kN]
0
0
32,2
8,5
0
0

Maatuen pilareille ei synny lainkaan pituussuuntaista rasitusta. Tämä on seurausta
siitä, että näiden pilareiden ja kansirakenteen välissä on pituussuuntaiset liikkeet salliva
laakeri. Välituki kiinnittyy jäykästi kansirakenteeseen, josta johtuen välituen pilareihin
syntyy sillan pituussuuntaista rasitusta. Rasitukset jäävät kuitenkin suhteellisen
vähäisiksi, sillä välituen etäisyys liikuntakeskiöstä on pieni. Rakennemallien välillä ei
ole suuria pituussuuntaisissa voimissa suuria eroja.
Taulukko 8.5. Pilareihin vaikuttavat normaalivoimat.
Pilari
Rakennemalli
1[kN]
T1, etelä
T1, pohjoinen
T2, etelä
T2, pohjoinen
T3, etelä
T3, pohjoinen

671,3
-925,9
295,6
283,3
-897,5
573,2

2
[kN]
609,3
-855,1
270,0
288,0
-833,8
521,7

3
[kN]
443,3
-591,7
172,0
166,1
-574,6
385,0

Kannen epäsymmetriset korkeussuuntaiset liikkeet aiheuttavat pilareihin
erisuuntaisia normaalivoimia. Ainoastaan maatuella T1 pohjoiset pilarit ja tuella T3
eteläiset pilarit ovat puristettuina. Muille pilareille syntyy vetojännitystä. Pilarin
normaalivoimat ovat suurimmillaan rakennemallilla 1. Rakennemallilla 3 pilareiden
normaalivoimat ovat selvästi pienimmät.
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8.3.

Vertailu laskennan ja mittaustulosten välillä

8.3.1.

Sillan pituudenmuutos

Sillan suhteelliseksi pituudenmuutokseksi betonin lujittumisen aikana mitattiin sillan
eteläreunalla H e 0,38 0 00 ja pohjoisreunalla H p 0,34 0 00 . Kun pituudenmuutoksista
vähennettiin lämpötilanmuutoksen aiheuttama pituudenmuutos, todettiin että silta
rakenteessa ei kolmen viikon sisällä valuhetkestä ole tapahtunut lainkaan kutistumaa.
Laskennalla saatu lämpötilanmuutoksen aiheuttama pituudenmuutos oli suurempi kuin
rakenteesta mitattu pituudenmuutos.
H cs 0,2 0 00 .
Käsinlaskennassa sillan loppukutistuman arvoksi saatiin
Loppukutistuman kehittymisen todettiin kestävän useita vuosia, joten oli oletettua että
kutistumaa ei ole ehtinyt tapahtua. Laskennallisesti määritettyä lämpötilan aiheuttamaa
ja mitattua pituudenmuutosta voidaan virheet huomioiden pitää likimain yhtä suurina.
Sillan jännittämisen yhteydessä sillan suhteellisiksi pituuden muutoksiksi mitattiin
kannen eteläreunalla İe=0,00014 ja pohjoisreunalla İp=0,00015. Laskennassa sillan
kokonaispituuden suhteelliseksi muutokseksi saatiin İjänne=0,00016, kun sillan
pituudenmuutos jaetaan koko sillalle. Jännittämisen aiheuttama pituudenmuutos ei
tapahdu sillalla tasaisesti, sillä sillan jännekaapelit on sijoitettu siltaan epäsymmetrisesti.
Tukien T1 ja T2 välisessä aukossa vaikuttaa suurempi puristusjännitys kuin tukien T2 ja
T3 välisessä aukossa. Näin ollen mittaustuloksiin saattaa aiheuttaa virhettä se, että
mittauspisteiksi valitut pisteet eivät sijaitse rakenteen päissä ja näin ollen mitatulla
välillä saattaa vaikuttaa keskimäärin pienempi tai suurempi jännevoima kuin koko
sillassa.
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9.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Opinnäytetyönä tehdyn Myllypuron risteyssillan instrumentoinnin suunnittelun
perustaksi
selvitettiin
voimassaolevia
suunnitteluohjeita,
kansainvälisiä
tutkimustuloksia sekä nykyisiä rakennuskäytäntöjä. Päätavoitteena on tulevaisuudessa
saada mittaustulosten perusteella tietoa vinopäisen liikuntasaumattoman sillan
käyttäytymisestä. Näitä tuloksia voidaan käyttää hyväksi laadittaessa suunnitteluohjeita
pitkille liikuntasaumattomille silloille.
Instrumentoitavaksi sillaksi valittiin Myllypuron risteyssilta. Sillan kansirakenne on
tarpeeksi vino ja silta on pituudeltaan hyvin lähellä nykyisten suunnitteluohjeiden
määräämää maksimipituutta. Lisäksi siltaa valittaessa huomioitiin sillan
rakennusaikataulun ja tutkimusprojektin aikataulun yhteensopivuus. Instrumentoinnissa
keskityttiin päätytuen T3 käyttäytymiseen, koska oli syytä olettaa että sillan kiertymisen
aiheuttamat poikkisuuntaiset liikkeet tulevat keskittymään tuen T3 puoleiseen päätyyn.
Työssä tehtyjen laskelmien perusteella olettamus olisi totta. Mittauslaitteita suunniteltiin
myös tuen T1 puoleiseen päätyyn. Mittalaitteiden sijainnit on suunniteltu niin, että
mittaustulokset sillan molemmissa päädyissä tulevat olemaan vertailukelpoisia
keskenään.
Mittalaitteiden toimivuus testattiin kaikkien asennettujen laitteiden osalta. Sillan
lämpötila-anturit testattiin aloittamalla mittaus jo ennen sillan kannen valamista. Sillan
kansirakenteen rakentamisen aikaisista lämpötiloista oli havaittavissa, että erityisesti
massiivisten pääpalkkien keskipisteessä lämpötilat nousivat hälyttävän korkeiksi.
Lämpötilan tasaannuttua rakenteen lämpötilat alkoivat seurata viiveellä ulkolämpötilan
arvoja.
Sillan pituuden mittaaminen aloitettiin heti valamisen jälkeen. Saadut
mittaustulokset osoittivat että nykyisten suunnitteluohjeiden olettamus kutistuman
hitaasta kehittymisestä pitää paikkaansa.
Myllypuron risteyssiltaan tehdyillä laskelmilla pyrittiin mahdollisimman hyvin
arvioimaan sillan kannen liikkeitä. Laskelmat osoittivat, että siipimuurilla on suuri
vaikutus sillan poikkisuuntaiseen liikkeeseen. Mikäli siipimuurien vaikutus jätettiin
laskelmissa huomioimatta, sillan poikittaisen liikkeen suhde pituussuuntaiseen kasvoi
selvästi. Siipimuurien huomioiminen sekä kasvatti pituussuuntaista liikettä että pienensi
poikkisuuntaista liikettä. Laskelmissa on huomioitu ainoastaan yksittäisestä siirtymästä
kehittyneet maanpaineet. Maan epälineaarisesta käyttäytymisestä johtuen, syklisessä
tilanteessa rakenteeseen kohdistuvat rasitukset saattavat olla erilaisia.
Siipimuurien vaikutus näkyi selvästi myös kohtisuoran maanpaineen jakautumisessa
päätypalkille. Pituussuuntaisten liikkeiden kasvaessa suuriksi verrattaessa
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poikkisuuntaisiin liikkeisiin, kiertymän vaikutus heikkeni. Tällöin merkitsevämpää oli
sillan pituussuuntaiset liikkeet ja maanpaineen maksimiarvo syntyi pisteeseen, jossa
tapahtui suurin pituussuuntainen siirtymä. Kun sillan kansirakenteen kiertyminen oli
merkittävää, syntyi maanpaineen resultantti lähemmäksi kannen tylppää kulmaa.
Laskennallisten tulosten perusteella voidaan päätellä, että mitä suuremmiksi sillan
poikkisuuntaiset siirtymät kasvavat, sitä suurempi merkitys on sillan siipimuureilla.
Vinopäisen liikuntasaumattoman sillan pituuden tai vinouden kasvaessa, myös sillan
poikkisuuntaiset liikkeet kasvavat. Tällöin myös siipimuurien kokoa tulisi kasvattaa.
Suuremmat siipimuurit pienentävät laskelmien mukaan sillan poikkisuuntaisia liikkeitä,
jolloin pituuden tai vinouden kasvattaminen eivät aiheuta sillalle ongelmia.
Siipimuurien lisäksi mallinnettujen jousivakioiden suuruudella havaittiin
laskelmissa olevan suuri vaikutus sillan lämpöliikkeisiin. Käytettäessä tämän hetken
mitoitusohjeiden mukaisia jousivakioita, sillan kansi kiertyy huomattavasti.
Kokemusperäisiä, pienempää, maanpainetta käytettäessä sillan kansi pääsee vapaammin
liikkumaan pituussuunnassa, jolloin kannen kiertyminen jää pienemmäksi.
Käsin laskennalla, sillan liikkeiden arviointi on erittäin hankalaa. Sillan
pituussuuntaisia liikkeitä voi arvioida yksinkertaisesti käsin laskemalla. Tarkasteltaessa
perusteellisemmin sillan toimintaa ja poikkisuuntaisia liikkeitä, on liikkeiden
arvioinnissa suositeltavaa käyttää FEM-mallinnusta.
Myllypuron risteyssillalta saatavat mittaustulokset tulevat antamaan paljon
informaatiota siitä, kuinka liikuntasaumattoman sillan vinopäisyys vaikuttaa sillan
kannen kiertymiseen. Pitkäaikaisilla mittaustuloksilla tulee olemaan suuri merkitys
liikuntasaumattomien siltojen suunnitteluohjeita laadittaessa. Mikäli suunnitteluohjeissa
mahdollistetaan pidempien ja vinompien siltojen rakentaminen liikuntasaumattomana,
tuo se säästöjä sekä sillan rakennus- että kunnossapitokustannuksiin.
Jotta vinopäisen liikuntasaumattoman sillan käyttäytymisestä saataisiin lisätietoa,
tulisi suunniteltua mittausohjelmaa toteuttaa useamman vuoden ajan. Mittaustuloksia
tulisi vertailla aiemmin kerättyihin vastaaviin mittaustuloksiin suorapäiseltä
liikuntasaumattomalta sillalta. Näin vinon pään vaikutuksesta sillan liikkeisiin saataisiin
mahdollisimman luotettavaa tietoa. Myös mahdolliset koekuormitukset sillalla
antaisivat tarvittavaa lisätietoa siitä käyttäytyykö silta erilailla lyhytaikaisessa ja
pitkäaikaisessa kuormituksessa.
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TUTKIMUSTYÖ: SILLAN JA MAAN YHTEISTOIMINTA
MYLLYPURON RISTEYSSILTA:
MITTALAITTEIDEN ASENTAMISEN AIKAJÄRJESTYS
HUOM Tekstissä esiintyvä numerointi vastaa alustavassa mittaussuunnitelmassa
esitettyä antureiden numerointia ja otsikointia.

Sillan rakennustyön yhteydessä asennettavat mittalaitteet
4.
Pilareiden väliset teräslangat
Mittalaitteet kiinnitetään pilareihin muottien poistamisen jälkeen, ennen
päätypenkereen täyttöä.
1.
Maanpaineanturit, päätypalkki
Varaukset kiinnitetään päätytuen raudoitus/muottityön yhteydessä.
2.
Päätytukien terästankojen varaukset
Mitta-antureiden päätytukien läpivientien varausputket kiinnitetään valumuottiin
päätytukien muotti- ja raudoitustyön yhteydessä.
5.
Betonirakenteen lämpötilat
Lämpötila-anturit sillan kannen osalta asennetaan raudoitustyön yhteydessä.
3.
Siirtymälaatan liikkeet
RHS-putki asennetaan siipimuuriin valumuottiin siipimuurien muottityön yhteydessä.
Lattateräkset asennetaan siirtymälaattaan siirtymälaatan muottityön yhteydessä.
6.
Penkereen lämpötilat
Penkereen lämpötila-anturit asennetaan penkereen täyttötyön yhteydessä.
2.
Päätytukien terästangot
Asennetaan päätypenkereiden vaiheittaisen täytön yhteydessä.

Jälkiasennettavat mittalaitteet
7.
Ilman lämpötilat
Ilman lämpötila-anturit kiinnitetään kiila-ankkureilla.
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Kuva 2. Välilaatan lämpötilavaihtelu valua ennen, sen aikana ja sen jälkeen
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Kuva 3. Eteläisen ulokelaatan lämpötilavaihtelu valua ennen, sen aikana ja sen jälkeen
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Kuva 4. Pohjoisen ulokelaatan lämpötilavaihtelu valua ennen, sen aikana ja sen jälkeen
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Kuva 6. Pohjoisen pääpalkin lämpötilavaihtelu valua ennen, sen aikana ja sen jälkeen
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Kuva 8.5b Tuen T3 päätypalkkiin kohdistuva kohtisuora maanpaine rakennemallissa 1

Kuva 8.6b Tuen T3 päätypalkkiin kohdistuva kohtisuora maanpaine rakennemallissa 2
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Kuva 8.22b Tuen T3 päätypalkissa tapahtuvat sillan poikkisuuntaiset siirtymät
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